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От Доц. Д-р Мариана Пенкова Раличева. дм

Тракийски университет, Стара Загсра.

Медицински факултет

Ръководител Катедра Пропедевтика на вътрешните болести

На дисертационен труд „РОЩТ 5НЕАК У/АУЕ ЕЛАСТОГРАФИЯ КАТО МЕ

ЗА ДИАГНОСТИКА НА ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ПАНКГЕАСА“
сТод

за присъждане на образователна и научна степен „Доктор” по научна специалч
Гастроентерология. професиочално направление

„

7.1., Медицина, областна висшето образование7. Здравеопазканет спорт

Автор на дисертацията: Д-р Божидар Красимиров Христов, МУ -Пловдин.

Втора катедра по Вътрешни болести. Секция „Гастроентерология“; Клиника по

гастроентерология. УМБАЛ „Каспела”- Пловдив,

Научен ръководител:
1. Доц. д-р Владимир Андонов. дм

2. Доц. д-р Силвия Цветкова, дм

Актуалност на темата: Представената тема отговаря на научните интереси и

необходимостта от изследвания в областта на гастроентерологията. За пръв
България се извършва проучване на промените в плътността на гъканите при хроничеч

в

панкреатит и панкреасен дуктален аденокарцином, посредством чеингазивен м-.лолд

като ултразвуковата еластография.

Налице е актуалност на разработения в дисертационния труд проблем в неучно н

научно-приложно отношение.

Познаване на проблема: Докторантъг е направил подробен литературен обзор
което показва богатата информираност по темата. Докторагтет свтечира лнб|
научните данни. прави точни заключения и изводи.



Характеристика и оценка на дисертационният труд: Дисеозталюонният труд е

написанна 187 стандартни машинописни страници и е сгруктуриран по приетия пачин

в съответните раздели. Съдържа 48 фигури. 37 таблиции 2 схеми с високо качество.

Литературната справка включва 191 източника - на 4 кирилица и 187 на латиница.

което показва недостатъчната разработеност на проблема в България.

Представеният дисертационен труд е съобразен с изисквапи«та пе МУ-Плорлив

за структуриране и обемно съдържание. Структурата му включва 7 глави Въведеление
- Тетр., Литературен обзор - 50стр., Цел и задачи- 1стр.; Матернали и методи - Устр.,

Резултати - 81!стр., Обобщение - 10 стр., Изводи -- Зетр.. Приноси - сстр.

Въведението е ясно формулирано. Литературният обзор е изчергателен.
актуален и насочва към целите и задачите. Обемът е достатъчен и показва. че

докторантът има много добра осведоменпост по проблема на дисеотацеята. Целта на

дисертационният труд е ясно формулирана и отговаря на поставените задачи.

нъ» разработен.Разделът “Материал и методи” е подробен и последоват
Изследвани са 103 участника, от които 30 здрави добровольия. 3 с хроничен
панкреатит и 38 с панкреасен дуктален аденокарцином. Гезултаг ите за обегтизни.
нагледни и добре интерпретирани. Приложенисе съвременни статистически методи.

Изводите са ясно формулирани и отразяват анализа на резултатите. както и

поставените цел и задачи.

Приемам приносите на дисертационният груд - с оригичел- н и готзърлителен
характер.

Преценка на публикациите и личния принос на докторанта: д-р Христов
представя 3 оригинални статии, свързани с дисертапионният труд. от които 2 в

чуждестранни списания (една в списание индексирано в 5сори5 и Мело! 5сепсе)и Тв
българско издание.

Същите са достатъчни според изискванията.

Заключение: Дисертационният труд съдържа научни. научно-приложни и

приложни резултати, които представляват оригинален принос в науката т отговоря пн

всички изисквания на Закона за развитие на академичния състак и Република България
(ЗРАСРБ). Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилпика па Му+|. овди!
Представените материали и дисертационни резултати напълно състветстнат на

специфичните изисквания, приети във връзка с Правилника на МУ - Пловдиг за

приложение на ЗРАСРВБ.

Дисертационният труд показва, че докторантът д-р Божидар Красимиров Христов
притежава задълбочени теоретични знания и професионални +»мения по таучи
специалност Гастроентерология, като демонстрира качества и умения за самостоятелно
провеждане на научно изследване.



Поради гореизложеното, убедено давам своята положителне опенка 3а

проведеното изследване, представения от рецензентите по-горе дисертеционен трул.

автореферат. постигнатите резултати и приноси, и преллага) на почитаемото чаучно

жури да присъди образователната и научна степен на д-р Б жилар
Красимиров Христов.

)6.06.2022г. Изготвил фтановишето

Гр.Пловдив Доц. Д-р М ана Пенкова Задичена. тм


