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от

доц. д-р Миглена Славчева Стамболийска-Николова, д.м.

Съгласно заповед Ме Р-1180/19.05.2022 г. на Ректора на МУ - Пловдив
и в изпълнение на чл. 30, ал.3 от Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и
Правилника за развитие на академичния състав на МУ-Пловдив, във връзка с

процедура за присъждане на ОНС „Доктор“, съм определена за член на НЖ на
дисертационния труд на д-р Божидар Красимиров Христов.

Относно: дисертационния труд на д-р Божидар Красимиров Христов,
докторант на самостоятелна подготовка във Втора катедра по вътрешни
болести, Секция по гастроентерология, Медицински факултет, МУ-Пловдив.
След предварително обсъждане на разширен КС (протокол Ме 48/28.02.2022 г.)
и гласуване на ФС на Медицински Факултет (протокол Ме 3/09.03.2022 г.) на
дисертацията за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ по
професионално направление 7.1 Медицина и докторска програма
„Гастроентерология“с научни ръководители доц. д-р Владимир Андонов, д.м.
и доц. д-р Силвия Цветкова-Тричкова, д.м.

Тема на дисертационния труд: „Оценка на Рош! 5Пеаг угауе еластографията
като метод за диагностика на заболявания на панкреаса“.

1. Тема и значимост на дисертационния труд::
Заболяванията на панкреаса и тяхното менажиране остават да бъдат

предизвикателство за гастроентерологията и за съвременната медицина.
Липсата на достатъчно информативни методи с достатъчно висока
диагностична стойност, даващи преценка за хистологична верификация на
фиброзата и степента на развитие при хроничния панкреатит, забавя
своевременната му диагностика и стадиране. Разработеният метод на
ултразвуковата еластография се явява един нов неинвазивен метод с
оптимални възможности за оценка развитието на еластичност - твърдост на
панкреаса, основна характеристика на хроничния панкреатит и съответно
неговата тежест. В този аспект, изборът на докторската теза е новаторски, а
темата е много актуална и своевременна. Хроничният панкреатит е социално
значимо заболяване, като основен рисков фактор - преканцероза за рак на



панкреаса. Много често се закъснява с диагностиката му и трудно се
проследява и контролира. За съжаление гастроентерологията е в дълг на
диагностиката на панкреасните заболявания. Предвид на това темата с

разработения метод се явява и значима в същността си, заради което,
дисертанта и научните му ръководители заслужават поздравления.

2. Структура и съдържание на дисертационния труд:
Дисертационният труд е правилно и добре структуриран, според

изискванията. Съдържа въведение, обзор цел, задачи, резултати, обсъждане,
изводи и книгопис в правилно разпределение и съотношение. Целта и задачите
са правилно формулирани. Резултатите и получените данни са представени и
онагледени с таблици и фигури (48 фигури, 37 таблици и 2 схеми). Подробно е
описан клиничния материал и използваните методи, за референтни, както и

подробно описание на рош 5Ппеаг угауе е|а502гарпу разработения метод.
Дизайнът на проучването е представен добре. Пациентите са разпределени в

три клинични групи. Интересен подход е наличието на група с нормален
паренхим на панкреаса, при която за първи път се извеждат референтни
стойности и се сравнява с другите две групи и служи за контрола.
Статистическата обработка на данните е съвременна и подбрана за
доказателственост и съпоставимост. Интерпретацията и обсъждането са
направени подробно, следвайки тезата в сравнение с литературните данни.
Изводите са обвързани със задачите и съдържат отговора. Би могло да се
окрупнят изводите, съответно на броя на задачите. Литературният обзор е в
достатъчен обем, включващ 191 източника, от които само 4 на български език.

3. Оценка на дисертационния труд:

Докторантът си е поставил твърде трудна и амбициозна задача, като за
първи път в България се апробира и се прави оценка на един нов метод -
ултразвукова еластография с техника ропи 5Пеаг угауе е|а50отарпу при
заболявания на панкреаса. Доброто познаване на литературата по този
проблем, желанието към новаторски изследвания, както и високата
професионална квалификация са отправните моменти за перфектното
провеждане на проучването. В конретният случай, докторантът е основен
изпълнител на тази техника на ултразвукова еластография и той най-активно



участва в изпълнението на поставените задачи, което увеличава стойността на
работата. Акцент заслужава факта, че за първи път се извеждат и определят и

референтни стойности на метода, определят се основни характеристики, както
и диагностични възможности на метода като чувствителност, специфичност и
точност на метода. Показателно за значимостта на проведеното изследване е,
че в достъпната литература има само три съобщения за определяне на
референтни стойности на този метод, които авторът използва за сравняване на
получените резултати. Данните от проучването са стойностни и представляват
научен и практически интерес. За първи път се анализира и определя
значението на някои рискови фактори върху 5УМ/У при хроничния панкреатит
и панкреасния дуктален карцином. Печеливш подход на дисертанта е

направеното обобщение на представените резултати по всяка задача. В раздел
„Обсъждане“, отново е направено обобщаване с интерпретация, анализиране и

съпоставяне с литературните данни за всяка задача. Тези използвани прийоми
правят работата много представителна, лесна за възприемане и оценяване и е
безспорно предимство. Изводите са добре аргументирани и изчерпателни. Най-
същественият, цялостен извод е, че този метод надхвърля възможностите на
конвенционалната ултразвукова ехография за диагностика на хроничния
панкреатит и се явява статистически сигурен метод в диференциалната
диагноза на нормалния панкреасен паренхим, хроничния панкреатит и

панкреасния дуктален карцином. Приносите са коректно оценени и

представени. Особено предимство на тази работа е, че повечето приноси имат
оригинален научен характер. От приносите с научно-приложен характер най-
значимия е, че този метод е внедрен в рутинната практика и са предложени
референтни стойности за оценка на фиброзата при заболяванията на панкреаса
и влиза в изготвения и предложен диагностичен алгоритъм за ранна
диагностика и диференциална диагноза на хроничния панреатит.

Предлагам във връзка с научно-приложния характер на тази работа,
цялата информация да намери място в издаването на учебно помагало или
наръчник за приложение на роше 5Неаг угауе еластография при диагностиката
на панкреасни заболявания.

В заключение:

Представеният дисертационния труд е блестящо разработен
научен трактат върху един нов метод на ултразвукова еластография за



оценка на фиброзата и стадирането на заболяванията на панкреаса, както
за ранната им диагностика и диференциална диагноза. Считам, че по
значимост и обем тази работа надминава изискванията за „Доктор“ ие
една много модерна и всеобхватно многопластово развита работа, за която
докторанта д-р Божидар Христов заслужава адмирации, също и неговия
научен ръководител доц. Владимир Андонов.

Авторът е приложил списък с 3 публикации в периодика, свързани
тематично с дисертационния труд. Авторската справка е в съотвествие с
националните изисквани минимални точки по показатели.

Препоръчвам на д-р Христов да разшири своята публикационна
дейност и статиите да бъдат насочени в реферирани списания, за да влязат
в световните бази данни на УУер 0 5сепсе и сори.

Напълно позитивно оценявам представения дисертационен труд,
съобразен с изискванията. Докторантът отговаря на необходимите
критерии и със задоволство давам своя положителен вот „ДА“ за
присъждане на образователната и научна степен “Доктор“ на д-р Божидар
Красимиров Христов.

Препоръчвам на Уважаемите членове на научното жури да гласуват
с положителен вот „ДА“.

20.06.2092.
ООН

пт пица вана /
с ра ние пълзи

Гр. Варна Доц. д-р МигленаСтамболийска, д.м.


