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От доц. Д-р Милко Божидаров Мирчев, дм, Клиника по астроентерология,

РЕЦЕНЗИЯ

УМБАЛ „Св. Марина” - Варна

ОТНОСНО: Дисертационен Труд за присъждане на ОНС „Доктор“ на д-рБожидар Красимиров Христов към Секция „Гастроентерология”, Втора
катедра по Вътрешни болести, МУ - Пловдив, Клиника по гастроентерология,
Университетска болница „Каспела”, гр. Пловдив на тема „Оценка на РотпЕ
5пеаг м/ауме еластографията като метод за диагностика на заболявания на
панкреаса” за присъждане на ОНС „доктор”.

Хроничният панкреатит и панкреасният аденокарцином са най-често
диагностицираните болести на панкреаса. Макар и различаващи се по
отношение на клиничните последствия за пациентите, двете заболявания
имат и някои общи черти като нарастваща смъртност, трудна ранна диагноза,
неоптимална Чувствителност и специфичност на основните образни,
лабораторни и патоморфологични методи, както и промяна в плътността на
паренхима на органа, в основата на която стоят панкреасните стелатни
клетки. Поради това въпросът за фиброгенезата и промяната в твърдостта на
панкреаса като белег за хронична болест е изключително актуален. В
хепатологията натрупването на компоненти на екстрацелуларния матрикс едетайлно проучен, като в днешно време са налице неинвазивни (образни и
лабораторни) методи за нейната оценка с много добра корелация с
хистологичните точкови системи. В тази връзка пренасянето на този проблем
към панкреаса е съвсем логичен.

Дисертацията на д-р Божидар Христов е написана според
съвременните изисквания. Състои се от 7 раздела, най-важните от които са
литературен обзор, цел и задачи, резултати, обобщение, изводи, приноси и
библиография в адекватно съотношение. Състои се от 187 стандартни
машинописни страници, онагледена е с 48 фигури, 37 таблици и 2 схеми.
Библиографията включва 191 източника, от които 4 на български език. Езикът
е научно издържан, с правилна употреба на медицинските термини.



Литературният обзор се състои от 57 страници и е достатъчен по обем.
Направен е преглед на епидемиологията, фиброгенезата, диагнозата, в т.ч.
хистология, лабораторни изследвания, абдоминална ехография, компютърна
и магнитно-резонансна томография, едоскопска ехография на хроничния
панкреатит и панкреасния аденокарцином. Разглеждат се техните
предимства и недостатъци. Представени са основните класификации на
хроничния панкреатит (СатБпаве, М-АММНЕМ, ТОАВ-О, РР5), показан е
практичен алгоритъм за неговата диагноза (5ТЕР). По отношение на
диагнозата на панкреасния карцином е известна добрата диагностична
точност на абдоминалната ехография, КТ, МРТ, ендоскопската ехография в
съчетание с биопсия, но всички тези методи се отнасят за напредналите
случаи, а ранна диагноза на практика липсва. Фиброгенезата при хроничния
панкреатит и дезмопластичната реакция при панкреасния карцином са обща
патофизиологична реакция, която води до повишаване плътността на органа.
В днешно време се използват все повече неинвазивни методи за оценка на
плътността, в т.ч. еластография. Д-р Христов разглежда подробно
принципите на -еластографията, видовете еластографски техники и

възможности на съвременните апарати. Литературният обзор завършва с
изводи за потенциалните възможности на еластографията за оценка на
панкреасната патология.

От анализа на литературния обзор са изведени логично целта и

задачите на дисертацията, които са ясно и точно формулирани.

Клиничният материал включва 103 пациента от Клиниката по
гастроентерология на УМБАЛ „Каспела“- гр. Пловдив. Използваните методи
са адекватни на поставените цели и задачи и включват: клинични (анамнеза,
физикално изследване), лабораторни (кръвна картина, пълна биохимия,
коагулационен статус, амилаза и липаза, СВР и СУЕ, общ белтък, албумин,
холестазни (ГГТ и АФ) и цитолитични (АСАТ и АЛАТ) ензими, общ и директен
билирубин),  инвазивни (перкутанна иглена биопсия, -ендоскопска
ултрасонография с тънкоиглена аспирационна биопсия), хистологични и

образни (абдоминална ехография, компютърна и магнитно резонансна
томография, Ултразвукова еластография (р5М/Е). Използван е адекватен



статистически апарат. Той включва различни статистически методи, в т.ч.
дескриптивни показатели, тест на Колмогоров-Смирнов за проверка на
нормално разпределение, параметрични и непараметрични методи, тест на
Фишер, Хи-квадрат тест, анализ с ВОС крива, корелационен анализ за връзка
между различни клинични показатели и др.

Разделът Резултати е написан върху 80 страници. Прави впечатление
пълното припокриване между поставените задачи и съответните резултати.
Авторът е предпочел добавяне на обсъждане след края на всеки отделен
резултат вместо извеждане на отделен раздел. Обобщено най-важните
резултати са следните:

е Определена е референтна и средноаритметична стойност за
нормалния панкреасен паренхим. Външните фактори като
дълбочина на зоната на интерес, пола, ВМЕ и тютюнопушенето
имат слабо влияние върху получените резултати.

е Установява се по-висока стойност на р5М/Е при хроничен
панкреатит в сравнение с нормалния панкреас и е налице
възможност за отдиференциране на тежестта му.

е Налице е негативна корелация между ИТН и р5М/Е и липса на

такава по отношение на ТП, ЗД, възраст, алкохолна консумация.
е Установява се по-висока средна стойност на р5М/Е при пациенти с

панкреасен аденокарцином в сравнение с такива с хроничен
панкреатит.

е Интерес представлява по-високото съотношение на р5М/Е при
тумор/околна тъкан спрямо хроничен панкреатит/околна тъкан,
което може да се използва за тяхното отдиференциране при

неубедителни резултати.

В раздел „Обобщение“ дисертантът анализира своите резултати и ги

сравнява с тези на други автори. Установява се сходство при повечето от тях,

което доказва тяхната достоверност. Авторът предлага алгоритъм за

диагноза на хроничен панкреатит с участие на еластографията. Изводите



съответстват на поставените задачи и резултати. Налице са приноси с
оригинален, потвърдителени научно-приложен характер.

Предста веният автореферат съответства на резултатите в дисертацията.
Във връзка с дисертационния труд са публикувани 3 статии - 2 на

английски език и 1 на български, в които д-р Христове първи автор на всички
ОТ ТЯХ.

Критични бележки и препоръки към дисертационния труд
1. Би следвало да се обърне специално внимание на пациентите с висок

ВМ), тъй като при тях визуализацията на панкреаса не винаги е възможна.
Интерес представлява фактът за отрицателната корелация между ИТН и
р5М/Е - възможно е мастната тъкан да затруднява разпространението на
звуковата вълна и оттам точността на изследването при пациенти с
повишен индекс да е по-ниска.

2. Препоръчително е извършване на многофакторен регресионен анализ за
връзката между споменатите рискови фактори, тогава биха могли да се
открият интересни  корелации, тъй като факторите действат
едновременно.

3. Не е посочен размерът на панкреасните тумори. Интерес би

представлявало откриването на разлики в плътността на ранни и локално
авансирали тумори.

Заключение

В качеството си на член на научното жури считам, че дисертационния
труд на д-р Божидар Красимиров Христов на тема „Оценка на Рот“ 5пеаг

м/аме еластографията като метод за диагностика на заболявания на панкреаса
” е изключително актуален и с висока научна стойност. Той отговаря на

всички изисквания за присъждане на ОНС „доктор“, поради което давам
своята положителна оценка. /

27.06.2022 г. Доц. Д-р Милко ирчев, дм
Ру

гр. Варна


