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Използвани съкращения 

А. На кирилица 

КТ – компютърна томография 

МРТ – магнитно-резонансна томография 

Хроничен панкреатит – ХП 

Панкреасен дуктален аденокарцином – ПДА 

ГПК – главен панкреасен канал 

ЕУС – ендоскопска ултрасонография 

ГРС – горна референтна стойност 

МРХП – магнитно-резонансна холангиопанкреатография 

и.в. – интравенозно 

АЕ – абдоминална ехография 

ПЕТ – позитронно емисионна томография 

НПП – нормален панкреасен паренхим 

Б. На латиница 

SE – strain elastography 

RTE – real-time elastography 

TE – transient elastography 

ARFI – acoustin radiation force impulse 

pSWE – point Shear wave elastography 

ARFI – SWE – acoustic radiation force impulse- shear wave elastography 

2D – SWE – two dimensional- shear wave elastography 

3D – SWE – three dimensional- shear wave elastography 

CECT – contrast enhanced computer tomography 

FNB – fine needle biopsy 

EUS – endoscopic ultrasonography 

IOA – interobserver agreement 



APA – American pancreatic assossiation  

СА 19-9 – carbohydrate antigen 19-9 

 ROI – region of interest 

 ARFI – VTQ – acoustic radiation force impulse – virtual touch quantification 

SW – shear wave 

SWV – shear wave velocity 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УВОД 

Увеличената твърдост/плътност е основно качество на абнормните тъкани. 

Диагностичната стойност на това свойство е известна от древността, като най-старите 

данни за прилагането на метода палпация датират от 3000 - 2500 пр.н.е . В наши дни 

палпацията продължава да бъде основополагаща методика при физикалното изследване 

на болния. Поради голяма и субективност и зависимост от уменията и опита на 

изследващия обаче, тя е в значителна степен изместена от съвременните методи за 

образна диагностика - ултразвукови, рентгенови (Компютърна томография /КТ/) и 

електромагнитни (Магнитно- резонанска томография /МРТ/). Всеки един от тези методи 

има предимства в конкретни области на медицината, но значителна част от тях са 

ограничени по отношение на повтаряемост, поносимост от страна на пациента и 

финансови разходи. Общ недостатък за всеки от тези методи е невъзможността да 

предоставят обективни данни за плътността на изследваните тъкани, която, както беше 

изтъкнато, е съществен признак за разграничаване на нормални от патологично 

променени структури. Нуждата от подобна информация поражда търсенето на методика, 

която обективно и прецизно да измерва еластичността на тъканите и по този начин да 

оценя тяхната твърдост. Това е постигнато през 1991г когато Cespedes и Ophir въвеждат 

първата еластография, днес позната като “strain” или компресионна еластография. От 

тогава са въведени разнообразни техники за еластография, сред които strain elastography 

(SE, RTE), transient elastography (TE), acoustic radiation force impulse (ARFI), point shear 

wave elastography (pSWE; ARFI quantification; ARFI – SWE), two-dimensional - , three-

dimensional shear wave elastography (2D-SWE; 3D-SWE). Установено е, че всяка от тях 

има своите предимства и недостатъци и е наи-̆успешно приложима в определени области 

на медицината.  

В сферата на гастротерологията еластографията е намерила широко приложение като 

метод за оценка на чернодробната плътност и стадия на фиброзата при пациенти с 

хронично чернодробно увреждане. Нейната достоверност в тази насока е доказана в 

редица проучвания. По-малко данни са налични по отношение диагностичната и 

стойност при заболявания на панкреаса. 

Заболяванията на панкреаса представляват сериозен здравен проблем. Актуалните 

проучвания сочат, че за 2022г. в САЩ се очакват 62 310 нови случая на панкреасен 

карцином и 49 830 смъртни случая. Заболяваемостта на годишна база е 13,1/100 000 



население, а смъртността 11,1/100, 000, като 1/64 човека ще развие панкреасен карцином 

в някакъв момент от живота си. По отношение на хроничния панкреатит статистика е 

също така тревожна – честотата на годишната база е 5-12/100 000, като общата честота 

е средно 50/100 000. В допълнение възрастовия диапазон, в който се поставя диагнозата 

е средно между 30 и 40 години, което подчертава социалната значимост на проблема. 

Ранната диагностика на панкреасния карцином е затруднена от липсата на ранни 

симптоми и необходимостта от високоспециализирани и на места трудно достъпни 

методи за образна диагностика и хистологична верификация. При хроничния панкреатит 

липсата на ясни критерии за хистологична диагноза и стадиране често отлага и 

компрометира поставянето на ранна диагноза. За ежедневната клинична практика е от 

съществено значение използването на широко достъпен, евтин, неинвазивен, 

възпроизводим и повтаряем метод за изследване на панкреаса. Това породи идеята за 

изследване на метода Point Shear Wave еластография (pSWE) при заболявания на 

панкреаса . 

pSWE като част от спектъра на еластографските техники теоретично притежава 

възможности предпоставящи нейното успешно приложение върху панкреасната жлеза. 

Като отчетохме физичните основи на метода и патоморфологичните характеристики на 

тъканите при хроничен панкреатит (ХП) и панкреасен дуктален аденокарцином (ПДА), 

формулирахме изходната хипотеза, че pSWE може успешно да се използва за 

диагностика на бенигнени и малигнени заболявания на панкреаса. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

Цел: Да се оценят възможностите на метода Point Shear Wave – еластография за 

диагностиката на заболявания на панкреасната жлеза.  

Задачи:  

1. Да се проучи метода рSW-еластография при пациенти с нормален панкреасен 

паренхим и да се изведат средни и референтни стойности за SWV при нормален 

панкреасен паренхим.  

2. Да се проучи метода рSW-еластография при пациенти с хроничен панкреатит и 

да се изведат средни и референтни стоин̆ости за SWV при хроничен панкреатит. 

3. Да се изследва влиянието на фактори, включващи дълбочина на зона на интерес, 

възраст, BMI, тютюнопушене, алкохолна консумация и захарен диабет върху 

SWV при пациентите с хроничен панкреатит.  

4. Да се съпоставят стойностите на SWV при пациентите с нормален панкреасен 

паренхим и с хроничен панкреатит. Да се установи прецизността на SWV за 

диференциране на пациенти с ХП от пациенти с НПП и се изведе прагова 

стойност за поставяне на диагнозата хроничен панкреатит.  

5. Да се проучи метода рSW-еластография при пациенти с панкреасен 

аденокарцином и да се изведат средни и референтни стойности за SWV при 

панкреасен аденокарцином. Да се изследва влиянието на фактори включващи 

хепатална дисеминация, механичен иктер, възраст, BMI, алкохол, 

тютюнопушене, захарен диабет върху стоин̆остите на SWV.  

6. Да се съпоставят стойностите на SWV при хроничен панкреатит и панкреасен 

дуктален аденокарцином. Да се изведе прагова стоин̆ост за поставяне на 

диагнозата ПДА. Да се съпостави прецизността на метода pSWE за 

отдиференциране на ХП от ПДА в сравнение с туморния маркер СА 19-9.  

 

 

 

 

 



 

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Включени са 3 групи пациенти: 1. С нормален панкреасен паренхим – 30 пациента; 

2. С хроничен панкреатит – 35 пациента; 3. С панкреасен дуктален аденокарцином – 38 

пациента.  

С оглед класифициране на пациентите в съответната група се използват следните 

методи:  

1. Анамнеза. Въпросите, които се задават по време на снемане на анамнезата са с 

свързани с наличието на оплаквания, тяхната характеристика и давност. Обръща 

се внимание на предходни хоспитализации и извършвани в миналото 

параклинични, образни и инвазивни изследвания и манипулации. Търси се 

информация за придружаващи заболявания, операции и прием на медикаменти, 

които биха могли да предизвикат или да бъдат резултат от панкреасна увреда. 

Отчитат се вредните навици (алкохол, тютюнопушене). Обръща се внимание на 

фамилната анамнеза.  

2. Физикално изследване. Общо състояние на пациента, цвят на кожа и видими 

лигавици, кожни промени, дихателна и сърдечносъдова система, наличие на 

оперативни цикатрикси, коремен статус (палпаторна болезненост, перитонеално 

дразненене, симптом на Мърфи, симптом на Курвоазие, наличие на асцит). При 

всички пациенти се изчислява BMI.  

3. Лабораторни изследвания. При всички разгледани пациенти са изследвани пълна 

кръвна картина, пълна биохимия, коагулационен статус. Отчитани се 

показателите асоциирани с панкреасно възпаление – завишени стойности на 

амилаза и липаза, увеличение на CRP и СУЕ, левкоцити. Изследвани са 

стойностите на общия белтък и албумина, холестазните (ГГТ и АФ) и 

цитолитични (АСАТ и АЛАТ) ензими, общ и директен билирубин. При пациенти, 

които подлежат на хистологична верификация се коригират евентуалните 

отклонения в коагулационните показатели и хемоглобина. Лабораторните 

изследвания са проведени в Отделение по клинична лаборатория, УМБАЛ 

„Каспела“.  



4. Ехографско изследване. При всички пациенти конвенционалната абдоминалната 

ехография е началния образен метод за оценка на структурата на панкреасния 

паренхим. Апаратът използван за абдоминална ехография е Siemens Acuson 

S2000 от 2008г с конвексен трансдюсер с честота 1-4МHz. Основната честота 

използвана при ехографското изследване на абдомена е 3.5MHz в В-mode.  

Самата абдоминална ехография включва оценка на панкреаса – структура 

(хомогенна, изо- или леко хиперехогенна в сравнение с чернодробната), контур 

(равен), размер на глава (25-30мм), тяло (18мм) и опашка (25-30мм), размер на ГПК 

(до 2мм в корпус). Оценява се наличието на огнищни лезии, калцификати в 

паренхима и в ГПК, псевдокисти, перипанкреасен излив. Допълнително се 

визуализират черния дроб (размер, структура, контур, огнищни лезии). Търсят се 

белези за портална хипертония – дилатирана в.порте (>12мм), в. лиеналис (>9мм), 

спленомегалия (>120/45мм), реканализирана умбиликална вена. С помощта на 

цветен Доплер се оценява скоростта на порталния и лиеналния кръвоток. Описва се 

наличието на асцит, ограничени течни колекции, лимфаденомегалия, венозни 

тромбози. Отчита се патологията на жлъчния мехур и билиарната система, 

наличието на конкременти в жлъчния мехур или жлъчното дърво, търсят се белези 

за екстрахепатална холестаза или холангит.  

5. Контрастно усилена компютърна томография (СЕСТ). Спираловидната трифазна КТ 

с перорален и венозен контраст е основният прилаган образен метод. Извършва се на 

апарат Siemens Emotion 16. Този стандартен, широко достъпен и неинвазивен метод се 

използва за диагностика на пациентите със заболявания на панкреаса (хроничен 

панкреатит; панкреасен аденокарцином) и на усложненията свързани с тях. Протокола 

при КТ на панкреаса включва: 1. Дебелина на срезовете 5мм, с последващ репроцесинг 

на образа и реконструкция на срезове до 1.5мм; 2. Венозен контраст 100мл (3мл/с). 

Използваният венозен контраст е Йопамиро (Йопамидол) 370мг/мл. Като перорална 

контрастна материя се използва вода.  

1. Преди контрастното скениране се извършва нативно такова, което по – добре 

представя наличието на калцификати в паренхима. Същите не се визуализират 

адекватно след контрастно усилване или могат да се интерпретират като израз на 

контрастното усилване.  



2. Ранната артериална фаза. По време на ранната артериална фаза контрастното 

усилване на панкреасния паренхим е незначително, но тя е важна от гледна точка 

на оптималното визуализиране на трункус целиакус и неговите разклонения и на 

мезентериалните съдове.  

3. Ранна портална фаза. Тя е наричана още „панкреасна“ фаза. Започва 40-50 

секунди след въвеждането на контрастната материя. Ранната портална фаза е с 

най-голямо значение при диагностиката на панкреасната патология, тъи ̆ като 

осигурява оптимално визуализиране на задстомашната жлеза и наи-̆ добра база за 

разграничаване на нормалната структура от патологичните изменения. В тази 

фаза се представят потенциални вторични хепатални лезии, като кръвоносните 

съдове също са добре контрастирани.  

4.  Късна портална „хепатална“ фаза. Започва 70-80 секунди след въвеждането на 

контрастната материя. Тази фаза се използва за цялостна оценка на коремната 

кухина – локални усложнения на хроничния панкреатит, наличие на 

чернодробни, лимфни и перитонеални метастази. При наличие на ПДА, тя е 

полезна и за стадиране на тумора и установяване на евентуална венозна инвазия.  

Диагнозата на хроничния панкреатит се поставя на базата на критериите Cambridge, 

адаптирани за КТ (табл. 1). При пациенти със суспекции от АЕ, за панкреасен 

аденокарцином, освен като диагностично средство, тя служи и за стадиране и 

определяне на резектабилността. Пациенти преценени като резектабилни, след 

хистологична верификация, се насочват за оперативно лечение.  

При пациенти с нормален панкреасен паренхим КТ не е прилаган, с оглед избягване 

на излишно излагане на ио̆низиращо лъчение.  

Табл. 1. Cambridge класификация адаптирана за КТ.  

Кеймбридж 0/ Норма Нормален панкреас 

Кеймбридж 1/ Неясен не е възможно да се установи хроничен 

панкреатит на КТ с актуалните методи 

Кеймбридж 2/ Лек панкреатит Две или повече от следните : ГПК м/у 

2-4мм в област на тяло , леко 



уголемяване на панкреаса , хетерогенна 

структура на паренхима , малки 

кистични изменения (<10мм), неравен 

дуктален контур , патологични страна 

разклонения >3 

Кеймбридж 3/ Умерен панкреатит Като 2 + ГПК > 4мм 

Кеймбридж 4/ Тежък панкреатит Като 2 и/ или 3 + едно от след : кисти 

над >10мм, калцификати в паренхима , 

д уктални калцификати , д уктални 

стриктури , д еформации на ГПК 

 

6.Перкутанна иглена биопсия. Прилага се като метод за хистологична 

верификация, при пациенти с метастатично заболяване и такива, преценени като 

локално нерезектабилни. При пациенти преценени като потенциално операбилни 

перкутанна биопсия не се извършва поради риска от туморна дисеминация (до 

16%) и евентуално компрометиране на шансовете за куративна хирургия. 

Манипулацията се осъществява след преустановяване на приема на храна и вода 

за поне 6 часа, под обща веноза анестезия с Пропофол, Фентанил и Дормикум 

контролирана от сертифициран анестезиолог. Изследването се извършва при 

легнал по гръб пациент. Използваният ултразвуков апарат е Hitachi Aloka 7, 

Използва се еднократен автоматичен биопсичен пистолет с игла Tru-cut 18Ga, 

22mm дължина на биоптата, марка TSK Laboratory, Japan. След дезинфекция 

конвексния трансдюсер с насочваща приставка се поставя в епигастриума, 

локализира се и се биопсира ROI в областта на главата, тялото или опашката на 

панкреаса. Оценява се макроскопски получения материал и при необходимост 

манипулацията може да се повтори. Профилактично се прилагат антибиотици – 

цефалоспорини трето поколение (Ceftriaxon 2.0g), препроцедурно и до втория 

постпроцедурен ден.  

7. Ендоскопска ултрасонография (EUS) с тънкоиглена аспирационна биопсия 

(FNB). EUS-FNB се използва като метод за хистологична верификация при 

всички пациенти преценени като операбилни, с оглед минимизиране на риска от 



туморна дисеминация (0.003-0.009%). Манипулацията се извършва с линеарен 

ехоендоскоп Olympus TJF 140, работещ с процесор Olympus Evis Exera 190 и 

ултразвуков апарат Hitachi Aloka 7. Манипулацията се извършва след 

преустановяване на приема на храна и вода за поне 6 часа, по обща веноза 

анестезия с Пропофол, Фентанил и Дормикум контролирана от сертифициран 

анестезиолог. Изследването се извършва в ляво странично положение на 

пациента. Преди хистологичното изследване се извършва цялостна 

ехоендоскоска оценка на хепатобилиарната система и панкреаса – наличието на 

билиарна обструкция, съдова инвазия, регионална лимфаденомегалия или 

хепатална дисеминация, асцит до колкото позволяват възможностите на метода. 

След представяне на зоната на интерес се извърша тънкоиглена аспирационна 

биопсия с помощта на игла за FNB Acquire 22Ga (Boston Scinetific). Пунктира се 

лезията между 2 и 4 пъти в зависимост от макроскопската оценка на получения 

хистологичен материал, като при всяка пункция се преминава между пет и десет 

пъти през тумора, като се използва „fanning” техника и минимална аспирация 

чрез бавна екстракция на мандрена (аспирация с „stylet”). Профилактично се 

прилагат антибиотици – цефалоспорини трето поколение (Ceftriaxon 2.0g), 

препроцедурно и до втория постпроцедурен ден.  

8. Хистологично изследване. Хистологичната оценка се извърши в Отделение по 

патоанатомия, УМБАЛ „Каспела“. Взетият биопсичен материал се фиксира в 

10% формалинов разтвор за 24ч. Обработва се по конвеционална технология във 

възходяща алкохолна батерия. Приготвят се парафинови блокчета, от които след 

нарязване с микротом се получват хистологични препарати с дебелина 3-4мкм. 

Получените препарати се оцветяват с хематоксилин-еозин.  

9. рSWE. При всички пациенти, след стандартната АЕ в B-mode, е извършена рSWE 

на панкреаса. Използваният апарат е Siemens Acuson S2000 от 2008г., със 

стандартен конвенксен трансдюсер (1-4МНz) използван и в B – mode. 

Максималната скорост на напречната вълна, която може да бъде регистрирана от 

апарата е 4.95м/с. При по-висока скорост и при некоректно получени резултати 

апаратът изписва – Х,ХХ м/с. Основно изискване за прилагане на метода е 

панкреасът да може да бъде адекватно представен в B-mode, без върху него да 

суперпонират газови колекции. Всички пациенти не са се хранили или приемали 

течности поне 6 часа преди изследването и са в покои ̆поне 20 мин. преди първото 

измерване.  



Техника на изпълнение. Пациентът е спокоин̆о легнал по гръб, с ръце до тялото. 

Дадени са му указания да диша спокойно, като избягва дълбоки дихателни 

екскурзии или резки движения. Изследването започва в стандартен B-mode, в който 

се визуализира панкреаса. За целта трансдюсера се поставя напречно в обастта на 

епигастриума и се насочва към трункус целиакус. В тази позиция се представя 

тялото на панкреаса като за основен ориентир служи лиеналната вена. 

Последователно се представят главата и опашката на панкреаса чрез леко 

придвижване на трансдюсера съответно надолу и на дясно и нагоре и на ляво. След 

като се оцени панкреасната структура в B-mode, се преминава към рSWE във всеки 

от трите части на панкреаса при пациентите с хроничен панкреатит и нормален 

панкреасен паренхим и в областта на лезията и околния паренхим при пациенти с 

ПДА. За целта непосредствено преди измерването пациентът се приканва да издиша 

леко и да задържи дъха си в момента на измерването. Целта е максимално да се 

избегнат артефакти, генерирани от дихателните движения, макар същите да се 

отстраняват автоматично и от апарата. Изискване е да се добият поне 10 коректни 

измервания от зоните на интерес. Освен SWV се регистрира и дълбочината на 

измерване.  

10. Статистически Методи  

Статистическите методи бяха избрани съобразно основни фактори, описани в 

статистическата литература (Armitage et al. 2001). Първият ръководещ фактор бяха 

целите и задачите на дисертационния труд. Видът на величините (метрични, рангови, 

номинални, бинарни) е следващият определящ фактор за избора на статистически 

методи.  

Метричните данни са проверени за симетричност и нормалност на разпределението 

чрез теста на Колмогоров-Смирнов (Kolmogorov-Smirnov). При наличие на нормално 

разпределение (p>0.05), метричните величини са представени със средно-аритметичната 

стойност и стандартното отклонение (±SD) и са анализирани чрез параметрични 

статистически методи. При липса на нормално разпределние (p < 0.05) сме използвали 

медианите и интеквартилния диапазон (IQR) и непраметрични статистически методи. 

Номинални, рангови и дихотомни данни (Има/Да- Няма/Не) са представени в брой и 

процент и обработени чрез кръстосани таблици. При дихотомни величини е използван 



теста на Фишер (Fisher’s exact test), а при величини с повече от две категории е проведен 

теста Хи-квадрат (Chi-square test).  

Една от основните цели на настоящото научно изследване беше установяване на 

референтни интервали и прагови стойности на SWV при три групи пациенти, с нормален 

панкреасен паренхим, с хроничен панкреатит и с панкреасен аденокарцином. За целта 

беше използвана статистическата програма MedCalc, версия 20.014, 2021 година, 

следваик̆и устойчивия метод (Robust method), който се препоръчва за извадки под 120 

участника в утвърдените насоки на Института за клинични и лабораторни стандарти 

(CLSI Document C28-A3, 2008).  

За определяне прецизността на SWV при диагноза на хроничен панкреатит и 

панкреасен аденокарцином беше използван анализ с ROC крива, включващ площ под 

кривата (AUC), прагова критериин̆а стоин̆ост, чувствителност и специфичност.  

За останалите анализи беше използвана програмата IBM SPSS Statistics for Windows, 

Version 27.0 (2020) . 

Всички анализи са проведени при допустимо ниво на грешка от I-ви Тип alpha = 

5%. Резултатите са интерпретирани като статистически значими при p < 0.05, като 

нивото на значимост е маркирано по спедния начин: * - p < 0.05; ** - p < 0.01; ***- p 

< 0.001.  

На базата на използваните материали и методи, критериите за включване в някоя от 

групите са следните:  

1. Пациенти с нормален панкреасен паренхим  

Пациенти без анамнеза за панкреасни заболявания в миналото. Без фамилна анамнеза за 

панкреасни заболявания. Без данни за захарен диабет или жлъчно каменна болест. 

Нормални стойности на амилаза и липаза. Не се установява повишена алкохолна 

консумация (>20г/дн) или прием на медикаменти, които могат да индуцират панкреатит 

(напр. Азатиоприн). Адекватно визуализиране на панкреаса в В-mode. Нормална 

структура на панкреаса – хомогенна структура, гладки контури, изо- или леко 

хиперехогенен паренхим в сравнение с чернодробния. Нормални размери на жлезата – 

25-30мм в областта на главата, 18мм в тялото, 25-30мм в опашка. Недилатиран главен 



панкреасен канал, до 2мм в областта на тялото. Не са налице данни за портална 

хипертония или спленомегалия.  

2. Пациенти с хроничен панкреатит  

Образни данни за хроничен панкреатит установени чрез спирален КТ с контраст 

отговарящи на критериите Cambridge II-IV /виж таб.13/, адаптирани за образното 

изследване. Възможност за адекватно визуализиране на панкреаса в В-mode. Без 

клинични или биохомичини данни за обостряне на хроничния панкреатит за последните  

3 месеца, но анамнеза за поне 3 епизода на обостряне в миналото. Стойности на амилаза 

и липаза <х3 ГРС. Проследяване в рамките на поне 3 месеца от момента на извършване 

на ултразвуковата еластография.  

3. Пациенти с панкреасен дуктален аденокарцином  

Доказан хистологично, чрез перкутанна иглена биопсия (Тru-cut) или EUS-FNB, 

панкреасен дуктален аденокарцином. Възможност за добро визуализиране на лезията и 

съседния на нея паренхим в В-mode.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕЗУЛТАТИ 

 

Резултатите от статистическия анализ на данните относно възможностите на метода 

Point Shear Wave – еластография по отношение диагностиката на заболявания на 

панкреаса са представени в сектори съответстващи на задачите на дисертационния труд. 

В проучването са включени три групи пациенти: Група 1: С нормален панкреасен 

паренхим; Група 2: С хроничен панкреатит; Група 3: С панкреасен дуктален 

аденокарцином.  

Задача 1 : Да се изследва метода рSW- еластография при пациенти с нормален 

панкреасен паренхим и да се изведат средни и референтни стойности за SWV при 

нормален панкреасен паренхим. 

Обща характеристика на пациентите с нормален панкреасен паренхим 

В изследването бяха включени 30 пациенти с нормален панкреасен паренхим, от 

които 14 мъже (46,70%) и 16 жени (53,30%), без значима разлика в относителния дял на 

двата пола, p = 0,797. Възрастта на участниците варира между 18 и 85 г, със средна 

възраст 45.75±16.93г (медиана 44,50 г). Между мъжете и жените не се установява 

значима възрастова разлика: мъже 45.61±20.30г; жени 45.81±14.03г, р = 0,979. 

Индексът на телесна маса ( BMI) има медиана 22.60 кг /м 2 в групата, 23,40 кг/м 2 при 

мъжете и 22,05кг/м 2 при жените, без значима разлика между двате пола , p = 0. 697. Най-

висок относителен дял имат пациентите с нормално тегло, които съставляват 60% от 

цялата група, 50.00% от мъжете и 68.80% от жените, р=0. 396. С наднормено тегло са 

36.70% от всички пациенти, 42.90% от мъжете и 31.30% от жените, а с поднормено само 

един пациент от мъжете. 

В опитаната група, 21 (70.00%) са непушачи и 9 (30.00%) пушачи. Пушачите 

съставляват 21.40% от мъжете (n = 3) и 37.50% от жените ( n = 6) , без значима разлика, 

p = 0,440. 

 

 

 

 



Табл . 2. Обща характеристика на пациентите с нормален панкреасен паренхим 

Величини Общо Мъже Жени р 

Брой (%) 

 

30 

 

14 

(46.70%) 

16 

(53.30%) 

0,797 f 

Възраст 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

o медиана ( IQR) 

 

45.75±16.93 

18 - 85 

44.50 (30) 

 

45.61±20.30 

18 - 85 

46 (35) 

 

45.81±14.03 

22 - 67 

44 (25) 

 

 

0.979 t 

ИТМ 

o медиана ( IQR) 

o Мин.-Макс. 

 

22.60 (6.77) 

17.90 - 29.40 

 

23.45 (7.40) 

17.90 - 29.40  

 

22.05 (6.95) 

18.60-29.40 

 

0,697 U 

BMI категории     

 

0,396 х 2 

o Под норма: < 18 .50 1 (3.30%) 1 (7.10%) 0 (0.00%) 

o В норма: 18.50 - 24.90 

часа 

18 (60.00%) 7 (50.00%) 11 (68.80%) 

o Над норма: ≥ 25 11 (36.70%) 6 (42.90%) 5 (31.30%) 

Тютюнопушене     

o да n (%) 9 (30.00%) 3 (21.40%) 6 (37.50%)  

0,440 f o Не n (%) 21 (70.00%) 11 (78.60%) 10 (62.50%) 

�̅� = средноаритметична стойност ; IQR – интерквартилен диапазон; f – тест на Fisher ; t 

– т-тест за независими извадки; U – тест на Mann- Whitney U; χ2 – Chi-square тест 

 

Бяха направени по пет измервания на скоростта на вълната ( SWV ) във всяка част 

на жлезата (глава, тяло и опашка), от които изчислихме средната стойност за всяка част. 

Стойностите на SWV показват нормално разпределение при два пола според теста на 

Колмогоров-Смирнов ( SWV глава: мъже p = 0. 142, жени p = 0. 200; SWV тяло: мъже p 



= 0. 068, жени p = 0. 200; SWV опашка мъже p = 0. 079, жени p = 0. 200) и данните са 

представени със средна стойност и стандартно отклонение. 

Дълбочината на зоната на интерес в три части на жлезата също е представена като 

средна стойност от пет измервания във всяка част на жлезата. И трите величини са 

представени със средна стойност и стандартно отклонение, поради наличието на 

нормално разпределение (Дълбочина зона глава: мъже p = 0. 064, жени p = 0. 120; 

Дълбочина зона тяло: мъже p = 0. 200, жени p = 0. 200; Дълбочина зона опашка мъже p 

= 0. 200, жени p = 0. 200). 

За съпоставка на стойностите на SWV и дълбочината на зоната на интерес между 

мъжете и жените пациенти беше проведен т-тест за независимите извадки. И в трите 

части на жлезата на скоростта на вълната не показа значима връзка с пола на пациентите: 

SWV глава p = 0. 649; SWV тяло p = 0.560; SWV опашка p = 0.821). Дълбочината на 

зоната на интерес също не показва значими разлики, свързани с пола: Дълбочина зона 

глава p = 0. 657; Дълбочина зона тяло p = 0.955; Дълбочина зона опашка p = 0. 761) ( Табл. 

3 ).   

Табл. 3 Стойности на SWV и дълбочината на зоната на интереса в главата, тялото и 

опашката на жлезата при пациентите с нормален панкреасен паренхим 

Скорост на вълната 

( SWV ) ( м/с) 

 

Общо Мъже Жени р 

Глава 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

 

1.18±0.30 

0.74 – 2.26 

 

1.21±0.40 

0.74 – 2.26 

 

1.15±0.20 

0.80 – 1.56 

 

 

0.649 

Тяло 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

 

1.20±0.28 

0.80-2.12 

 

1.23±0.35 

0.80 – 2.12 

 

1.17± 0.23 

0.90 – 1.70 

 

 

0.560 

Опашка 

o �̅�(±SD) 

 

1.14±0.26 

 

1.13±0.30 

 

1.15± 0.22 

 

 



o Мин.-Макс. 0.76-1.92 0.86 -1.92 0.76 -1.48 0.821 

Дълбочина на зоната 

на интерес (см) 

    

Глава 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

 

5.14±0.84 

3.50-6.10 

 

5.22±0.83 

4.00 - 6.10 

 

5.08±0.87 

3.50 - 6.10 

 

 

0.657 

Тяло 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

 

4,75±0,95 

3.10-6.10 

 

4,74±0,96 

3.22 - 6.10 

 

4,76± 0,97 

3.10-6.10 

 

 

0,955 

Опашка 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

5,16±0,85 

3.20 - 6.14 

 

5,21±0,78 

3,90 - 6.14 

 

5,12± 0,93 

3.20-6.14 

 

 

0,761 

�̅� = средноаритметична стойност 

 

На Фиг. 1 са илюстрирани сходните стойности на SWV в главата, тялото и опашката 

на жлезата при мъжете и жените пациентите с нормален панкреасен паренхим. 

Аналогично на Фиг. 2 са илюстрирани сходства в дълбочината на зоната за интерес 

между мъжете и жените пациенти. 

 



 

 

Фигура 1 : Стойности на SWV в главата, тялото и опашката на жлезата според пола на 

пациентите с нормален панкреасен паренхим 

 

 

Фигура 2 : Стойности на дълбочината на зоната на интерес в главата, тялото и опашката 

на жлезата според пола на пациентите с нормален панкреасен паренхим 

 



Референтни граници на SWV в главата, тялото и опашката на панкреасния 

паренхим 

 

Липсата за значима разлика между мъжете и жените пациенти относно възраст, BMI 

и стойностите на SWV в главата, тялото и опашката на жлезата дават основание за 

извеждане на общи референтни стойности за цялата група без разграничаване на 

половете.  

За SWV в главата на жлезата, референтният интервал обхваща стойностите от 0,62 

м/с (долна граница) до 1,64 м/с (горна граница). За SWV в тялото на жлезата, интервалът 

показва долна граница 0,55 м/с и горна граница 1,75 м/с. За SWV в опашката на жлезата, 

се установи долна граница 0.64м/с и горна граница 1.57м/с. 

 

Табл . 4 Резултати от анализа за установяване на референтни граници на SWV в главата, 

тялото и опашката на жлезата при пациентите с нормален панкреасен паренхим 

Резултати от анализа на 

данните 

SWV 

Глава ( м/с ) 

SWV 

Тяло ( м/с ) 

SWV 

Опашка ( м/с ) 

o Средноаритметична 

стойност �̅� 

1.18 1.20 1.14 

o Стандартно отклонение 0,30 0,28 0,26 

Реферетни Граници 

( Надежден метод CLSI C28-A3 б ) 

o Референтна стойност долна 

граница ( м/с ) 

 

0,62 

 

0,55 

 

0,64 

o Референтна стойност горна 

граница ( м/с ) 

 

1.64 

 

1,75 

 

1.57 

 

Средни референтни граници на SWV за целия панкреасен паренхим при пациенти с 

нормален панкреасен паренхим 

 

 

 

 



Табл. 5. Резултати от анализа за установяване на референтни стойности на SWV за целия 

панкреасен паренхим 

Дескриптивни статистики  SWV средно за паренхима 

( м/с ) 

o Най-ниска стойност 0,86 

o Най-висока стойност 1.74 

o Средноаритметична стойност �̅� 1.17 

o Медиана  1.11 

o Стандартно отклонение 0,22 

Реферетни Граници 

( Надежден метод CLSI C28-A3 ) 

o Референтна стойност долна граница ( м/с ) 0,66 

o Референтна стойност горна граница ( м/с ) 1.62 

 

Графична илюстрация на референтните интервали, включващи долна и горна 

граница на SWV в главата, тялото, опашката и цялата жлеза се предоставя на фигура 3. 

Хоризонталните линии на графиките съответстват на средната стойност на SWV за  

съответната част на жлезата. 

Фигура 3: Референтни граници на SWV в главата (а), тялото (б), опашката (в) и целия 



панкреасен паренхим (г) при пациентите с нормален пакреасен паренхим. 

Хоризонталните линии маркират средните стойности. 

 

Анализ на връзката между SWV и дълбочината на зоната на интерес при 

пациентите с нормален панкреасен паренхим 

 

Връзката между SWV и дълбочината на зоната в интерес при групата с нормален 

панкреасен паренхим е изследвана чрез ранговата корелация на Спиърмън (Spearman’s 

rank-order correlation n). Резултатите показаха липса на значима асоциация при 

отделните части и като цяло: глава (p = 0,170); (p = 0,653); опашка тяло (р = 0,551); общо 

(p = 0,665) ( Табл. 6 ). 

 

Табл. 6. Резултат от корелационния анализ между SWV и дълбочината на зоната на 

пациентите с нормален панкреасен паренхим 

Корелации между 

SWV и дълбочината на зоната на 

интерес 

Корелационен 

Коефициент ( r s ) 

р 

 

Глава 

 

0,257 

 

0,170 

 

Тяло 

 

0,860 

 

0,653 

 

Опашка 

 

-0,113 

 

0,551 

 

Общо 

 

0,083 

 

0,665 

 

 

 



Анализ на връзката между SWV и индекса на телесна маса (BMI) при пациентите 

с нормален панкреасен паренхим 

 

Потенциалната връзка между SWV и BMI при групата с нормален панкреасен 

паренхим е изследвана чрез ранговата корелация на Спиърмън . Установяване на липса 

на значима асоциация при отделните части на паремхима и като цяло: глава (p = 0,834); 

( p = 0,884); опашка тяло ( р = 0,214); общо (p = 0,658) ( Табл. 7 ). 

 

Табл. 7: Резултат от корелационния анализ между SWV и BMI при пациентите с 

нормален панкреасен паренхим 

Корелации между 

SWV и дълбочината на зоната на 

интерес 

Корелационен 

Коефициент ( r s ) 

р 

 

Глава 

 

0,040 

 

0,834 

 

Тяло 

 

0,028 

 

0,884 

 

Опашка 

 

-0,234 

 

0,214 

 

Общо 

 

- 0,084 

 

0,658 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 2 : Да се проучи метода рSW - еластография при пациенти с хроничен 

панкреатит и да се изведат средни и референтни стойности за SWV при тези 

пациенти 

Обща характеристика на пациентите с хроничен панкреатит 

Групата с хроничен панкреатит (ХП) се състои от 35 пациенти, от които 24 мъже 

(68,60%) и 11 (31,40%) жени, със значимо по-висок относителен дял на мъжете , p = 

0,004. Средната възраст в групата възлиза на 60.69±13.01г (медиана 61.00г), с възрастов 

диапазон от 36 до 86г. По-висока средна възраст се установи при женския пол 

(65,91±11,77г) с по-тесен възрастов диапазон (45 до 84г) в сравнение с мъжкия 

(58,29±13,08г), диапазон 36 до 86г, но без значимост на разликата, p = 0,109. 

Индексът на телесна маса (BMI) показва нормално разпределение със средна 

стойност 22,73±4. 08 кг /м2  в цялата група, 22.56± 4.07кг/м2 при мъжете и 23.09±4.27 

кг/м2 при жените, без значима разлика между двата пола, p=0.730. Пациентите с 

нормално тегло съставляват 57.10% от цялата група, 58.00% от мъжете и 54.50% от 

жените, p = 0. 718. С наднормено тегло са 28.60% от всички пациенти с ХП, 25.00% от 

Обобщение на резултатите към Задача 1 

1) На базата на 30 пациенти с нормален панкреасен паренхим бяха определени референтни граници 

за SWV в главата, тялото, опашката и целия панкреасен парехим със следните стойности. 

Интервал  Глава Тяло Опашка Панкреасен 

паренхим 

Долна 

граница 

 

0.62 0.55 0.64 0.66 

Горна 

граница 

1.64 1.75 1.57 1.64 

2) При пациентите с нормален панкреасен паренхим не се установи значима асоциация между 

измеванията на SWV и дълбочината на зоната на интерес в отделните части и като цяло.  

3) Индексът на телесна маса (BMI) не показа значима връзка със стойностите на SWV в отделните 

части на жлезата и като цяло при пациентите с нормален панкреасен паренхим. 

 

 

 



мъжете и 36.40% от жените. Пациентите с поднормено тегло на съставляват 14.30% от 

цялата група с ХП, 16.70% от мъжете и 9.10% от жените. В групата с ХП, 51.40% са 

пушачи и 48.60% непушачи. Пушачите съставляват 70,80% от мъжете пациенти и 9,10% 

от жените, със значима разлика, p = 0. 001 (Табл. 8). 

Табл. 8: Обща характеристика на пациентите с хроничен панкреатит 

Великини Общо Мъже Жени р 

Брой (%) 

 

35 

 

24 

(68,60%) 

11 

(31,40%) 

0,004* * f 

Възраст 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

o медиана ( IQR) 

 

60,69±13,05 

36 - 86 

61,00 (21) 

 

58,29±13,08 

36 - 86 

56,50 (20) 

 

65,91±11,77 

45-84 

68,00 (18) 

 

 

0,109 t 

ИТМ 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

o Медиана ( IQR) . 

 

 

 22,73±4,08 

15.70 - 30.90   

22.10 (6.20) 

 

22,56 ±4,07 

15.20 - 30.90  

22.08 (5.79) 

 

23,09±4,27 

17.90-29.70   

22.10 (8.80) 

 

0,730 t 

BMI категории     

 

0,718 х 2 

o Под норма: < 18 .50 5 (14,30%)  4 (16,70%) 1 (9,10%) 

o В норма: 18.50 - 24.90 

часа 

20 (57,10%) 14 (58,30%) 6 (54,50%) 

o Над норма: ≥ 25 10 (28,60%)  6 (25,00%)  4 (36,40%) 

Тютюнопушене     

o да n (%) 18 (51,40%) 17 (70,80%) 1 (9,10%)  

0,001** f o Не n (%) 17 (48,60%) 7 (29,20%) 10 (90,90%) 



�̅� = средноаритметична стойност ; IQR – интерквартилен диапазон; * * - Статистическа 

значимост при p < 0.01; f – тест на Fisher ; t – т-тест за независими извадки; U – тест на 

Mann- Whtney U; χ2 – Chi-square тест 

 

Аналогично на групата с нормален панкреaсен паренхим, при пациентите с ХП са 

направени по пет измервания на скоростта на вълната (SWV) и дълбочината на зоната 

на интерес в главата, тялото и опашката на жлезата. От петте измервания е изчислена 

средна стойност за всяка част. 

Данните са представени със средна стойност и стандартното отклонение, поради 

наличието на нормално разпределение и при двата на пола ( SWV глава: мъже p = 0. 089, 

жени p = 0. 158; SWV тяло: мъже p = 0. 055, жени p = 0. 200; SWV опашка: мъже p = 0. 

200, жени p = 0. 200; Дълбочина зона глава: мъже p = 0. 200, жени p = 0. 200; Дълбочина 

зона : мъже p = 0. 200, жени p = 0. 200; Дълбочина зона опашка мъже p = 0. 200, жени p 

= 0. 200). 

Съпоставката на стойностите на SWV и дълбочината на зоната за интерес между 

мъжете и жените пациенти не показа значима връзка с пола на пациентите: SWV глава 

p = 0. 435; SWV тяло p = 0.632; SWV опашка p = 0. 892). Не се установи значима връзка 

между пола и дълбочината на зоната на интереса: Дълбочина зона глава p = 0. 328; 

Дълбочина зона тяло p = 0. 606; Дълбочина зона опашка p = 0. 573 ( Табл. 9 ).     

 

Табл. 9: Стойности на SWV и дълбочината на зоната на интереса в главата, тялото и 

опашката на жлезата при пациентите с хроничен панкреатит 

Скорост на вълната 

( SWV ) ( м/с) 

 

Общо Мъже Жени р 

Глава 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

 

1,85±0,49 

0,92-3,08 

 

1,85±0,49 

1.21 - 3.08 

 

1,78±0,50 

0,92 - 2,96 

 

 

0,435 

Тяло     



o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

1,76±0,46 

1,01 -3,50 

1,79±0,52 

1,16 -3,50 

1,70± 0,33 

1.01 - 2.17 

 

0,632 

Опашка 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

1,63±0,34 

0,86 – 2,38 

 

1,64±0,33 

1,14 - 2,38 

 

1,62± 0,37 

0,86 -2,27 

 

 

0,892 

Дълбочина на зоната 

на интерес (см) 

    

Глава 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

 

5,14±1,37 

2.80 -8.00 

 

5,29±1,50 

2.80 – 8.00 часа 

 

4,80±1,01 

3.26 - 6.40 

 

 

0,328 

Тяло 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

 

4,64±1,50 

1.70-8.00 

 

4,73±1,62 

1.70-8.00 

 

4,44± 1,25 

2.22 - 6.12 

 

 

0,606 

Опашка 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

5,09±1,45 

2,70 – 7,98 

 

5,22±1,54 

2,92 - 7,98 

 

4,82± 1,25 

     2,70-6,64 

 

 

0,573 

�̅� = средноаритметична стойност 

 

 

На Фиг. 4 са илюстрирани сходните стойности на SWV в главата, тялото и опашката 

на жлезата при мъжете и жените пациенти с хроничен панкреатит . 



 

Фиг. 4 : Стойности на SWV в главата, тялото и опашката на жлезата според пола на 

пациентите с хроничен панкреатит   

 

Референтни граници на SWV в главата, тялото и опашката на пациентите с 

хроничен панкреатит 

 

При пациентите с хроничен панкреатит не се установиха значими различия между 

мъжете и жените спрямо възрастта, BMI и стойностите на SWV в главата, тялото и 

опашката на жлезата. Този факт обосновава определянето на референтни стойности за 

цялата група с ХП без разграничаване на половете. 

Референтните стойности са представени на  Табл. 10 . 

 

 

 

 

 

 

 



Табл . 10: Резултати от анализа за установяване на референтни граници на SWV в главата, 

тялото и опашката на жлезата при пациентите с хроничен панкреатит 

 

Резултати от анализа на 

данните 

SWV 

Глава ( м/с ) 

SWV 

Тяло ( м/с ) 

SWV 

Опашка ( м/с ) 

o Средноаритметична 

стойност �̅� 

1,85 1,76 1.63 

o Стандартно отклонение 0,49 0,46 0,34 

Референтни Граници 

o Референтна стойност долна 

граница ( м/с ) 

 

1.03 

 

1.11 

 

0,88 

o Референтна стойност горна 

граница ( м/с ) 

 

2,98 

 

2,99 

 

2.31 

 

Средни референтни граници на SWV за целия панкреасен паренхим при пациентите 

с хроничен панкреатит 

Табл. 11: Резултати от анализа за установяване на референтни стойности на SWV за 

целия панкреасен паренхим при пациенти с хроничен панкреатит  

Дескриптивни статистики  SWV средно за паренхима 

( м/с ) 

o Най-ниска стойност 1.13 

o Най-висока стойност 2.81 

o Средноаритметична стойност �̅� 1,75 

o Медиана  1.73 

o Стандартно отклонение 0,34 

Референтни Граници 

o Референтна стойност долна граница ( м/с ) 0,99 

o Референтна стойност горна граница ( м/с ) 2.43 

 

 



Стойности на SWV според класификацията Cambridge за хроничен панкреатит 

Спрямо класификацията Cambridge , 14 (40%) пациенти бяха категоризирани в Клас 

II (лек панкреатит ); 6 (17,10%) в Клас III (умерен панкреатит ) и 15 (42,90%) в Клас IV 

(тежък панкреатит ) (Фиг. 5 ). 

 

Фиг. 5 : Разпределение спрямо класификацията Cambridge 

 

Стойностите на SWV в главата, тялото, опашката и целия панкреасен паренхим 

спрямо класификацията Cambridge показаха липса на нормално разпределение при Клас 

4 ( Колмогоров Смирнов p > 0,05). Този факт и малкия брой пациенти в Клас 3 

обосновава използването на непараметричния тест на Крускал -Уолис (Kruskal-Wallis) 

за съпоставка между трите класа и пост-хок съпоставки по двойки. Резултатите показаха 

най-високи стойности на SWV при пациенти, категоризирани в Клас 4 Cambridge при 

всички части на жлезата и като цяло за панкреасния паренхим, но статистическата 

значимост беше отчетена само при тялото ( p = 0,048) и целия паренхим p = 0,036) . 

 

 

 



Табл. 12 : Съпоставка на SWV в главата, тялото, опашката и целия панкреасен 

паренхим между пациентите от Клас 2, 3 и 4 по Cambridge 

Величини Класификация Cambridge  

Клас 2 Клас 3 Клас 4 стр 

Глава     

o медиана ( IQR) 1,64 (0,38) 1,79 (0,93) 1,90 (1,01)  

0,114 o �̅� (±SD) 1,61±0,27 1,93±0,60 2,03±0,54 

o мин. – Макс. 0.92 до 2.00 1,21 до 2,96 1,33 до 3,080 

Тяло     

o медиана ( IQR) 1,55 (0,39) 1,51 (0,55) 1,84 (0,50) 0,048* 

3→1:0,037* 

3→2:0:048* 

o �̅� (±SD) 1,61±0,32 1,54±0,28 1,99±0,55 

o мин. – Макс. 1.01 до 2.17 1,16 до 1,88 1,41 до 3,50 

Опашка     

o медиана ( IQR) 1,53 (0,20) 1,33 (0,74) 1,71 (0,43)  

0,069 o �̅� (±SD) 1,61±0,27 1,42±0,45 1,75±0,33 

o мин. – Макс. 1,36 до 2,27 0,86 до 2,14 1.14 до 2.38 

Панкреасен паренхим  

o медиана ( IQR) 1,58 (0,34) 1,66 (0,46) 1,86 (0,42)      0,036* 

3→1:0,014* 

 

o �̅� (±SD) 1,61±0,24 1,63±0,31 1,93±0,36 

o мин. – Макс. 1.13 до 2.04 1.17 до 2.09 1,55 до 2,81 

�̅� = средноаритметична стойност ; IQR – интерквартилен диапазон; * - Статистическа 

значимост при p > 0,05    

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 3: Да се изследва влиянието на фактори, включващи дълбочина 

на зона на интерес, възраст, BMI, тютюнопушене, алкохолна 

консумация и диабет върху SWV при пациентите с хроничен 

панкреатит. 

Връзка между дълбочината на изследванaта зона на интерес и стойностите на 

SWV при пациенти с хроничен панкреатит 

Обобщение на резултатите към Задача 2 

1) На базата на 35 пациенти с хроничен пакреатит бяха определени референтни граници 

за SWV в главата, тялото, опашката и целия панкреасен парехим със следните 

стойности. 

 

Интервал  Глава Тяло Опашка Панкреасен 

паренхим 

Долна 

граница 

 

1.03 1.11 0.88 0.99 

Горна 

граница 

 

     2.98 2.99 2.31 2.43 

2) Установиха се значимо по-високи стойности на SWV в тялото на жлезата и средно 

за панкреасния паренхим при пациенти с тежък панкреатит (Клас 4 Cambridge) в 

сравнение с пациентите с умерен (Клас 3) или лек панкреатит (Клас 2).  Тези резултати 

определиха стойностите на SWV в тялото и средно за панкреасния паренхим като най-

показателни за тежестта на хроничния панкреатит. 

 

 



Резултатите показаха значима отрицателна/обратна асоциация между дълбочината 

на зоната на интереса и SWV в главата ( r s = -0,367 , p = 0,030), тялото ( r s = -0,462, p = 

0,005) и като цяло за панкреасния паренхим ( r  = -0,469 , р = 0,004). 

Табл. 13: Резултати от корелационния анализ за връзката между дълбочината на зоната 

на интереса и SWV 

Великини SWV 

Глава 

r s 

Тяло 

r s 

Опашка 

r 

Общо 

r 

Дълбочина зона глава 

o Корелационен коефициент 

o стр 

 

-0,367 

   0,030* 

 

- 

 

- 

 

- 

Дълбочина зона тяло 

o Корелационен коефициент 

o стр 

 

- 

 

-0,462 

     0,005** 

 

- 

 

- 

Дълбочина зона опашка 

o Корелационен коефициент 

o стр 

 

- 

 

- 

 

-0,318 

0,062 

 

- 

Дълбочина зона паренхим общо 

o Корелационен коефициент 

o стр 

 

- 

 

- 

 

- 

 

-0,469 

     0,004** 

r s – Корелационен коефициент на Спиърмън ; r – Корелационен коефициент на Пиърсън ; 

* - Статистическа значимост при p < 0.05 ; ** - Статистическа значимост при p < 0.01 ; - 

Не е проведен корелационен анализ поради неуместност 

Графиките на Фиг. 6 илюстрират обратната асоциация между двете величини - по-

високи стойности на дълбочината се асоциират с по-ниски стойности на SWV и обратно. 



 

*- Значима асоциация при p < 0,05; ** - Значима асоциация при p < 0,01 

Фиг. 6 : Графики илюстриращи връзката между дълбочината на зоната на интерес и 

SWV при пациентите с хроничен панкреатит  

 

Връзка между BMI и стойността на SWV при пациентите с хроничен панкреатит 

  Индексът на телесна маса показва значима отрицателна асоциация със стойностите 

на SWV при пациенти с ХП в главата ( rs = -0,473 , p = 0,004), тялото ( rs = -0,416, p= 0,013) 

и като цяло за панкреасния паренхим ( r  = -0,409 , р = 0,015). 

 

 

 

 

 



Табл. 14 : Резултати от корелационния анализ за връзката между възрастта и индекса на 

телесна маса със SWV 

Великини SWV 

Глава 

r s 

Тяло 

r s 

Опашка 

r 

Общо 

r 

Възраст 

o Корелационен коефициент 

o стр 

 

-0,073 

0,677 

 

0,195 

0,206 

 

0,141 

0,418 

 

0,148 

0,396 

BMI 

o Корелационен коефициент 

o стр 

 

-0,473 

    0,004** 

 

- 0,416 

   0,013* 

 

0,025 

0,887 

 

-0,409 

   0,015* 

r s – Корелационен коефициент на Спиърмън ; r – Корелационен коефициент на Пиърсън ; 

* - Статистическа значимост при p < 0,05 ; ** - Статистическа значимост при p < 0.01 ; - 

Не е проведен корелационен анализ поради неуместност 

От графиките на Фиг. 7 се вижда, че по-високи стойности на BMI се асоциират с по-

ниски стойности на SWV и обратно. 

 



*- Значима асоциация при p < 0,05; ** - Значима асоциация при p < 0,01  

Фиг . 7 : Графики илюстриращи връзката между BMI и SWV при пациентите с хроничен 

панкреатит  

Анализ на връзката между захарен диабет, тютюнопушене и консумация на 

алкохол и SWV 

На Фиг. 8 се виждат сходните средни стойности на SWV при пациенти с и без диабет 

в трите части на жлезата и целия панкреасен паренхим. 

 

Фиг. 8 : Средни стойности и 95% доверителен интервал на SWV при пациенти с и 

без диабет в групата с ХП в трите части на жлезата и целия панкреасен паренхим 

 

Според тютюнопушенето, пациентите с хроничен пакреатит бяха почти равномерно 

разпределени на пушачи (51,40%, n = 18) и непушачи (48,60%, n = 17)   

Двете подгрупи бяха съпоставени чрез т-тест за независими извадки, който показа 

липсата на значимо влияние на тютюнопушенето върху стойността на SWV : глава ( p = 

0,392), тяло ( p = 0,935), опашка ( p = 0,864), панкреасен паренхим (p = 0,667). Сходните 

средни стойности на SWV при пушачите и непушачи пациенти с ХП са илюстрирани на 

Фиг. 9 . 



 

Фиг. 9 : Средни стойности и 95% доверителен интервал на SWV при пациентите пушачи 

и непушачи в групата с ХП в трите части на жлезата и целия панкреасен паренхим 

 

Величината консумация на алкохол беше кодирана на ординална скала със следните 

степени: 0 = няма консумация; 1 = умерена консумация (<20г/дн ); 2 = повишена 

консумация (20-80г/ дн); 3 = ексцесивна консумация (>80г/ дн ) . В групата с ХП се 

установи следното разпределение на пациентите спрямо консумацията на алкохол: 34,30% 

(n = 12) не консумират алкохол, 14,30% (n = 5) заявяват умерена консумация , 8,60% (n 

= 3) посочват повишена консумация и 42,90 % (n = 15) са отбелязали ексцесивна 

консумация (фиг . 10). 



 

Фиг. 10: Разпределение на пациентите с ХП спрямо консумацията на алкохол 

  Влиянието на консумацията на алкохол върху SWV беше изследване чрез ранговата 

корелация на Спиърмън. Резултатите (табл. 15) показаха липса на значима асоциация 

между употребата на алкохол и стойностите на SWV глава ( p = 0,871 ), SWV тяло ( p = 

0,230 ), SWV опашка ( p = 0,232 ) и SWV панкреасен паренхим ( р = 0,426 ). 

Табл. 15: Резултати от корелационния анализ за връзката между консумацията на 

алкохол и SWV 

Консумация на алкохол SWV 

Глава 

r s 

Тяло 

r s 

Опашка 

r s 

Общо 

r s 

o Корелационен коефициент 

o стр 

-0,029 

0,871 

- 0,208 

0,230 

- 0,207 

0,232 

- 0,139 

0,426 

r s – Корелационен коефициент на Спиърмън  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Задача 4 : Да се съпоставят стойностите на SWV при пациентите с нормален 

панкреасен паренхим и с хроничен панкреатит. Да се установи прецизността на 

SWV за диференциране на пациент с ХП от пациенти с НПП и се изведе прагова  

стойност за поставяне на диагнозата хроничен панкреатит.   

Стойностите на SWV бяха съпоставени между пациентите с хроничен панкреатит и 

с нормален пакреасен паренхим . Резултатите показаха значимо по-високи стойности на 

SWV във всички части на жлезата и като цяло за панкреасния паренхим при пациентите 

с ХП. Разликата в медианите на SWV (глава) възлиза на 0.66 м/с ( p > 0.001 ) и на 0.50 

м/с (p > 0.001 ) при SWV (тяло). Разликата в средните стойности на SWV (опашка) 

показва 0,49 м/с ( p > 0,001 ), а при целия пакреасен паренхим 0,58 м/с (p > 0,001 ). 

 

Обобщение на резултатите към Задача 3 

В Задача 3, анализирахме потенциалното влияние на рискови фактори свързани с възрастта,  

дълбочина на зоната на интерес, индекса на телесна маса, диабет, тютюнопушене и 

консумация на алкохол върху стойностите на SWV.  

1) Фактори със значимо влияние  

         - Индексът на телесна маса показа обратна връзка с SWV.  

По-високи стойности на SWV се асоциираха с по-нисък индекс на телесна маса.  

Пациентите с поднормено тегло имаха най-висока средна стойност на SWV.  

Тенденцията беше твърда за всички части на жлезата и целия панкреасен паренхим, но 

поради малкия брой пациенти с поднормено BMI е необходимо да бъде проверена в 

бъдещи проучвания.  

        - Дълбочината на зоната на интерес показа обратна връзка с SWV. 

    По-високи стойности на SWV се асоциираха с по-повърхностно разположение за на ROI 

и обратно.  

2)  Фактори, които не покааха значимо влияние върху SWV 

o Възраст  

o Диабет  

o Тютюнопушене 

o Консумация на алкохол  

 



Табл . 16 : Съпоставка на SWV в главата, тялото, опашката и целия панкреасен паренхим 

между пациентите с ХП и НПП 

Великини Група  

ХП НПП стр 

Глава    

o медиана ( IQR) 1,78 (0,47) 1,12 (0,38)  

0,000*** U o �̅� (±SD) 1,85±0,49 1,18±0,30 

o мин. – Макс. 1.01 до 3.50 0,74 до 2,26 

Тяло    

o медиана ( IQR) 1,68 (0,42) 1,18 (0,35)  

0,000*** U 

 

o �̅� (±SD) 1,76 ±0,46 1,20±0,28 

o мин. – Макс. 1.01 до 3.50 0,80 до 2,12 

Опашка    

o медиана ( IQR) 1,60 (0,36) 1,08 (0,38)  

0,000*** t o �̅� (±SD) 1,63±0,34 1,14±0,26 

o мин. – Макс. 0,86 до 2,38 0,76 до 1,92 

Панкреасен паренхим   

o медиана ( IQR) 1,73 (0,39) 1,11 (0,31)       

0,000*** t 

 

o �̅� (±SD) 1,75±0,34 1,17±0,22 

o мин. – Макс. 1,13 до 2,81 0,86 до 1,74 

�̅� = средноаритметична стойност ; IQR – интерквартилен диапазон; * ** - Статистическа 

значимост при p > 0,001; U - тест на Ман- Уитни ; t – т-тест за независими извадки 

На Фиг. 11 са представени кутийните графики, илюстриращи медианите, 

интерквартилния диапазон и индивидуалните стойности на SWV в главата, тялото, 

опашката и целия панкреасен паренхим между пациентите с ХП и НПП. Очертават се 

системно по-високи и статистически значими стойности при групата с ХП в трите части 

и цялата жлеза. 



 

Фиг . 11: Кутийни графики на SWV в главата, тялото, опашката и целия панкреасен 

паренхим между пациентите с ХП и НПП 

Прецизност на SWV за диференциране на пациенти с ХП от пациенти с НПП 

Най-висока степен на прецизност от 93,60% при разграничаване на пациенти с ХП 

от тези с НПП показва стойността на SWV за целия панкреасен паренхим ( AUC = 0,936, 

p > 0,001 ), с 91,43% чувствителност, 90,00% специфичност и оптимална прагова 

стойност на SWV панкреасен паренхим > 1.41м/с. 

Табл. 17: Резултати от анализа с ROC крива 

SWV  

 

AUC 

(95% ДИ) 

стр Чувствителност 

     (95% ДИ) 

Специфичност 

   (95% ДИ) 

Прагова 

стойност 

 

Панкр . 

Паренхим 

0,936 

0,846 до 0,982 

 

<0,001 

91,43% 

76,90 до 98,20 

90,00% 

73,50 до 97,90 

 

>1,41 

Глава 0,906 

0,807 до 0,964 

 

<0,001 

91,43% 

76,50 до 98,20 

80,00% 

76,50 до 98,20 

 

>1,36 



Т яло 0,888 

0,785 до 0,953 

 

<0,001 

88,57% 

73,30 до 96,80 

86,67% 

69,30 до 96,20 

 

>1,36 

Опашка 0,888 

0,785 до 0,953 

 

<0,001 

85,71% 

69,70 до 95,20 

80,00% 

61,40 до 92,30 

 

>1,34 

AUC – площ под кривата 

На Фиг. 12 са представени ROC кривите, съответстващи на диагностичната прецизност 

на SWV в три части на жлезата и общо за панкреасния паренхим при диференциране на 

пациентите с хроничен панкреатит от пациенти с нормален панкреасен паренхим.  

 

Фиг. 12 ROC кривите за диагностична прецизност на SWV при диференциране на 

пациенти с ХП от пациенти с НПП 

 



Общение на резултатите към Задача 4 

Беше направена съпоставка между пациенти с ХП и с НПП, за да се установи диагностичния 

потенциал на SWV относно диференцирането на хроничен панкреатит от нормален 

панкреасен паренхим. 

1) Установиха се значимо при високи стойности на SWV при пациенти с ХП в 

сравнение с тези при групата с НПП. Тенденцията е системна и валидна за 

измерванията на SWV в трите части на жлезата (глава, тяло и опашка) и целия 

панкреасен паренхим. 

2 ) SWV показва висока надеждност при разграничаване на хроничен панкреатит от 

нормален панкреасен паренхим в следния ред по степен на точност. 

o 93,60% панкреасен паренхим 

o 90,60% глава                                                 

o 88,80% тяло                                                   

o 88,80% опашка                                    

o SWV > 1 ,41 м/с 

o SWV > 1,36 м/с 

o SWV > 1,36 м/с 

o SWV > 1,34 м/с 

 

 

Задача 5: Да се проучи метода рSW - еластография при пациенти с панкреасен 

аденокарцином и да се изведат средни и референтни стойности за SWV при 

панкреасен аденокарцином. Да се изследва влиянието на фактори включващи 

хепатална дисеминация, механичен иктер, възраст , BMI , алкохол, тютюнопушене, 

захарен диабет върху стойността на SWV . 

Обща характеристика на пациентите с панкреасен дуктален аденокарцином 

Третата група включва 38 пациенти с панкреасен дуктален аденокарцином (ПДА) 

на възраст между 47 и 85 г, със средна възраст 65,34±10,65 г (медиана 65,00 г) и равен 

брой (n=19) мъже и жени. Средната възраст при двата пола е много сходна (мъже 

64.73±9.90г; жени 65.94±11.59г), без значима разлика, p = 0. 731. Индексът на телесна 

маса (BMI) показа нормално разпределение със средна стойност 23,47±4,24 kg/m 2 в 

цялата група, 23,21±4,48 kg /m2 при мъжете и 23,74±4,09 kg /m2 при жените, без значима 

разлика между два пола, p = 0. 730. Пациентите с нормално тегло съставляват 71.10% от 

цялата група, 73.70% от мъжете и 68.40% от жените, p = 0. 710. С наднормено тегло са 

26.30% от всички пациенти с ПДА, 21.10% от мъжете и 31.60% от жените. С поднормено 



тегло беше категоризиран само един пациент (2.60%) в групата на мъжете. Сред 

пациентите с ПДА, 28.90% са пушачи и 71.10% непушачи. Пушачите съставляват 42,10% 

от мъжете пациенти и 15,80% от жените, без значима разлика, p = 0. 151 ( Табл. 18). 

Табл. 18: Обща характеристика на пациентите с панкреасен аденокарцином  

Великини Общо Мъже Жени р 

Брой (%) 

 

38 

 

19 

(50,00%) 

19 

(50,00%) 

1000 е 

Възраст 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

o медиана ( IQR) 

 

65,34±10,65 

47 - 85 

65,00 (18,75) 

 

64,73±9,90 

49 - 82 

65,00 (18) 

 

65,94±11,59 

47-85 

67,00 (20) 

 

 

0,731 t 

ИТМ 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

o медиана ( IQR) 

 

 

 23,47±4,24 

18.30 -37.90 

22,80 (5,35) 

 

23,21 ±4,48 

18.30 - 37.90 

часа 

22,80 (4,80) 

 

23,74±4,09 

18.60-31.60 

22,90 (5,87) 

 

0,710 t 

BMI категории     

 

0,487 х 2 

o Под норма: < 18 .50 1 (2,60%)  1 (5,30%) 0 (0,00%) 

o В норма: 18.50 - 24.90 

часа 

27 (71,10%) 14 (73,70%) 13 (68,40%) 

o Над норма: ≥ 25 10 (2 6 ,30%)  4 (21,10%)  6 (31,60%) 

Тютюнопушене     

o да n (%) 11 (28,90%)  8 (42,10%) 3 (15,80%)  

0,151 f o Не n (%) 27 (71,10%) 11 (57,90%) 16 (84,20%) 



�̅� = средноаритметична стойност ; IQR – интерквартилен диапазон; * * - Статистическа 

значимост при p < 0.01; f – тест на Fisher ; t – т-тест за независими извадки; U – тест на 

Mann- Whtney U; χ2 – Chi-square тест 

      

На Фиг. 13 е илюстрирано разпределението по пол (панел а) и възраст (панел б) на 

пациентите с панкреасен аденокарцином. Разпределението на пациентите по BMI 

категории е представено Фиг. 14.   

 

Фиг. 13: Разпределението по пол (панел а) и възраст (панел б) на пациентите с 

панкреасен аденокарцином 

 



 

Фиг. 14: Разпределение на пациентите с панкреасен аденокарцином по BMI категории 

В групата с ПДА, 81,60% (n = 31) от туморите бяха локализирани в главата на 

панкреаса, 15,80% ( n = 6) в тялото и 2,60% ( n = 1) в опашката на жлезата. При мъжете, 

89.50% ( n = 1 7 ) от туморите са локализирани в главата и 10.50% ( n = 2) в тялото. При 

жените, разпределението е сходно: 73.70% ( n = 14) в главата, 21.10% ( n = 4) в тялото и 

5.30% ( n = 1) в опашката на жлезата, без значима разлика между половете ( Фиг.15 ). 

 

Фиг. 15: Локализация на PDA спрямо пола на пациентите. 

 



При групата с ПДА на SWV са бяха направени 10 измервания  на SWV тумор и 10 в 

околния паренхим, от които са изчислени средните стойности на SWV тумор и SWV 

околен паренхим. Данните са представени със средната стойност и стандартното 

отклонение, поради наличието на нормално разпределение и при двата пола ( SWV 

тумор: мъже p = 0.200 , жени p = 0.200 ; Околен паренхим : мъже p = 0.200 , жени p = 

0.200 ). 

При жените се установиха значимо по-високи стойности на SWV (тумор), 3,30±0,95 

м/с в сравнение с 2,55±0,72 м/с при мъжете, p = 0,009. Измерването на околния паренхим 

не показва значима разлика между мъжете и жените с ПДА, p = 0. 505 ( Табл. 19 ). 

 

Табл. 19: Стойности на SWV лезия и околен паренхим при пациентите с панкреасен 

аденокарцином  

Скорост на вълната 

(SWV) м/с 

Общо Мъже Жени р 

Тумор м/с 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

2,92±0,91 

0,88 - 4,65 

2,55±0,72 

1.14 – 4. 20 

3,30±0,95 

0,88 – 4,65 

 

0,009** 

Околен паренхим (см) 

o �̅�(±SD) 

o Мин.-Макс. 

 

 

5,35±1,11 

3.49 - 8.00 

часа 

 

5,23±0,93 

3.49 - 7.07 

 

5,48±1,27 

3.68 - 8.00 

 

 

0,505 

�̅� = средноаритметична стойност 

 

Референтни граници на SWV при панкреасен аденокарцином 

Поради наличието на значима разлика в стойността на SWV при мъжете и жените 

пациенти с ПДА, референтните граници са изчислени за цялата група и отделно за двама 

пола. 

 

 

 



Табл. 20: Резултати от анализа за установяване на референтни граници на SWV при 

пациенти с панкреасен аденокарцином 

Резултати от анализа на данни SWV м/с 

Общо 

SWV м/с 

Мъже 

SWV м/с 

Жени 

Референтни Граници 

( Надежден метод CLSI C28-A3 б ) 

o Референтна стойност долна 

граница ( м/с ) 

 

1.01 

 

0,96 

 

1.36 

o Референтна стойност горна 

граница ( м/с ) 

 

4.85 

 

4.10 

 

5.51 

 

Референтните интервали за SWV общо за пациентите с панкреасен аденокарцином 

и поотделно за мъжете и жените са представени на фигура 16.  

 

Фиг. 16: Референтни интервали за SWV общо за пациентите с панкреасен 

анденокарцином (а) и поотделно за мъжете (б) и жените (в)  

 



Влияние на фактори, включващи наличие на хепатална дисеминаци, механичен 

иктер, възраст, BMI , тютюнопушене, алкохолна консумация и диабет върху SWV 

при пациенти с панкреасен аденокарцином . 

 

SWV тумор спрямо наличието на метастази 

Метастази бяха установени при по-голямата част от пациентите с панкреасен 

аденокарцином : 55,30 % ( n = 21 ), в сравнение с 44,70 % ( n = 17 ) без метастази ( Фиг. 

17 ). 

 

Фиг. 17 : Наличие на метастази при пациенти с панкреасен аденокарцином 

В групата с метастази се наблюдава по-висока средна стойност на SWV (3,09±0,94 

м/с), в сравнение с пациентите без метастази (2,84±0,90 м/с), но без значима разлика ( p 

= 0,640 ). 



 

Фиг. 18 : Индивидуални и средни стойности и 95% доверителен интервал на SWV 

спрямо наличие на метастази при пациентите с панкреасен аденокарцином  

 

Механичен иктер (смутен дренаж на жлъчното дърво ) се установи при 21 (55.30%) 

от пациентите с панкреасен аденокарцином и не беше установен при останалите 17 

(44,70%) пациенти (Фиг. 19).  

Стойностите на SWV бяха съпоставени между пациентите с механичен иктер и тези 

без механичен иктер чрез т-тест за независими извадки. Резултатите не показват значима 

връзка между наличието на механичен иктер и SWV . Средната стойност на пациентите 

с механичен иктер възлиза на 2,84±0,87 м/с, в сравнение с 3,03±0,98 м/с при пациенти 

без механичен иктер , p = 0,546 (Фиг . 20) . 



 

Фиг. 20 : Наличие на механичен иктер при пациенти с панкреасен аденокарцином 

 

 

Фиг. 21. Индивидуални и средни стойности и 95% доверителен интервал на SWV 

спрямо наличието на механичен иктер при пациентите с панкреасен аденокарцином   

 



Връзката на възрастта на пациентите и индексът на телесна маса ( ИТМ) с 

измерванията на SWV при пациенти с панкреасен аденокарцином беше изследване чрез 

корелационния анализ на Пиърсън (Табл. 21) . Резултатите показват липсата на значима 

асоциация между възрастта на пациентите и стойностите на SWV тумор (p = 0,085), 

както и между BMI и SWV тумор (р = 0,480 ). 

Табл. 21: Резултати от корелационния анализ за връзката между възрастта и индекса на 

телесна маса със стойностите на SWV при пациенти с панкреасен аденокарцином 

Великини SWV тумор 

r р 

Възраст 0,283 0,085 

BMI -0,118 0,480 

 r – Корелационен коефициент на Пирсън  

 

Разпределението на пациентите с панкреасен аденокарцином спрямо 

тютюнопушените показва 30% ( n = 11 ) пушачи и 70,00% (n = 27) непушачи (фиг . 22 ). 

 

Фиг. 22 : Разпределение на пациентите с панкреасен аденокарцином спрямо 

тютюнопушене 

 



Стойностите на SWV не показват значима връзка с тютюнопушенето. При пушачите 

се наблюдава малко по-ниска средна стойност 2,56±0,98 м/с, в сравнение с непушачите 

3,07±0,86 м/с, но без значимост на разликата ( p = 0,120 ) (Фиг . 23). 

 

 

 

Фиг. 23 : Индивидуални стойности, средни стойности и 95% доверителен интервал на 

SWV при пациентите пушачи и непушачи в групата с панкреасен аденокарцином 

 

Захарен диабет се установява при 36.80% (n = 14) от пациентите с панкреасен 

аденокарцином и не беше наличен при останалите 63,20% ( n = 24) ( Фиг. 24 ). 



 

Фиг. 24 : Разпределение на пациентите с панкреасен аденокарцином спрямо наличието 

на захарен диабет 

 

Наличието на захарен диабет при пациентите с панкреасен аденокарцином не 

показва  значимо влияние върху стойността на SWV . При групата без диабет се отчете 

малко по-висока средна стойност 3,08±0,92 м/с, в сравнение със групата с диабет 

2,67±0,88 м/с, но без значимост на разликата (p = 0,191 ). 

Спрямо консумация на алкохол, 15 (39,50%) пациенти са заявили, че не използват 

алкохол, 18 (47,40%) са посочват умерена консумация ( <20г/ дн ) , 2-ма (5,30%) са са 

отбелязали повишена консумация (20-80г/дн ) и 3-ма (7.90%) посочват ексцесивна 

консумация (>80г/ дн) . (фиг. 25 ). 

 

 



Фиг. 25: Разпределение на пациентите с панкреасен анденокарцином спрямо 

консумацията на алкохол 

 

Влиянието на консумацията на алкохол върху SWV беше изследвано чрез ранговата 

корелация на Спиърмън. Резултатите (Табл. 22) показаха слаба обратна/отрицателна 

асоциация, но без статистическа значимост r s  = -0,260, р = 0,114 . 

 

Табл. 22: Анализ от корелационния анализ за връзката между алкохола и SWV 

величина SWV 

r s р 

 

Консумация на алкохол 

 

-0,260 

 

0,114 

r s – Корелационен коефициент на Спирмън     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общение на резултатите към Задача 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На базата на 38 пациенти с панкреасен аденокарцином бяха изчислени референтните граници 

за SWV при този вид заболяване. Поради значимо по-високата стойност на SWV при жените, 

са представени референтните интервали за групата и отделно за двата пола.  

 

Интервал  Общо Жени Мъже 

Долна 

граница 

 

1.01 0.96 1.36 

Горна 

граница 

 

     4.85 4.10 5.51 

 

 

Установи се средна стойност на SWV в областта на тумора от 2.92±0.91м/с. 

 

В Задача 5 анализирахме потенциалното влияние на различни фактори върху стойностите на SWV 

при панкреасен аденокарцином. Не беше установенo значимо влияние на изследваните 

фактори върху SWV, включващи: 

o Възраст  

o BMI 

o Диабет  

o Тютюнопушене 

o Консумация на алкохол 

 Наличието на метастази не показа значимо влияние върху стойностите на SWV. 

 Не се установи връзка между наличието на механичен иктер и стойностите на SWV. 



Задача 6: Да се съпоставят стойностите на SWV при хроничен панкреатит и 

панкреасен дуктален аденокарцином. Да се изведе прагова стойност за поставяне 

на диагнозата ПДА. Да се съпостави прецизността на метода pSWE за 

диференциране на ХП от ПДА в сравнение с туморния маркер СА 19-9. 

Стойностите на SWV бяха съпоставени между пациентите с панкреасен 

аденокарцином и тези с хроничен панкреатит ,като при ХП е използвана средната 

стойност от трите части на жлезата (глава, тяло и опашка). Резултатите показват значимо 

по-високи стойности на SWV при пациенти с ПДА (2,93±0,91 м/с), в сравнение със 

групата с ХП (1,75±0,34 м/с), със средна разлика от 1,18 м/с ( p > 0,001 ). ( Табл. 23) 

Табл. 23 : Съпоставка на SWV между пациентите с ПДА и ХП 

SWV Група         т-тест 

ПДА ХП р 

o �̅� (±SD) 2,93±0,91 1,75±0,34       

0,000*** 

 

o медиана ( IQR) 2,77 (1,26) 1,72 (0,40) 

o мин. – Макс. 0,88 до 4,65 1,13 до 2,81 

�̅� = средноаритметична стойност ; IQR – интерквартилен диапазон; * ** - Статистическа 

значимост при p <  0,001 

На Фиг. 26 са представени графиките на индивидуалните и средните стойности при 

95% доверителен интервал при пациентите с панкреасен аденокарцином и с хроничен 

панкреатит . При ПДА групата, с изключение на четири индивидуални стойности, 

всички останали са разположени над 2.00м/с. Обратно, при групата с ХП само три 

стойности са над 2.00 м/с, всички останали са по-ниски. 



 

***- p > 0,001 

Фиг. 26: Индивидуални и средни стойности на SWV при пациенти с панкреасен 

аденокарцином и с хроничен панкреатит 

 

Прецизност на SWV при диференциране на пациенти с ПДА от пациенти с ХП 

При базата на стойността на SWV, 88,60% от пациентите с ПДА бяха правилно 

диференцирани от тези с ХП ( AUC = 0,886, p > 0,001 ). Оптималната прагова стойност 

е определена на SWV > 2.09м/с, с чувствителност от 89.47% и специфичност от 91.20% 

(Табл. 24). 

Табл. 24: Резултати от анализа с РОК крива за диференциране на ПДА от ХП 

ПАД → 

ХП 

 

AUC 

(95% ДИ) 

стр Чувствителност 

     (95% ДИ) 

Специфичност 

   (95% ДИ) 

Прагова 

стойност 

 

SWV  

 

0,886 

0,796 до 0,976 

 

<0,001 

89,47% 

75.20 до 91.10 

91,43% 

76,90 до 98,20 

 

>2.09 

AUC – площ под кривата 



На Фиг. 27 е представена ROC крива за диагностична прецизност на SWV при 

диференциране на пациенти с ПДА от пациенти с ХП. 

 

Фиг . 27 ROC крива за диагностичната прецизност на SWV при диференциране на 

пациенти с ПСА от пациенти с ХП 

Да се изследва диагностичния потенциал на СА 19-9 за диференциране на 

хроничен панкреатит от панкреасен дуктален аденокарцином. Да се анализира 

връзката между СА 19-9 и общият билирубин при пациентите с хроничен 

панкреатит и дуктален аденокарцином . 

За целта на задачата, пациентите с ХП и ПДА бяха категоризирани спрямо туморния 

маркер СА 19-9 (u/ml) в две групи: 0 = в нормални граници; 1 = с по-високи стойности 

от горната нормална граница. На Фиг. 28 е илюстрирано разпределението на пациентите 

с ХП и ПДА спрямо двете категории. При пациентите с ХП, 71,40% ( n = 25) бяха 

категоризирани с нормални стойности на тумрония СА 19-9 и 28,60% ( n = 10) със 

стойности над горната нормална граница. В групата с ПДА, при 31.60% ( n =12) са 

установени нормални стойности на СА 19-9 и при 68.40% ( n = 26) стойности над горната 

нормална граница. 



 

         Фиг. 28: Разпределението на пациентите с ХП и ПДА спрямо СА 19-9 (u/ml) 

Анализът с ROC крива показва точност от 69,90% на туморния маркер СА 19-9 (u/ml) 

за диференциране на хроничен панкреатит от панкреасен дуктален аденокарцином (AUC 

= 0,699, 95 %ДИ: 0,577 до 0,822, p = 0,0014),  с чувствителност от 68,42% и специфичност 

от 71,43% (фиг. 29). 



 

Фиг. 29 : ROC крива, илюстрираща диагностична прецизност на туморния маркер СА 

19-9 за диференциране на панкреасен дуктален аденокарцином от хроничен панкреатит  

 

Установи се значима разлика в полза на pSWE за диференциране между ХП и ПДА, 

с разлика в площта под кривата - AUC разлика = 0,186, p= 0,012 . Прецизността на 

диференцирането на ХП от ПДА на базата на SWV е с 18,60% по-висока, в сравнение с 

диференциацията на двете състояния на базата на СA 19-9 . 



 

Фиг. 30 : Съпоставка на ROC кривите илюстриращи диагностична прецизност на SWV 

и СА 19-9 за диференциране на хроничен панкреатит от панкреасен дуктален 

аденокарцином 

 

Връзка между СА 19-9 и общ билируби н при пациентите с хроничен панкреатит и 

панкреасен дуктален аденокарцином 

За съпоставка на пациентите с нормални и завишени стойности на туморния маркер 

във всяка от двете групи, с ХП и ПДА, беше използван непараметричния тест на Ман- 

Уитни Ю. При пациентите с ХП медианата на общия билирубин показва 17,90 µmol/l 

при СА 19-9 в норма и 33,40 µmol/l при СА 19-9 над горната нормална граница, но 

разликата между пациентите с нормален и завишен туморен маркер не достига 

статистическа значимост, p =0,131. При пациентите с ДПА при подгрупата с нормален 

туморен маркер СА 19-9 се установява средната стойност на общия билирубин от 40,60 

µmol/l , в сравнение със 103,95 µmol/l при подгрупата с туморен маркер СА 19-9 над 

горната граница, със значимост на разликата, p = 0,014. 

 

 



 

 

 

Табл. 25. Стойности на общият билирубин при пациентите с хроничен панкреатит и 

дуктален аденокарцином спрямо туморния маркер СА 19-9 

Общ 

билирубин 

 

µmol/l 

Хроничен панкреатит Панкреасен аденокарцином 

СА 19-9 

норма 

СА 19-9 

над норма 

Ман- 

Уитни   

стр 

СА 19-9 

норма 

СА 19-9 

над норма 

Ман- 

Уитни   

стр Медиана 

( IQR ) 

17.90 

(12,65) 

33.40 

(105,85) 

 

 

0,131 

40,60 

(90,35) 

103,95 

(187,30) 

 

 

0,014* Мин.-Макс 7.20-64.30 7.10-236.00 17,40-275,80 8,50-565,20 

�̅� 

(±SD) 

 

21.22 

(±12,42) 

69,25 

(±81,31) 

78,26 

(±82,96) 

154,64 

(±175,63) 

�̅� = средноаритметична стойност ; IQR – интерквартилен диапазон; *- p < 0,05 

 

На Фиг. 31 са илюстрирани медианите, интерквартилния диапазон и индивидуалните 

стойности на билирубина спрямо туморен маркер СА 19-9 . 



   

Фиг. 31 Кутийни графики, илюстриращи медианите, интерквартилния диапазон и 

индивидуалните стойности на билируба спрямо туморен маркер СА 19-9 .  

 

Общение на резултатите към Задача 6 

За да установим диагностичния потенциал на SWV относно диференциране на 

панкреасен аденокарцином от хроничен панкреатит , съпоставихме стойността на SWV 

при ПДА групата с тези при ХП. 

 

1) Установиха се значимо по-високи стойности на SWV при пациенти с панкреасен  

   аденокарцином, в сравнение с тези с хроничен панкреатит . 



2) SWV показа надеждност от 88.60 % при разграничаване на панкреасен аденокарцином  

от хроничен панкреатит, при прагова стойност SWV > 2.09 м/с. 

3) При пациентите с панкреасен аденокарцином се установява значимо по-високи 

стойности на съотношението между SWV тумор и SWV околен паренхим. 

4) СА 19-9 (нормален – над норма) показва сравнително ниска надеждност от 69.90% при 

диференциране на хроничен панкреатит от панкреасен дуктален аденокарцином, с 68.42% 

чувствителност и 71.43% специфичност. 

5) В сравнение със SWV, туморният маркер СА 19-9 демонстрира 18,60% по-ниска 

прецизност за разграничаване на ХП от ПДА, със значимостта на разликата. 

6) СА 19-9 показа значима връзка с общия билирубин само при пациенти с ПДА, при които 

значимо по-висок общ билирубин беше установен при туморен маркер СА 19-9 над горната 

нормална граница, в сравнение с нормален туморен маркер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОБОБЩЕНИЕ 

Диагностиката и лечението на заболяванията на панкреаса са голямо 

предизвикателство пред съвременната гастроентерология и медицината като цяло. В 

свят, в който медицинската наука е фокусирана в значителна степен върху качеството 

на живот на пациентите хроничния панкреатит предсталява сериозен проблем, а 

неговата диагностика и менажиране стават все по-актуални. Дори да изключим 

потенциалните живото-застрашаващи усложнения в краткосрочен план, налице са 

средносрочни проблеми като болка и малнутриция, а в дългосрочен план стои риска от 

развитие на захарен диабет и панкреасен рак. Проучванията сочат, че на годишна база 

честотата на ХП е 7.8/100 000. Като се има предвид, че средната преживяемост на 

пациентите с ХП е средно 18-20 години общата честота на ХП сред населението 

вероятно се колебае между 120-143/100, 000. Трябва да се отбележи, че тези резултати 

вероятно са в значителна степен подценени тъй като не малка част от случаите на ХП се 

обектизират от медицински специалисти различни от гастроентеролози и хирурзи (напр. 

ендокринолози, общопрактикуващи лекари) и не се обхващат от епидемиологичните 

проучвания.  

Проблемите в лечението на ХП се обуславят до голяма степен от обикновено 

късната диагноза на заобляването. Тя от своя страна е резултат от липсата на надежден 

и лесно приложим тест за ранна диагноза на хроничен панкреатит, като поставяването 

на дефинитивна диагноза обикновено отнема години. 

Липсата на валидирана и универсално приложима система за хистологична оценка 

и стадиране, на практика прави диагнозата на ХП базирана основно на образни методи 

и/или функционални изследвания. Абдоминалната ехография не позволява адекватна 

оценка на панкреаса при всички пациенти и като цяло е зависима от наличието на големи 

структурни промени в паренхима и дукталната система, без да може обективно да оценя 

наличието фиброза. КТ е силно чувствителна за наличето на калцификати и дуктални 

аномалии, но е субоптимална при фини паренхимни промени асоциирани с фиброза. 

МРХП е надежден диагностичен метод ограничен от необходимостта от скъпа апаратура, 

квалифициран персонал и някои специфични контраиндикации от страна на пациента. 

ЕУС се счита за най-надеждният метод за ранна диагностика на хроничния панкреатит. 

Ниския IOA и липсата на унифицирани стандарти за изпълнение и интерпретация в 

известна степен компрометират нейното приложение. В страни от този факт, 



инвазивността на метода и необходимостта от седация го прави неподходящ за голяма 

група от хора и изисква прецизно селектиране на индицираните пациенти. 

Разбира се, че ранната диагностика на ХП далеч не е лесна задача. Практиката 

показва, че в много случаи диагнозата се поставя на базата на типичен клиничен 

сценарии (напр. рекурентни болкови епизоди при хронична алкохолна употреба). 

Необходими са нови методи, които да надградят на съществуващите като същевременно 

да бъдат лесни за изпълнение и достъпни в ежедневната клична работа. 

Панкреасният дуктален аденокарцином към момента остава най-трудната за лечение 

неоплазма. В последните години постепенно се налагат и предстои да навлязат в 

клиничната практика нови методи за лечение на локално авансирал или метастатичен 

панкреасен рак. Те включват позициониране на маркери в областта на тумора за по-

прецизна лъчетерапия, локална инжекциона терапия с TNF- агенти или имунотерапия 

с туморен антиген-натоварени дендритни клетки и др. Въпреки иновациите в тази област 

предварителните проучвания не демонстрират значително подобрение в 

преживяемостта на тези болни. В този контекст може да се заключи, че медицинската 

наука следва да премести фокуса върху ранната диагностика на ПДА, т.е. върху 

установяването на лезии ограничени в панкреаса (IA стадий), при които 5-годишната 

преживяемост е между 31-39% (сравнено с 2% общо за останалите групи и 0.5% за IV 

стадий). Обосновано е търсенето на методи, които имат добро диагностично 

представяне по отношение на панкреасния рак и съществременно са приложими върху 

голяма популация от хора. 

Ултразвуковата еластография предлага качествено нов поглед върху диагностиката 

на редица заболявания. Тя оценя патологичните промени в тъканите на базата на 

промяната на тяхната еластичност, за която се съди по степента на деформация в отговор 

на приложена външна сила. Еластичността от своя страна е функция на твърдостта на 

изследваната материя. Съотнесено към човешкия организъм повишената твърдост почти 

изключително се асоциира с наличието на фиброза, т.е. вариациите в еластичността 

отразяват степента на фиброза в изследваната зона на интерес.  

В настоящия труд приехме хипотезата, че ултразвуковата еластография може се 

използва като диагностичен метод при хроничен панкреатит и панкреасен дуктален 

аденокарцином. Това съждение почиваше на разбирането за патохистологичната 

характеристика на двете нозологични единици. Беше изтъкнато, че основния 



хистологичен белег на ХП е прогресиращата фиброза на паренхима, която в своята 

еволюция наподобява значително чернодробната такава. Както е известно 

приложението на ултразвуковата еластография за оценка на чернодробната фиброза към 

момента е убедително доказано и на практика стандарт при определени индикации. Що 

се касае до ПДА, строежът на тумора се характеризира с наличието на изразена фиброзна 

строма. Нещо повече, установено е, че дезмопластичната реакция е най-изявена при 

тумори с размери под 2см и обикновено намалява в хода на туморния растеж. Чисто 

теоретично този факт предполага, че ултразвуковата еластография следва да е прецизна 

конкретно при лезии с малък размер, които са потенциално резектабилни. 

Към момента на създаването си ултразвуковата еластография е на практика 

неприложима върху панкреаса. Първата наложена еластографска методика (SE) дава 

възможност за адекватна оценка само на повърхностни структури (гърда, щитовидна 

желза и др.). Въвеждането на pSWE бележи нов етап в развитието на еластографските 

техники и конкретно на тяхното приложение върху панкреаса. Основните и предимства 

са свързани с възможността да оценя зони на интерес разположени на дълбочина до 8см, 

като прилагането на насочена акустична радиационна сила гарантира обективност, 

възпроизводимост и слаба зависимост от разстоянието, налчичието на околни структури 

или съдови пулсации. 

Изходната хипотеза дефинира целта на проучването, а именно: „Оценка на Point 

Shear Wave еластографията като метод за диагностика на заболявания на панкреаса“. За 

да постигнем поставената цел си поставихме шест задачи, които да изследват 

приложимостта на pSWE при пациенти с нормален панкреасен паренхим, хроничен 

панкреатит и панкреасен дуктален аденокарцином и да обектизират нейната прецизност 

за диференциране между тях. 

За да решим поставените задачи изследвахме 103 пациента разделени в три групи: 

група 1. Нормален панкреасен паренхим; група 2. Хроничен панкреатит; група 3. 

Панкреасен дуктален аденокарцином. 

За адекватното селектиране на болните бяха използвани анамнестични, физикални, 

лабораторни, образни и хитологични методи. В групата с ХП като референтен метод 

беше използван КТ с контрастно усилване. Статистически най-прецизния метод за ранна 

диагностика на ХП е ЕУС. Решението да предпочетем CECT беше мотивирано от факта, 

че ЕУС се характеризира с нисък IOA, което потенциално би компрометирало 



съпоставимостта и възпроизводимостта на получените резултати. В групата с ПДА като 

референтен диагностичен метод се възприе хистологичното изследване. Селектирането 

на два метода за хистологично изследване, следва правилата на добрата клинична 

практика. Перкутанната иглена биопсия беше предпочитана при радикално 

инкурабилни болни, а EUS-FNB при пациенти потенциално подлежащи на оперативно 

лечение. Целта беше да се минимизира риска от туморна дисеминация, които при 

перкутанната иглена биопсия достига до 16% сравнено с <1% за EUS-FNB. 

Техниката на приложение на pSWE беше съобразена с известните до момента 

изследвания по темата, което да осигури добра съпоставимост на резултатите. 

В задача №1 изследвахме метода pSWE при пациенти с нормален панкреасен 

паренхим. До момента в литературата имаше 3 проучвания изследващи референтните 

стойности на SWV на панкреса при зрави контроли. В нашето изследване се установиха 

референтни стойности на SWV при нормален панкреасен паренхим 0.66-1.64м/с, при 

средна стойност 1.17±0.22м/с. Тези резултати са съпоставими с получените до момента 

в литературата от Zaro et al., Yashimа et al., Xie et al.. Доказа се, че локализацията на 

зоната на интерес (глава, тяло или опашка) не оказва влияние върху получените 

резултати, което също се потвърждава в горните проучвания. Именно това даде 

основание за определяне на референтни граници за целия панкрасен паренхим. 

Допълнително се изследва влиянието на разнообразни други фактори (дъбочина на ROI, 

тютюнопушене, пол, BMI) върху стойностите на SWV, като се доказа, че никой от тях 

не оказва значимо въздействие. Тези резултати са повтърдени от други проучвания, като 

само Zaro et al. намират значима корелация между дълбочината на ROI и SWV. 

По задачa №2 проучихме метода pSWE при 35 пациента с хроничен панкреатит. 

Общата характеристика на пациентската популация показа съществено превалиране на 

мъжкия пол 68.60% срещу 31.40%. Тези резултати отразяват установеното в 

епидемиологичи проучвания генерално превалиране на мъжкия пол при ХП в 

съотношение 2:1 до 4:1.  И в тази група не беше налице значима разлика между 

получените резултати в глава, тяло и опашка на жлезата, поради което се представиха 

стойности за целия панкреасен пареним. Установиха се референтни стойности на SWV 

при ХП 0.99-2.43м/с и средна стойност 1.75±0.34м/с. Получените от нас данни 

сравнихме с установените до момента в литературата от Mateen et al, Llamoza-Torres et 

al. и Yashima et al.. Обобщено резултатие в нашето проучване са по-високи, но сходни с 



получените от Llamoza-Torres et al. и Yashima et al. и значително се различават от тези 

на Маteen et al. Тези консистентно по-високи резулати обясняваме с използваните 

включващи критерии и селектираната на тази база група от пациенти. В нашето 

изследване бяха анализирани и пациенти с тежък хроничен панкреатит и налични 

локални усложнения, което не е валидно за гореспоменатите изследвания. 

Допълнително проучването на Маteen et al. има методологични недостатъци, които не 

могат да бъдат неглижирани, например липсата на унифициран референтен образен 

метод. В гореспоменатото изследване като включваш критерии е използван всеки 

образен метод подкрепящ диагнозата ХП в това число и обзорна рентгенография на 

корема при определени паценти. Проучването на Llamoza-Torres et al.  използва ЕУС 

като референтен образен метод, което е научно обосновано. В анализа обаче са 

включени и пациенти неясни за ХП, т.е. потенциално здрави болни. Допълнително 

ниския IOA характерен за ЕУС до известна степен поставя под съмнение 

съпоставимостта на получените резултати с последващи изследвания в тази област. В 

нашия труд предпочетохме CECT като референтен диагностичен метод за ХП. Това 

решение беше мотивирано от една страна от наличието на ясни критерии за поставяне 

на диагнозата ХП на базата на КТ и от друга от обективността на метода и минималните 

методологични разлики в изпълнението, което гарантира възпроизводимост и 

съпоставимост на резултатие. 

По задача 2 изследвахме корелацията на SWV измерена посредством с pSWE с 

тежестта на ХП. Установи се, че е налице значима права асоциация на SWV с тежестта 

на ХП. При пациенти с тежък ХП се установяват статистичеки значимо по-високи 

стойности на SWV (1.93±0.36м/с) сравнено с лек (1.61±0.24м/с) и умерен (1.63±0.31м/с). 

На тази база може да се заключи, че pSWE може успешно да се използва не само за 

диагностика, но и за определяне на тежестта на ХП. От друга страна прави впечатление, 

че дори при лек панкреатит определните стойности от 1.61±0.24м/с са достоверно по-

високи от тези при НПП (1.17±0.22м/с), т.е. pSWE може успешно да диференцира и 

ранни форми на ХП. Подобен анализ до момента не е правен в литературата и на този 

етап е несъотносим към други изследвания. 

В задача 3 изследвахме влиянието на фактори включващи дълбочина на зоната на 

интерес (ROI), ВMI, тютюнопушене, алкохолна консумация, пол, възраст и захарен 

диабет върху получените резултати за SWV при пациенти с ХП. От изследваните 

фактори се установи, че дълбочината на ROI и BMI показават достоверна обратна 



асоциация със стойностите на SWV, т.е. по-ниския BMI и по-повърхностно 

разположената ROI корелират с по-високи стойности на SWV. Тези разултати са в 

конфликт с проучване на Kawada et al., коeто установява права корелация с дълбочината 

на зоната на интерес. Що се касае до BMI получените от нас резултати се потържават от 

проучвания на Pozzi et al. и Yashima et al.. Считаме, че получените резултати за BMI и 

дълбочината на ROI по същество отразяват зависимостта на SWV от тежестта на 

панкреасната фиброза. Както е известно панкреасната екзокринна неодстатъчност 

клинично се манифестира при заместване на над 90% от панкреасния паренхим с 

фиброза. ПЕН се проявява с малабсорбция и малнутриция, които в крайна сметка водят 

до значителна редукция на мускулната и мастната тъкан и от там до нисък BMI и по-

повърхностно разположение на панкреаса. 

Сред останалите изследвани фактори никой не се доказа да оказва достоверно 

въздействие върху стойностите за SWV. Възрастта, пола, тютюнопушенето, 

алкохолната консумация и наличието на захарен диабет не показаха значимо влияние 

върху получените резултати. За сравнение Llamoza-Torres et al. установяват 

положителна асоциация на SWV с тютюнопушенето и нивото на алкохолната 

консумация, а Yashima et al. и Кawada et al. само с алкохолната консумация. Очевидно в 

тази насока са необходими бъдещи изследвания. 

Нашето проучване очерта една значителна обективност на метода pSWE при 

оценката на дифузни панкреасни заболявания и добра корелация с тежестта на 

панкреасната фиброза. 

Задача 4 имаше за цел да оцени прецизността на метода pSWE за диференциране 

между нормален панкреасен паренхим и ХП. При сравнението между двете групи се 

установи статистически значима разлика в стойностите на SWV (1.17м/с средна 

стойност за НПП и 1.75м/с – за ХП). Установи се, че при прагова стойност от 1.41м/с за 

целия панкреасен паренхим, pSWE има прецизност 93.6% за поставяне на диагнозата 

ХП с чувствителност 91.43% и специфичност 90.00%. Установената от нас прагова 

стойност на практика е идентична с получената (1.40м/с) в проучванията на Yashima et 

al. и Llamoza-Torres et al.. Статистически значима разлика между SWV при НПП и ХП 

установяват и Pozzi et al. и Goertz et al.. Единствено Mateen et al. не установяват значима 

разлика в стойностите на SWV – 1.28м/с за НПП срещу 1.26м/с за ХП.  



Получените от нас резултати очератават значимо предимство на pSWE сравнено с 

конвенционалната абдоминална ехография, що се касае до диагнозата на ХП. Според 

различни проучвания чувствителостта на АЕ варира между 52-81% при специфичност 

70-92%, като нейното представяне е тясно свързано с наличието на изразени паренхимни 

и дуктални аномалии. При пациенти с начален ХП диагностичната и стойност 

значително се влошава, като вероятно се доближава до долните граници за 

чувствителност и специфичност. Многозначителен е факта, че съгласно алгоритъма за 

диагностика ХП на АPA, АЕ въобще не е включена като диагностичен метод. От друга 

страна в настоящото проучване доказахме, че pSWE има високи чувствителност и 

специфичност за диференциране между НПП и ХП, като те се запазват дори при ранни 

форми на хроничен панкреатит (SWV - 1.17м/с за НПП с/у 1.61м/с за Cambridge II  (лек) 

ХП).  

Нещо повече, според нашето изследване представянето на pSWE за диагностика на 

ХП е съпоставимо с това на КТ (чувствителност - 75%, специфичност - 91%), като pSWE 

има предимства по отношение на достъпност, повтаряемост, възпроизводимост и 

безопасност. В този контекст считаме, че pSWE може да се включи като първи образен 

в диагностичния алгоритъм за ХП, който да замени КТ при голяма част от изследваните 

пациенти. На база на получените резултати, той може да бъде използван за прецизно 

селектиране на болни, индицирани за по-прецизни образни изследвания като МРХП и 

ЕУС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Схема 2. Място на pSWE в диагностиката на ХП 

 

В задача 5 изследвахме метода pSWE при пациенти с хистологично верифициран 

ПДА. Общата характеристика на пациентската популация показа еднакво разпределение 

по пол (19 мъже и 19 жени). Преобладаващата част от туморите бяха локализирани в 

главата (81.60%), което кореспондира с данните в литературата. При 10 валидни 

измервания се установи средна стойност на SWV в областта на тумора  2.92±0.91м/с при 

референтен интервал 1.01-4.85м/с. Тези стойности са съпоставими с установените в 

проучвания на Park et al. (3.3±1.0м/с), Goertz et al. и Zaro et al.. При анализа на 

резултатите в зависимост от пола се установи,  че при жените се установяват 

консистентно и значимо по-високи стойности на SWV в областта на тумора – 

3.30±0.95м/с срещу 2.55±0.77м/с за мъжете. До момента в литературата не е провеждан 

подобен анализ. Последващи проучвания са необходими преди подобно наблюдение да 

бъде валидирано и да бъде оценено неговото клинично значение. Все пак следва да се 

отбележи, че дори да се разглежда само мъжкия пол разликите между SWV при ХП и 



ПДА остават статистически значими (1.75м/с срещу 2.55м/с) (р=0.000). В допълнение 

трябва да се има предвид, че получените резултати за SWV при ПДА, в нашето 

проучване, а и като цяло, са вероятно в значителна степен подценени. Използваната от 

нас апаратура има горна граница на SWV от 4.95м/с, т.е. по-високи стойности се 

представят от УЗ апарат като Х,ХХм/с и се елимират от анализ. С напредъка на 

технологията това ограничение вероятно ще отпадне. 

Към задача 5 анализирахме влиянието на различни фактори върху получените 

резултати за SWV при ПДА. Никой от изследваните фактори (извън пола) не показа 

достоверно въздействие върху получените стойности. Важно е да се изтъкне, че сред 

изследваните фактори беше и наличието на механична билиарна обструкция, за което се 

доказа, че не оказва статистическо значимо въздействие върху SWV измерена чрез 

pSWE (р=0.546). Този факт отчетохме като ключов, що се касае до приложимостта на 

метода pSWE при подгрупата пациенти с ПДА и съпровождащата билиарна обструкция. 

Той обуславя значително предимство на pSWE пред туморния маркер СА 19-9 в тази 

субпопулация, която на практика представлява 55.3% (в нашето проучване) и 53.9% 

(според литературни данни) от пациентите с ПДА. 

Задача 6 имаше за цел да оцени прецизността на метода pSWE за диференциране 

между ХП и ПДА. При сравнението между двете групи се установи статистически 

значима разлика в стойностите на SWV (1.75м/с средна стойност за ХП и 2.93м/с – за 

ПДА, р<0.001). Установи се, че при прагова стойност от 2.09м/с, pSWE има прецизност 

88.6% за поставяне на диагнозата ПДА с чувствителност - 89.47% и специфичност -

91.20%.  Установената от нас прагова стойност е по-висока от изчислената от Goertz et 

al. 1.74м/с при чувствителност 91.1% и специфичност 60.4%. Както се вижда 

повишаването на праговата стойност в нашето проучване макар да е свързано с леко 

понижение на чувсвителността значително подобрява специфичността на метода pSWE. 

Zaro et al. в момента провеждат проучване по темата като по предварителни данни 

праговата стойност за поставяне на диагнозата ПДА е 1.54м/с, но все още не са 

публикувани данни за чувсвителността и специфичността. 

Към задача 6 съпоставихме прецизността на метода pSWE с тази на СА 19-9 за 

поставяне на диагнозата ПДА и установихме, че представянето на СА 19-9 отстъпва с 

18.70% на ултразвуковата еластография (88.6% с/у 69.9%).  



Допълнително решихме да проучим една корелация често наблюдавана в 

клиничната практика, а именно асоциацията на повишени стойности на СА 19-9 с 

наличието на холестаза. Доказа се, че наличието на механичен иктер при ПДА, се 

асоциира значимо с повишени стойности на СА 19-9 (р=0.014). При пациентите с 

повишен СА 19-9 средните стойности на билирубина бяха 103.9 срещу 40.6 при 

нормален туморен маркер. Подобна зависимост се отчете и в групата с ХП, но тя не 

достигна статистическа значимост – р=0.131. 

В контекста на казаното можем да заключим, че pSWE има значително предимство 

пред СА 19-9 като неинвазивен метод за диагностика на ПДА, като то е особено изявено 

в подгрупата пациенти с механичен иктер, която както беше споменато съставлява 53-

56% от болните с ПДА. 

От гледна точка на казаното потърсихме мястото на pSWE в диагностичния 

алгоритъм за ПДА. Считаме, че по отношение на ПДА, pSWE не може да замести КТ 

като диагностичен метод с оглед невъзможността за реализиране на адекватно стадиране. 

В до 11% от случаите  обаче, диференцирането на ХП от ПДА на базата на КТ е 

невъзможно. В тези случаи pSWE може да се използва за разграничаване между двете 

нозологични единици с висока прецизност, чувствителност и специфичност. На основа 

на получените резултати може да се селектират високо рискови болни, подходящи за 

последваща хистологична оценка. Конкретно при пациенти с придружаваща холестаза 

тя има съществено предимство пред СА 19-9 и при достъпност на метода, може успешно 

да го замени.  

 

 

 

 

 

 

 



ИЗВОДИ 

 

1. Установиха се референтни граници на SWV при нормален панкреасен паренхим 

0.66-1.64м/с, при средна стойност 1.17±0.22м/с. 

2. Не са налице статистически значими разлики в SWV (м/с) между отделните части 

на панкреаса. 

3. Полът, BMI и тютюнопушенето не оказват влияние върху резултатите при 

пациенти с нормален панкреасен паренхим. 

4. Установиха се средни стойности и референтни граници на SWV при ХП от 

1.75±0.34м/с и 0.99-2.43м/с съответно. 

5. Налице е корелация между тежестта на ХП и стойностите на SWV, като 

статистически значимо по-високи стойности се установяват при тежък 

панкреатит (Cambridge клас IV). pSWE може да се използва и като метод за 

оценка на тежестта на ХП.  

6.  BMI и дълбочината на ROI показват значима обратна асоциация със стойностите 

на SWV при пациенти с ХП.  

7. Налице е статистически значима разлика между SWV при ХП и НПП (p=0.000). 

Значимо по-високи стойности на SWV се установяват и при пациенти с лек ХП в 

сравнение с НПП (p<0.001). При прагова стойност 1.41м/с pSWE диференцира 

ХП от НПП с прецизност 93.60% 

8. Установиха се средни стойности и референтни граници при ПДА от 2.92±0.91м/с  

и 1.01-4.85м/с съответно. 

9. При жените с ПДА се установяват достоверно по-високи стойности на SWV в 

областта на тумора. 

10.  Независимо от пола е налице статистически значима разлика между SWV при 

ХП и ПДА. При прагова стойност 2.09м/с pSWE диференцира ХП от ПДА с 

прецизност 88.60% 



11. Туморния маркер СА 19-9 има достоверно по-ниска прецизност за диагностиката 

на ПДА в сравнение с pSWE. 

12. Наличието на холестаза оказва значимо влияние върху стойностите на СА 19-9.  

13. Наличието на холестаза не корелира с SWV (м/с) измерена посредством pSWE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИНОСИ 

Приноси с оригинален характер 

1. Установиха се референтни граници на SWV измерена посредством pSWE при 

нормален панкреасен паренхим. 

2. Доказа се, че pSWE може да диференцира между ХП и НПП с висока прецизност, 

чувствителност и специфичност. 

3. Доказа се, че pSWE може достоверно да диференцира между ХП и ПДА. 

4. Изследва се влиянието на различни фактори върху измерените стойности на SWV 

и се установи, че BMI и дълбочината на ROI при ХП и пола при ПДА са 

единствените фактори, които оказват статистически значимо влияние върху 

получените резултати. 

5. Доказа се, че наличието на екстрахепатална холестаза не оказва значимо влизяние 

върху стойностите на SWV измерени посредством pSWE. 

6. Доказа се, че pSWE има предимство пред СА 19-9 за диференциална диагноза 

между ХП и ПДА. 

Приноси с научно-приложен характер 

1. Предложи се приложение на pSWE като образен метод в диагностичния 

алгоритъм за хроничен панкреатит и се определи прагова стойност за поставяне 

на диагнозата  хроничен панкреатит. 

2. Предложи се приложение на pSWE като образен метод в диагностиката на 

панкреасния дуктален аденокарцином и се определи прагова стойност за 

поставяне на диагнозата ПДА. 

Приноси с потвърдителен характер 

1. Потърди се наличието на статистически значима разлика между стойностите на 

SWV при НПП и ХП. 

2. Потвърди се, че локализацията на зоната на интерес (глава, тяло или опашка) не 

оказва влияние върху измерените стойности. 



3. Потърди се наличието на статистически значима разлика между стойностите на 

SWV при ПДА и ХП. 

4. Потвърди се, че наличието на холестаза оказва значимо влияние върху 

стойностите на СА 19-9Потвърди се, че локализацията на зоната на интерес (глава, 

тяло или опашка) не оказва влияние върху измерените стойности. 

5. Потърди се стойности на статистически значима разлика между S WV при PDA и 

HP. 

6. Потвърди се, че наличието на холестаза е значимо влияние върху стойността на 

СА 19-9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Публикации 

Оригинални стаии 

1. Hristov, B. and Andonov, V. 2019. Evaluation of ultrasound based Point shear wave 

elastography for diagnosis of inflammatory pancreatic diseases. KNOWLEDGE - 

International Journal . 26, 4 (Mar. 2019), ISSN : 1857-923X (Printed), ISSN : 2545-

4439 (Online), 1217–1223. 

2. Hristov, B.; Andonov, V.; Doykov, D.; Tsvetkova, S.; Doykova, K.; Doykov, M. 

Evaluation of Ultrasound-Based Point Shear Wave Elastography for Differential 

Diagnosis of Pancreatic Diseases. Diagnostics 2022, 12, 841. ISSN: 2075-4418 

3. Божидар Христов, Владимир Андонов, Определяне на референтни стойности на 
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