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 Оценка на  Дисертационния  труд:     

Дисертационният труд на д-р Ферадова съдържа 145 стандартни машинописни 

страници. Включва 29 фигури, 7 таблици и 6 приложения, събрани в 11 глави. 

Библиографията включва 167 заглавия. 

 

Литературият обзор е написан  на 44 страници в 7 раздела, в  които се съдържа 

актуална информация относно епидемиологиията и симптоматиката  на панкреасния 

карцином, стандартите за лечение при операбилни  и иноперабилни болни, както  и  

изследване  качеството на живот при тези пациенти. 

Разгледани  са съвременните аблационни техники за лечение на пациенти с авансирал 

панкреасен  карцином, като е акцентирано върху  Фокусираната ултразвукова 

хирургия– HIFU. Направен е анализ на проучвания за промяна в качеството на живот 

при  пациенти, лекувани с други  аблационни техники и HIFU 

 

Цел на дисертационния труд   е да се проследят и оценят клиничната ефективност и 

безопасността на ФУХ, както и влиянието ѝ върху различни компоненти на качеството 

на живот при пациентите с авансирал панкреасен карцином.  

За постигане на целта  от дисертанта са поставени следните задачи: 

Задача 1. Да се  изготви алгоритъм за подбор на пациенти, подходящи за HIFU 

лечение.  

Задача 2. Да се проучи сигурността и безопасността на ФУХ при пациенти с авансирал 

панкреасен карцином.  

Задача 3. Да се  проучи клиничната ефективност на ФУХ върху локалния туморен 

контрол при тези пациенти. 

Задача 4.  Да се  проучи влиянието на HIFU върху болковия синдром при пациентите  с 

авансирал рак на панкреаса.  

Задача 5. Да се  анализира  промяната в различни компоненти на качеството на живот 

при  тези пациенти след лечение с  HIFU, чрез използването на валидирани 

инструменти.  

Относно Материал и методи:  

Извършено е 3-годишно проспективно проучване в един клиничен център у нас. 

Използвани са стандартни и нестандартни методи. Подробно са описани внедрените в 

проучването нестандартни методи - HIFU аблация и  инструментите за оценка на 
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качеството на живот. Описани са характеристиките на HIFU апарата, етапи на HIFU – 

процедурата и техническото изпълнение, както и пред- и постоперативният период. 

Разяснени са EORTC и VAS и NRS за оценка и проследяване на качеството на живот и 

болката при пациентите, подложени на HIFU.  

 

Относно Резултатите:  

Изложени са на 17 страници, съобразно поставените 5 задачи. Изследване 

преживяемостта на болните не е сред задачите, заложени в проучването поради 

малкият им брой. Въпреки това данните за преживяемостта при 30-те третирани с HIFU 

пациенти с авансирал панкреасен рак, са съпоставими със средните стойности  в 

литературата.  

 

Дискусията  е представена на 19 страници в съответствие с поставените задачи и 

получените резултати, като са сравнени с литературните данни. 

Направени са общо 11 извода. 

 

Приносите са разделени на три групи:   

I. Приноси от теоретично-научен характер 

Направени са базисни проучвания за безопасността и сигурността на ФУХ/ HIFU при 

използването ѝ за лечение на пациенти с авансирал панкреасен карцином. 

II. Приноси от научно-практичен характер 

Разработен и  въведен алгоритъм за селекция на болни с авансирал рак на панкреаса, 

подходящи за лечение с ФУХ/ HIFU. 

III. Приноси от практично - приложен и внедрителски характер 

1. Разработен  и  внедрен в клиничната практика - анкетен метод за комплексна оценка 

на качеството на живот при болни с авансирал панкреасен карцином. 

2. Разработен  и  внедрен за първи път в България, съвременен алгоритъм за 

интервенционална процедура - ФУХ/ HIFU, при лечение на пациенти с авансирал 

рак на панкреаса. 

3. Разработен  и  внедрен в практиката метод за оценка качеството на живот, локалния 

туморен контрол, както  и визуална аналогова скала за преценка на болковия 

синдром при тези от  пациентите, които са подложени на термоаблация. 




