
СТАНОВИЩЕ 

на 

Доц. д-р ПЕТЪР ЦАНКОВ МАРКОВ, дм 

aкушер-гинеколог,  

 Аджибадем Сити Клиник  МБАЛ „Токуда“, София 

Вътрешен член на Научно жури 

Съгласно заповед: 476/19.12.2019г. 

за защита на дисертационен труд  

за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“  

В област на висшето образование 7. “Здравеопазване и спорт”, професионално 

направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Сърдечно-съдова хирургия”,  

шифър 03.01.49 

с тема: ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА ЗАКРИТА ЕНДАРТЕРЕКТОМИЯ С ДИСТАЛНА ФИКСАЦИЯ 

НА ИНТИМАТА ПРИ ТРОМБОЗА НА ФЕМОРАЛНАТА АРТЕРИЯ  

на д-р АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ ДАСКАЛОВ  

 

По процедурата: 

 Спазени са регламентите на Закона за развитие на Академичния състав в Република 

България (ЗРАСРБ) и Правилника за приложението му в Аджибадем Сити Клиник МБАЛ 

„Токуда“ София, съответно - клаузите за за защита на дисертационен труд за придобиване 

на научна степен „Доктор“. 

 

I. Структура на дисертацията 

Дисертационният труд съдържа 156 страници, включващи 51 фигури и 54 таблици. 

Цитирани са 175 литературни източника, от които 4 на български автори, и 171 – на 

чуждестранни автори. 

Трудът включва следните раздели: въведение, литературен обзор, цел и задачи, 

материал и методи, резултати и обсъждане, изводи и приноси, заключение и 

библиография. 

Д-р Даскалов е формулирал 6 задачи, обхванал е и проучил статистически значим 

контингент от 137 пациенти с оперирани 141 крайника, направил е 8 извода, на базата на 

които е съставил съответните препоръки и приноси.  
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II. Актуалност на дисертационния труд 

 

Честотата на периферната артериална оклузивна болест (ПАОБ) е между 3-10% в 

общата популация и нараства с напредване на възрастта, т.е. това е обществено-значимо 

заболяване със съответните рискови фактори за атеросклероза, като хипертония, диабет, 

тютюнопушене. Най-често засегната е повърхностната бедрена артерия - при около 70% от 

случаите. Клиничният ход на заболяването е прогресивен и може да доведе до тежки 

увреждания и инвалидизация на пациента. Лечението на тези случаи е предизвикателство 

и е обект на редица проучвания и нововъведения в техниката и инструментариума. Все по-

голямо приложение намира ендоваскуларната техника, която вече е утвърдена като метод 

на избор при по-леките и умерени степени на стено-оклузивните лезии на долните 

крайници. Феморо-поплитеалният байпас остава най-често използваният метод на лечение 

при тежките случаи с критична исхемия, като все още липсват достатъчно сравнителни 

проучвания и статистически данни, които да обективизират преимуществата и 

недостатъците на байпасната хирургия спрямо ендоваскуларните методи при тежките 

лезии с ПАОБ. Именно в тази недостатъчно изследвана „ниша“ е позициониран настоящият 

дисертационен труд на д-р Даскалов. 

Закритата ендартеректомия с дистална фиксация на интимата е комбинация от 

съдово-хирургична и ендоваскуларна процедура. Необходим е само един съдов достъп, 

което определя нейната миниинвазивност и възможност за реализиране при пациенти с 

повишен оперативен риск. Налице са по-къс болничен престой, по-нисък риск от интра- и 

постоперативни усложнения и липса на необходимост от използване на протезен материал. 

Съществуващите литературни данни досега не показват достатъчно убедителни данни за 

резултатите от приложението на тази техника.   

Ето защо, в този контекст, още по-ясно се очертават ползите от един такъв научен 

труд, особено когато той е добре обективизиран, достатъчно задълбочен и базиран на 

доказателства, както в случая.   

 

III. Аналитична характеристика на дисертационния труд 

 

В своето проучване, д-р Даскалов си поставя за цел да обективизира индикациите, 

предимствата и недостатъците от приложението на метода: „закрита ендартеректомия на 

артерия феморалис суперфициалис, с дистална фиксация на интимата” при пациенти с 

тежка степен на ПАОБ. Проучването е ретроспективно, за периода 2009-2017г. и обхваща 

контингент от 137 пациенти, разделени в две групи. При едната група е приложена 

хибридната техника на закрита ендартеректомия, а при другата група е извършен 

надколенен феморопоплитеален байпас с политетрафлуороетилен (PTFE) протезен графт. 

Двете групи са с приблизително еднаква численост. Авторът е участвал като оператор и като 

асистент и при двете групи. Направен е сравнителен анализ от приложението на двете 

оперативни техники, като са използвани съответните статистически методи. Резултатите от 

проучването показват, че няма статистическа значима разлика между двата метода по 

отношение на първоначалния успех, първичната и вторичната съдова проходимост, 

оперативното време, вида на анестезията и общата преживяемост. Налице е по-нисък от 
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риск от ретромбоза при групата със закрита ендартеректомия, по-кратък болничен престой, 

по-нисък процент на постоперативни усложнения, най-вече свързани с миниинвазивността 

на метода. Появата на рестеноза е основен проблем при пациенти , при които е извършена 

закрита ендартеректомия, като рискът от това усложнение е пряко зависим от показателите: 

среден диаметър на съда и дължина на тромбозиралия участък.  

Въз основа на тези резултати, авторът стига до заключението, че закритата 

ендартеректомия на артерия феморалис суперфициалис, с дистална фиксация на интимата, 

е ефективна и безопасна, минимално инвазивна процедура за лечение на пациенти с тежки 

оклузивни лезии на феморалната артерия. Освен, че е предложен съответният алгоритъм 

за приложението на тази оперативна техника, основни приноси са и обективизираните 

независими рискови фактори за възникване на ретромбоза, свързани със средния диаметър 

на съда и дължината на тромбозиралия, съответно ендартеректомирания участък. 

Приложните приноси ще доведат до по-добра предоперативна селекция на пациенти, 

индицирани за избор на тази съвременна миниинвазивна процедура. 

Д-р Даскалов е представил три публикации и е регистрирал 5 участия на научни 

форуми, свързани с дисертационния труд. 

 

IV. Заключение 

 

 Дисертационният труд на д-р Александър Даскалов, дм представлява отлично 

завършено проучване, посветено на обществено значим проблем, свързан с изграждане на 

оптимален терапевтичен подход при пациенти с тежка степен на периферна артериална 

оклузивна болест. Този труд притежава необходимите качества – значимост, обхват, 

оригиналност и задълбоченост, което прави авторът му достоен за придобиване на научна 

степен „Доктор“. Изводите и приносите на този дисертационен труд би следвало да бъдат 

представени и публикувани в национални и чуждестранни научни форуми и списания, което 

логично ще доведе и до тяхното цитиране. 

Въз основа на изложеното, препоръчвам на почитаемите членове на Научното жури 

да оценят по достойнство и като отговарящ на националните ни и на европейските критерии 

за количество и качество, дисертационен труд на д-р Александър Тихомиров Даскалов, и да 

гласуват положително за удостояването му с образователната и научна степен „Доктор”, 

област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт”, професионално направление 

7.1.”Медицина” и научна специалност ”Сърдечно-съдова хирургия”. 

  

 

 

15.01.2020 г.                                Изготвил становището:.............................................. 

          

/Доц. д-р Петър Марков, дм/ 


