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С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф.д-р Тома Пожарлиев дмн 

 

на дисертациония  труд на д-р  Дилян Петров Петров 

 

„ СЪВРЕМЕНЕН ПОДХОД В ДИАГНОСТИКАТА И 

ЛЕЧЕНИЕТО НА УСЛОЖНЕНАТА ДИВЕРТИКУЛОЗА НА 

КОЛОНА” 

за присъждане на образователна и научна степен “доктор” 

 

 

Д-р Дилян Петров Петров е роден през 1964г. Завършва 

Медицински институт - Варна през 1991 г., получава 

специалност по хирургия през 1997 г. Работи последователно 

като лекар хирург в МБАЛ-Русе и по-късно в Първа клиника по 

хирургия на УМБАЛ „Св. Марина“. От 2013 г. е зачислен като 

свободен докторант. 

 Настоящият дисертационния труд съдържа 117 

стандартни машинопистни страници. Онагледен е с 51 

таблици и 33 фигури. Библиографията е от 123 заглавия, от 

които 15 на български и 107 на латиница. 
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Литературен обзор показва ясно, че д-р Петров е подробно 

запознат със съвременните схващания на проблемите на 

дебелочревната дивертикулоза, с нейната диагностика и 

показанията за оперативно лечение и прилагането на 

новостите при оперативната тактика. 

Дисертантът си поставя за цел  „Да се изгради съвременен 

хирургичен подход при диагностика и лечение на усложнената 

дивертикулоза на колона”. За постигане на посочената цел си  е 

поставил  седем задачи, които е и изпълнил. 

Дисертантът извършва своето проучване на основание   

диагностицирани и оперирани от него и екип болни за периода 

2005-2013 г. в Първа клиника по хирургия към УМБАЛ „Св. 

Марина“. В проучването са включени 328 пациенти с 

диагностицирана дивертикулоза на дебелото черво. Авторът 

разпределя пациентите в две групи - на пациенти с усложнена 

дивертикулоза и пациенти, при които е открита 

дивертикулоза без проявена симптоматика. 

За да реши поставените задачи д-р Петров прилага 

методи за предоперативна диагностика и следоперативно 

проследяване, които включват фиброколоноскопия, рентгено-

контрастен метод, други методи на образна диагностика, 

социологичен метод, както и сравнителен анализ между 

отделни групи оперирани болни.  
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Прилагат се  индикации и контраиндикации за оперативно 

лечение, което позволява адекватна селекция на болните, при 

които оперативното лечение би постигнало най-добър ефект в 

сравнение с консервативното лечение. 

Големият брой лекувани и обследвани  пациенти дава 

основание за създаване на алгоритъм за диагностика и лечение. 

Като новост се предлага алгоритъм за следоперативно 

проследяване, позволяващ своевременно установяване на 

случаите на незадоволителни следоперативни резултати, 

изразяващи се в персистиращи или рецидивни долно-

диспептични симптоми, рекървене, стеноза на анастомозата, 

преоценка на отговора на приложеното лечение. 

Представени са и методи за комбинирани лапароскопски 

операции, насочени към пациенти с комбинация от 

заболявания, нуждаещи се от оперативно лечение. 

Авторът предлага протокол за ускорено следоперативно 

възстановяване, което позволява подобрен следоперативен 

комфорт за пациента и по-бърза рехабилитация.  

Описан е комплекс за статистически анализ на данните, 

включващ специализиран софтуер за надеждна и точна 

обработка с цел извеждане на статистически значими 

резултати. 
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В главата „Собствени резултати“ дисертантът 

представя данните от приложените диагностични методи, 

обединени в предложен от него диагностичен алгоритъм за 

поведение при пациенти с дивертикулна болест. Представени 

са резултати от приложение на фиброколоноскопия, рентгено-

контрастен метод, КТ, УЗИ, социологичен метод. 

Акцентът в проучването се поставя върху сравнението на 

предоперативните и следоперативните данни от 

диагностичните методи, както и оперативни резултати в 

групите на лапароскопската и отворена профилактична 

хирургия, което точно и категорично да позволи извършването 

на сравнителен анализ между двата оперативни метода.  

В глава „ДИСКУСИЯ“  дисертанта анализира важните 

аспекти на диагностиката и лечението на пациентите с 

дивертикулна болест, наблюдавани в собствените проучвания и 

ги сравнява с достижения на други автори  цитирани в 

съвременната медицинска литература. От този раздел става 

ясно, че достиженията на дисертанта, респективно на 

колектива на Клиниката по обща и оперативна хирургия 

съответстват на съвременните изисквания.  

Описани са данни за  предимствата на минимално 

инвазивния достъп – технически изпълнима поради по-краткия  

следоперативен престой и по-бързото следоперативно 
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възстановяване. Честота на рецидивни оплаквания при 

краткосрочно проследяване варира между 2% и 13% и между 5% 

и 22% при дългосрочно проследяване.  

Авторът представя 9 на брой изводи на основание 

диагностицирани, лекувани и оперирани достатъчно голям брой 

пациенти. Съгласен съм с направените изводи, още повече, че 

диагностичните изследвания и получените резултати са 

статистически достоверни.  

Като приноси от дисертацията  мога да приема: 

 

- Диагностицирани, лекувани и оперирани са 

значителна серия от пациенти с дивертикулоза на 

дебелото черво 

- Представя се нова класификация на дебелочревната 

дивертикулоза 

- Оценяват  се диагностичните възможности на 

ултразвуковата диагностика и КТ на корема 

- Проучени са рисковите фактори водещи до 

усложнения, рецидивите и от там изводите  за 

показание за оперативно лечение и какъв тип 

операция да се извърши 

- Извършен е анализ на следоперативните резултати    

при пациенти с III-та и IV-та степен по Hinchey 
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като се сравнява прилагането на дясна 

хемиколектомия, лява хемиколектомия, резекция на 

сигмата по Хартман. 

-Педлага се терапевтичен алгоритъм при пациенти с 

усложнена дебелочревна дивертикулоза 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

 Д-р Дилян Петров е опитен хирург с повече от 

20 годишен хирургичен стаж. Дисертационният му 

труд е на актуална тема.  Диагностицирани са голям 

брой пациенти с дебелочревна дивертикулоза - 

лекувани и оперирани. Направени са основателни 

изводи. Имаме основание за достатъчно приноси. 

Дисертационният труд отговаря на изискванията , 

поради което си позволявам да препоръчам на 

членовете на почетаемото жури да присъди на 

колегата д-р Дилян Петров образователната и научна 

степен “Доктор”. 

 

 

29.10.2014 

София                              проф.д-р Тома Пожарлиев дмн: 


