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Рецензия 

От Доц. Д-р Иван Георгиев Цинликов д.м. 

Ръководител катедра Пропедевтика на Вътрешните болести 

МУ-Плевен 

 

На Дисертационния труд на Д-р Мира Валентинова Сидерова 

Клиника по Ендокринология, Катедра Вътрешни Болести 

МУ-Варна 

 

„Имунохистохимични маркери и ултразвукова еластография- нови 

диагностични възможности в уточняването на тиреоидните възли” 

 

      Нодозната гуша е едно от най-често диагностицираните тиреоидни заболявания. 

Нарастващата заболяемост, особено онкологичната, заедно с многото нерешени 

диагностични и лечебни проблеми изискват нови изследвания и изработване на 

успешни превантивни и лечебни стратегии. Липсата на еднозначни резултати в 

досегашните проучвания правят темата на представения дисертационен труд особено 

актуална и значима.  

      Дисертационният труд е структуриран правилно и съдържа 140 страници, от 

които: Въведение- 2 страници, Литературен обзор- 38 стр., Цел и задачи- 1 стр., 

Материал и методи- 8стр., Резултати и Обсъждане- 60 стр., Заключение- 2ср., и Изводи- 

3 стр. Научният труд е онагледен с 51 фигури и 18 таблици. Книгописът включва 193 

заглавия, от които 9 на кирилица и 184 на латиница. Във връзка с дисертационния труд 

са представени 3 публикации и 13 участия на национални и международни конгреси.  

      Литературният обзор е съвременно написан на правилен литературен език, 

представени са работи на водещи колективи, очертани са противоречията, посочена е 

необходимостта от по-нататъшни разработки. Направена е успешна интерпретация на 

съвременните научни данни и различията между бенигнени и малигнени възли и 

възможното приложение на рутинни и нови методи за диагностика. 

      Целта на дисертационния труд е формулирана ясно: да се проучи значението на 

някои ехографски, еластографски, цитоморфологични и имунохистохимични 

характеристики на тироидните възли за определяне на малигнения риск с цел 
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оптимизиране на критериите за хирургично лечение. За посигане на тази цел са 

поставени 6 задачи.  

      Материал и методи: В настоящото проучване са включени 1483 болни с 

възловидна гуша, проследени за 6 годишен период (2006-2011). Критериите за 

включване и изключване са ясни и точно описани. Всички клинични и параклинични 

изследвания отговарят на съвременните стандарти за добра клинична практика. За 

статистическата обработка е използван съвременен статистически пакет, позволяващ 

задълбочен анализ на получените резултати. 

      Резултатите са представени в шест раздела. В първият раздел са представени 

резултатите от проведената ТАБ при болни по цитологични категории. Сравнени са 

цитологичните с окончателните хистологични резултати при оперирани болни. 

Диагностичната стойност на ТАБ е определена като са използвани само хистологично 

потвърдени случаи, предоперативно попаднали в цитологични категории: 2,4 и 5- като 

ясно доброкачествени, суспектни и ясно злокачествени. Коректно са представени 

фалшиво-негативните и фалшиво-положителните случаи, както и делът на суспектните 

възли. Тези факти променят съществено резултатите като повишават чувствителността 

до 90,32% и намаляват специфичността до 81,11% на диагностичната стойност на ТАБ. 

      Във вторият раздел е разгледано значението на някои клинични рискови фактори, 

като пол, възраст, фамилна обремененост и предходна радиация. Подробно е 

анализирана връзката между хистологично верифицираните карциноми и посочените 

рискови фактори. Установено е, че мъжкия пол е рисков фактор за развитие на 

тиреоиден карцином при 60.48% срещу 16,62% при жените.  

      В раздел три е проследена връзката между серумното ниво на TSH и честотата на 

тиреоидните карциноми. Установена е директна връзка между TSH и риска от развитие 

на карцином. С увеличаване на TSH, дори в рамките на референтните граници се 

увеличава риска за малигненост, доказан с ТАБ и повърден хистологично. 

      От анализа са изключени всички случаи повлияващи нивото на TSH (Тиреоидит на 

Хашимото, токсични възли и лекувани с тиреостатици и тироксин). Средното ниво на 

TSH при бенигнените възли е значимо по-ниско от това при малигнените (1,37 срещу 

2,80; р<0,0001). 

      В четвъртият раздел са анализирани УЗ характеристики на тиреоидните възли. 

Честотата на различните цитологични категории при солитарни и множествени възли 

показва, че не съществува статистически значима разлика между единични и 

множествени възли эа малигненост. 
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      При наличие на множествени възли се налага подбор на възлите за биопсия на база 

ехорафски белези за малигненост, а не въз основа на рамера им. Освен големината, 

подробно са анализирани формата, структурата, границите, контур, наличието на 

калцификати, тип кръвоснабдяване и лимфни метастази. Детайлно е оценено 

приложението на посочените УЗ характеристики, поотделно и в различни съчетания за 

доказване на малинност. Преценени са тяхната чувствителност (до 65,6%), 

специфичност (до 97,39%) и диагностична стойност (до 90,51%). 

      Петият раздел е посветен на резултатите от УЗ еластографията на щитовидните 

възли. Еластографията е нов метод за изследване (чрез ултразвук) на еластичността и 

твърдостта на тъканите, чрез измерване на степента на деформация при външен натиск. 

Коректно са анализирани еластичните лезии при бенигнените и злокачествените възли, 

чрез въвеждане и използване на модифицирана пет скорова система за преценка, Д-р 

Сидерова установява висока чувствителност на метода- до 90% и специфичност- до 

93,3%. Чувстителността на метода е по-висока от УЗ характеристика за малигненост, 

взети както поотделно, така и в комбинация. 

      В последният раздел детайлно са разгледани резултатите от имунохистохимичното 

изследване на Galаctin-3, Fibronectin-1, Cytokeratin-19 и HBME1, при различни 

хистологични варианти карцином, сравнени са резултатите при доброкачествени възли 

и нормална тиреоидна тъкан. 

      Анализът на всеки маркер за разграничаване на бенигнените от малигнените възли 

показва, че Galаctin-3 е най-чувствителен (94,6%) следван от Cytokeratin-1 (89,2%). 

Fibronectin-1 и HBMЕ1 са по-малко чувствителни- съответно 56,8 и 70,3, но с по-голяма 

специфичност (92,34%). Д-р Сидерова предлага използване на комбинация от тези 

маркери за диференциална диагноза между доброкачественост и злокачественост на 

тиреоидни възли. Този панел може да се използва предоперативно за анализ на 

материала от ТАБ.  

      Обсъждането на резултатите е обективно и коректно. Те са сравнени с голям брой 

международни проучвания. Изводите и приносите са представени в две групи: с 

научно-теоретично и с научно-приложимо эначение. Проведено е най-мащабното до 

момента в България проучване на диагностичната стойност на ТАБ с цитологично 

изследване при 1483 болни с възлеста гуша. Извършен е разширен анализ на УЗ 

характеристики доказващи малигненост. За първи път в България е извършено 

изследване на еластичността на тиреоидните възли чрез УЗ еластография. За първи път 

у нас е изследвана цитохимичната експресия на молекулни маркери свързани с 
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туморната прогресия, клетъчна трансформация, пролиферация и т.н. Предлага се нов 

алгоритъм за поведение при болни с възловидна гуша. Д-р Сидерова има публикувани 

три статии в наши и чужди списания, 13 участия в наши и международни научни 

конгреси и 1 участие в проект на МУ-Варна. 

      В заключение,  в дисертационният труд на Д-р Сидерова са разработени актуални 

проблеми в тиреоидологията с приноси от фундаментален и приложен характер. 

Отговаря напълно на изискванията на ЗРАСРБ за присъждане на научната и 

образователна степен „Доктор” в областта на Висшето образование „Здравоопазване и 

спорт”, по професионалното направление 7.1 „Медицина” и научна специалност 

„Ендокринология”. 

      Препоръчвам на Уважаемото научно жури да присъди на Д-р Мира Валентинова 

Сидерова научната и образователна степен „Доктор”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2013                                                                                       

                                                                                                              Доц. Иван Цинликов 


