
 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

От Доц. Дорина Асенова Михова, д.м. – СУ „Св. Климент Охридски“, 

 по повод придобиване на научна и образователна степен „Доктор“- Д-р Ина 

Филипова на тема: „Факторът пациент при злокачествените заболявания на 

яйчника“; научна специалност: Онкология Шифър 03.01.46 с научен ръководител 

Проф. Д-р Галина Чакалова. 

 Получих от дисертанта следните документи:  

1. Дисертационен труд – 1 бр. 

2. Автореферат – 1 бр. 

3. Декларация за оригиналност и достоверност  

4. Европейски формат на Автобиография 

5. Нотариално заверени копия от Дипломи 

6. Списък на публикации 

7. Копия на публикации 

8. Списък на участия в научни конференции 

 

 Представеният дисертационен труд е съобразен с изискванията на закона 

за развитие на академичния състав в Република България и правилника за 

неговото приложение. 

 Дисертацията е интелигентно и логично структурирана, според приетите 

правила. 



Автобиографични данни на Дисертанта 

Д-р Ина Димитрова Филипова е родена през 1984г. Завършила е Средно 

Образование в 133 СОУ „А.С. Пушкин“, а висше – в МУ – София, Медицински 

Факултет, специалност – Медицина. От 2009-2013г. е изкарала специалност – 

Акушерство и Гинекология в 2-ро СБАЛГ „Шейново“. От 2013-2016г. – е била в 

УСБАЛ по Онкология, клиника по Гинекология – докторант. От 2016 – до момента 

работи в УМБАЛ „Св. Марина“ – Плевен в Клиника по Гинекология. През годините 

е участвала в много конгреси и научни форуми. Владее писменно и говоримо – 

английски, руски, немски и испански езици. Има добра компютърна грамотност. 

Работи адекватно в екип. 

 

Актуалност на темата 

 Представеният труд разглежда актуална тема. Ракът на яйчника е седмият 

най-често срещан рак при жените в света. Добре проучени фактори, които могат 

да повлияят на преживяемостта включват стадия и хистологичния вид. Все повече 

се набляга и на фактори като авансирала възраст, генетична предиспозиция, 

BRCA-1 и 2 мутации, наследствена анамнеза за овариален карцином, ранно 

менархе, късна менопауза, инфертилитет. Фактори на околната среда като 

висококалорична диета, продължителен контакт с талк, тютюнопушене също 

повлияват развитието и прогнозата на овариалния карцином. Към 

прогностичните фактори при злокачествените тумори на яйчника дисертантката 

включва още и стойностите на ертитроцитите, хемоглобина, хематокрита, общия 

белтък и албумина, стойностите на туморните маркери, наличието и степента на 

обезитет, репродуктивните фактори, фамилната анамнеза.  

 Клиничната характеристика на включените в настоящото проучване 

пациенти показва, че повече от 80% от епителните овариални ракови 

заболявания, се откриват при жени в менопауза. Пиковата честота на инвазивен 



серозен карцином на яйчника е на възраст между 56 и 60 години, на муцинозен 

и ендометроиден – между 60 и 70 години. 

 Въз основа на проведения анализ на фактора пациент в настоящата 

дисертация бе създаден прогностичен индекс. Той включва обективни и 

общодостъпни показатели и се използва за класифициране на пациентите в 

няколко групи с различна степен на риск за смъртен изход. 

 

Познаване на проблема 

 След въведението, докторантът представя обстоен литературен обзор, 

който дава ясна представа за задълбоченото познаване на проблема, показва 

научна зрялост, разбирането и интерпретирането на литературните данни. 

Целият изказ подсказва за клинична компетентност. 

 В процеса на разработване на дисертационния труд, докторантът е 

навлязъл дълбоко в проучваната проблематика и е обогатил медицинските си 

познания. 

 Безспорен е приносът на научния му ръководител. 

 

 

 

Цел и задачи на проучането 

1. Цел 

Да се проучи разпределението, спецификата, диагнозата и прогностичната 

стойност на факторите, свързани с пациента, при злокачествени тумори на 

яйчника и да се разработи прогностичен модел за определяне на риска 

2. Задачи 



1. Да се направи сравнителен анализ на случаите със  злокачествени и 

доброкачествени новообразувания на яйчника, лекувани в България и в 

Клиниката по Гинекология на Университетска специализирана болница за 

активно лечение по онкология (УСБАЛО). 

2. Да се анализират кръвните проби, в това число и туморните маркери, и 

отношението им към индивидуалните характеристики на пациента като възраст, 

индекс на телесната маса (BMI), репродуктивни фактори. 

3. Да се анализират репродуктивните и хормоналните фактори и корелацията им 

с други рискови фактори при рак на яйчника. 

4. Да се определи преживяемостта и зависимостта й от факторите, свързани с 

пациента. 

5. Да се определи рискът за развитие на овариален карцином, свързан с  факторa 

пациент. 

 

Материал и методи 

Проучването включва 151 пациентки със злокачествени заболявания на яйчника 

и контролна група от 74 пациентки с доброкачествени тумори на яйчника, 

лекувани в Клиниката по Гинекология на УСБАЛО за периода 01.01.13 - 01.09.15 г. 

Рутинно, при постъпването в клиниката, на пациентите са провеждани клинико – 

лабораторни изследвания, включващи пълна кръвна картина с диференциално 

броене, изследване на биохимия и йонограма. 

Болните са разпределени в следните възрастови групи: група 1 - до 29 години, 

група 2 - от 30 до 39 години, група 3 – от 40 до 49 години,  група 4 -  от 50 до 59 

години, група 5 - от 60 до 69 години, група 6 -  от 70 до 79 години, група 7 – над 80 

годишна възраст. Възрастовото разпределение при пациентките със  

злокачествени заболявания на яйчника е както следва: група 1 - 8 болни (5,3 %), 

група 2 - 6 болни (4 %), група 3 - 26 болни (17,2 %), група 4 - 37 болни (24,5 %), група 



5 - 43 болни (28,5 %), група 6 - 28 болни (18,5 %), група 7 - 3 болни (2 %). Общият 

дял на жените в репродуктивна възраст е  под 1 / 3 от болните - 26,5%. Болните в 

менопаузална възраст са 73,5%, с пик на болните във възрастта между 50 и 69 

години. При болните с доброкачествени яйчникови тумори наблюдаваме 

следното възрастово разпределение: група 1 - 9 болни (12 %), група 2 - 11 болни 

(15 %), група 3 - 20 болни (27 %), група 4 - 17 болни (23 %), група 5 - 10 болни (13,5 

%), група 6 - 7 болни (9,5 %) (графика 1). 

Пациентите се разпределят по стадий на заболяването и по получените 

хистологични резултати. 

 Всичките 151 болни със злокачествени тумори на яйчниците са оперирани. 

Възрастта в нито един от случаите не е била контраиндикация за оперативно 

лечение и не е определяла извършване на по-малък от необходимото оперативен 

обем. Виталният статус е актуализиран към 20.06.2016г. по данни на Националния 

Раков Регистър е изчислена преживяемостта. 

 Резултатите са разгледани критично и следват логиката на проучването. 

Обработката на събраната първична информация е извършена с помощта на 

добре подбрани статистически методи, а именно: 

1. Описателни методи и методи за оценка 

2. Методи за проверка на хипотези 

3. Анализ на преживяемост 

4. Корелационен анализ 

5. Регресионен анализ 

6. Други методи. 

 

Характеристика и оценка на дисертационния труд 



 Прави впечатление, че дисертацията е лично дело на Д-р Ина Филипова. 

Стилът на писането е ясен и логичен. 

 Обсъждането дава достатъчно информация и следва логиката на 

поставените задачи и получените резултати. 

 Дисертантката достига до ценни обобщения за клиничната практика, а 

именно: 

1. При пациентите с рак на яйчниците нивата на хемоглобина и хематокрита са 
значително по-ниски и броят на тромбоцитите е по-висок в сравнение с 
пациентите с доброкачествени тумори на яйчниците. Промяната в 
съотношението неутрофили/лимфоцити в групата със злокачествени тумори е 
значително по - силно проявена. 

2. Установи се статистически значима разлика между болните със 
злокачествените тумори и с доброкачествени тумори по BMI. Медианата в 
групата на малигнените тумори е 27,5 , а в контролната група – 23,9 .  

3. Установи се статистически значима разлика в стойностите  на СА 125 при 
постъпване при различните стойности на индекса NLR. Повишените стойности 
на NLR са показателни за повишение на стойностите на СА 125. 

4. Продължителността на лактацията и възрастта при менархе са статистически 
значимо различни при болни с доброкачествени и злокачествени тумори  и 
са рискови фактори за развитие на рак на яйчника. 

5. Установи се статистически достоверна разлика в преживяемостта между 
групите с и без фамилна обремененост  за гинекологичен рак p=0,0108.  

6. Установи се статистически значима разлика в преживяемостта между 
пациените, развили рак на яйчника в пременопаузална възраст и след 
менопаузата. 

7. Преживяемостта при болните с анемия е статистически значимо по- ниска в 
сравнение при тази при болните с нормални стойности на 
хемоглобина,   стойност 119 g/l. 

8. Установи се и зависимост между преживяемостта и относителния дял на 
лимфоцитите. При гранична стойност 19,8%, преживяемостта в двете групи е 
статистически значимо различна – Р<0,0001. Рискът за смъртен изход в 
групата с понижен относителен дял на лимфоцити е 3,7 пъти по-голям от този 
в другата група. 



9. Рискът за смъртен изход в групата с повишено NLR е 3,3 пъти по-голям от този 
в група с NLR< 3,27 (той се приема за 1) – Р<0,0001. Повишеното NLR преди 
лечението сигнализира за по-агресивно заболяване и корелира с рисковите 
фактори за рак на яйчниците. 

10. Стойностите на СА 125, на хемоглобина, неутрофилите и лимфоцитите се 
отличават значително от останалите фактори пациент и могат да се използват 
за определяне на риска. 

  

 Приносите са предложени в десет точки, подробно 

обобщени. 

1. Извършено е  задълбочено  проучване  на  съвременната  литература относно  

прогностичните  модели  и  средства,  най-често  прилагани  за оценка на риска 

при овариален карцином. 

2.  Извършена  е  оценка   на прогностичната  и  клинична  стойност  на  редица  

клинични и патологични параметри, характеризиращи пациента и неговия 

тумор. 

3. Извършено е  мащабно  проучване за оценка на прогностичната стойност и 

валидиране на най-използваните туморни маркери, на BMI, на възрастта при 

менархе и менопауза, паритета и лактацията. 

4. Извършено е съпоставяне между фактори, свързани с пациента и болничния 

престой и обема на оперативното лечение. 

5.  На  базата  на  резултатите  от  извършения  уни-и  мултивариативен 

статистически анализ е направена оценка на вероятността от наличие на 

неблагоприятни   патоморфологични   показатели:   хистологичен вид , наличие 

на  лимфни метастази в зависимост от индивидуалните характерисики на 

пациента. 

6. За първи път в България е направен анализ на фактора пациент при болните 

със  злокачествени новообразувания на яйчника. 



7. Сравнени са резултатите при болните със злокачествени заболявания с тези на 

болни с доброкачествени тумори на яйника. 

8. Проучени са съпътстващите заболявания (коморбидност) и степента на 

заболяванията и физическото състояние  на пациентките преди анестезията и 

операцията (ASA) при болни с овариален рак. 

9. Анализирани са лечебните методии прогнозата в зависимост от индивидуални 

характеристики на пациента. 

10. Създаде се прогностичен индекс. 

 От изложените по-горе факти е видно, че дисертационният труд на Д-р Ина 

Филипова е плод на дългогодишните й изследвания в областта на онкологията и 

изцяло отговаря на критериите и изискванията на МУ – София. 

 Въз основа на гореизложеното с голяма убеденост препоръчвам Д-р Ина 

Филипова да придобие  научна степен „Доктор“, научна специалност Онкология 

Шифър 03.01.46 с научен ръководител Проф. Д-р Галина Чакалова. 

 

 

26.08.2019г.      Изготвил:......................................... 

София                                                                                            /Доц. Дорина Асенова/ 


