
 До  
Председателя на Научното жури,  

определено със заповед  
№ 3-119/24.04.2019 г на Изпълнителния  

директор на СБАЛО-ЕАД, София 

                                  

  

                                          СТАНОВИЩЕ 

                                От доц.д-р Лъчезар Цветков Джонгов д.м.  
                           Хирургична клиника СБАЛО ЕАД София 
 
 
   Относно дисертационен труд на д-р ИНА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА на 
тема: „Факторът пациент при злокачествени заболявания на яйчника” 
за присъждане на образователна и научна степен „ Доктор“ по научна 
специалност „Онкология“ ,шифър 03.01.46 

 Със заповед на Изпълнителния директор на УСБАЛО-ЕАД София               
№ З-119/24.04.2019 г.  съм определен за изготвяне на становище, като 
вътрешен член на научното жури. Излагане на становище към 
представените материали се основава на изискванията на Закона за 
развитието на академичния състав в Република България, Правилника за 
неговото приложение, както и на Правилника за условията и реда за 
развитие на академичния състав на УСБАЛО-ЕАД. 
 
Дисертационният труд е написан на 167 стандартни машинописни 
страници като е онагледен с 7 фигури, 87 графики и 77 
таблици.Структурно е изграден по следния начин: 

Въведение - 2 стр. 
Литературен обзор – 23 стр. 
Цел и задачи – 1 стр. 
Материали и методи – 6 стр. 
Собствени резултати – 98 стр. 
Обсъждане – 8 стр. 
Изводи – 1 стр.  
Приноси – 1стр. 



Литературна справка – 20 стр. 
Публикации,свързани с дисертационния труд – 1стр. 
 Литературният обзор включва 318 заглавия, от които 11 са на кирилица и 
307 на латиница. В по- голямата си част,цитираните съобщения са от 
последните 5 години. 
 Дисертантът е представил и 14 публикации свързани с дисертационния 
труд. 

 Целта на настоящия дисертационен труд е: 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 

 За постигане на целта дисертанта си поставя следните 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. 

 Литературният обзор е хронологично и аналитично структуриран, като 
разглежда усилията в световен мащаб за изработване на стратегия за 
скрининг, който точно да диагностицира рака на яйчника в ранните му 
стадии.Представени са възможностите на туморните маркери, като евтин и 
неинвазивен метод за диференциално диагностично уточняване на малки 
по размер формации в таза и/или проследяването на отговора на лечението 
при болни с доказани злокачествени тумори на яйчника.Разгледани са 
прогностичните фактори от страна на самия пациент като възраст, тегло, 



височина, индекс на телесна маса,възраст на първата менструация и на 
менопаузата, брой бременности и раждания. Отразени са съвременните 
разбирания за генетичните мутации (BRCA 1 и  BRCA 2), промените в 
пълната кръвна картина и биохимията на кръвта, коморбитетът и начинът 
на живот във връзка с възникването и развитието на бенигнени и 
малигнени  тумори на яйчника. 

 Проучването на д-р Филипова 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.Болните са 
разпределени по възраст,стадий,хистологичен вид и степен на 
диференциация на тумора. При всички болни са проведени клинико – 
лабораторни изследвания,ехография, ЕКГ, консултации с кардиолог,при 
необходимост - хирург, уролог, ендокринолог, алерголог, невролог. 
Информацията относно съпътстващи заболявания,фамилна анамнеза за 
онкологични заболявания,възрастта при менархе, броя на бременностите и 
на ражданията, продължителността на кърмене, и възрастта на естествена 
менопауза при пациентките с доброкачествени и злокачествени яйчникови 
тумори е получавана на базата на анкетни карти. Описани са вида и обема 
на оперативните интервенции в зависимост от хистологичния вариант и 
стадия на заболяването. 

 За обработка на резултатите са използвани редица статистически методи: 

- Описателни методи и методи за оценка 
- Методи за проверка на хипотези 
- Анализ на преживяемост 
- Корелационен анализ 
- Регресионен анализ 
- Други методи. 
1. ROC – анализ 
2. Изчисляване на прогностичен индекс 

 За обработка на данните от проучването, свързано с дисертационната 
работа, е използвана версията на SPSS – SPSS for Windows. 

 В анализа на резултатите от своето проучване д-р Филипова посочва, че 
освен общо приетите прогностични фактори свързани с пациента- 

възраст,съпътстващи заболявания и общо състояние,могат да се включват 



още и стойностите на еритроцитите, хемоглобина, хематокрита, общия 
белтък и албумина, стойностите на туморните маркери, наличието и 
степента на обезитет, репродуктивните фактори, фамилната анамнеза. 
Резултатите от множеството индикатори изследвани в проучването на 
дисертанта, както и статистически значимите взаимовръзки между 
отделните елементи-фактори от страна на пациента,водят логически до 
направените изводи.Комбинацията между евтини и достъпни методи на 
изследване в съчетание с насочена анамнеза,би могла значително да 
подобри диференциално-диагностичния предлечебен план.Като се добави 
хистологичния вид и степен на диференциация на тумора е създаден 
прогностичен индекс, включващ обективни и общодостъпни показатели за 
оценка на риска и планиране на адювантната терапия. 

 Авторефератът съдържа основната информация от дисертационния труд и 
дава пълна представа върху неговата цел, задачи, постигнати резултати, 
направени изводи и приноси с приложен характер. 

 Приемам отразените от кандидата приноси като допълнение в развитието 
на ранната диагностика при овариалния карцином и подобряване на 
преживяемостта на това социално значимо заболяване,характеризиращо се 
с многообразие на клиничната си изява в напредналите стадии и пропуски 
и грешки в началните такива. 

 Убедено смятам, че представеният дисертационен труд, отговаря на 
всички нормативни изисквания, посочени в Закона за развитие на 
академичния състав в Република България и Правилника за неговото 
приложение.  

 Считам, че с пълно основание на д-р Ина Димитрова Филипова, може да 
бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” по научна 
специалност „Онкология“. Предлагам на почитаемите членове на 
Научното жури да се присъединят към тази положителна оценка. 

 

                                                                             Доц.д-р Лъчезар Джонгов д.м. 


