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АНАТОМИЯ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 Дисертацията на д-р И. Филипова е в обем 167 страници и е онагледена със 7 
фигури, 87 графики и 76 таблици. Трудът включва следните раздели: 
       Въведение – 2 страници. 
1. Литературен обзор – 23 страници. 
2. Цел и задачи – 1 страница. 
3. Материал и методи – 6 страници. 
4. Резултати – 97 страници. 
5. Дискусия – 8 страници. 
6. Изводи и приноси – 2 страници. 
7. Библиография – 21 страници. 
8. Публикации, свързани с дисертационния труд – 1 страница. 
9. Други публикации и участие в научни конференции – 1 страница. 
 

ОБЩ КОМЕНТАР 
 Настоящият дисертационен труд, разработен от д-р И. Филипова, представлява 
клинико-статистическо проучване. 
 Темата на проучването е оригинална и много актуална в контекста на 
категоричните здравно-демографски данни за висока и увеличаваща се заболяемост и 
смъртност от клетъчно-пролиферативни болести и в частност от злокачествени тумори 
на яйчниците. Този печален тренд е в сила както в световен мащаб, така и за България 
  Дисертантката фокусира вниманието си върху характеристиките на пациентите, 
т. нар. “Фактор пациент” при овариалния карцином. Този безкрайно интересен 
проблем навлиза сравнително отскоро  в дневния ред на онкологичната общност и 
тепърва му предстои развитие. 
 Основна мишена на проучването са прогностичните фактори при рак на яйчника 
– едно традиционно предизвикателство пред клиничната онкология. 
 

КОМЕНТАР ВЪРХУ ЛИТЕРАТУРНИЯ ОБЗОР 
 Справката с раздел 7 „Библиография“ показва, че  са цитирани 318 заглавия, от 
които 12 на кирилица и 306 на латиница. Повечето цитирани източници са от 
последните 5 години. 
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 Обемът на Раздел 1 „Литературен обзор“ възлиза на около 14 % от обема на 
представения труд. Съществува нещо като неписано правило, че оптималният 
относителен дял на литературен обзор в една дисертация следва да бъде около 25–30 
% от общия обем на разработката. В тази светлина стойността 14 оставя впечатление на 
известна свръхикономичност в ползването на чужд опит – не толкова като брой на 
цитираните източници, колкото като по-задълбочено вникване в тях. 
 

КОМЕНТАР ВЪРХУ МЕТОДОЛОГИЯТА НА ПРОУЧВАНЕТО 
 Целта и задачите на дисертацията са формулирани ясно и недвусмислено. 
Материалът включва 151 жени със злокачествени тумори на яйчника и 74 контроли – 
жени с доброкачествени овариални тумори. Всички те са лекувани в Клиниката по 
Гинекология на УСБАЛО за период от 2 години и 9 месеца (от януари 2013 година до 
септември 2015 година). Броят на случаите е респектиращ. Той позволява свободна от 
методологични рестрикции и достатъчно прецизна статистическа обработка. Методите 
са съвременни и напълно подходящи за постигане на конкретната цел и решаване на 
конкретните задачи. За статистическа обработка на резултатите от проучването е 
използван софтуерният пакет SPSS 13.0 for Windows – традиционен инструмент за 
валидиране на клинико-статистически проучвания през последните десетилетия. 
 

КОМЕНТАР ВЪРХУ РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО И ТЯХНОТО 
ОБСЪЖДАНЕ 
 Резултатите на дисертантката и тяхното обсъждане („дискусия“) предлагат 
констатации, които безусловно са от полза както за всички нива на планиране, 
управление и контрол на дейности в областта на клиничната онкология, така и за 
ежедневната практика на онкогинеколога. 
 Д-р И. Филипова доказва прогностичното значение на някои лабораторни 
показатели (кръвна картина, протеинограма, туморни маркери), а така също на 
индекса на телесна маса, на репродуктивната анамнеза, на фамилната обремененост и 
др. Тези показатели са съпоставени с морфологичната характеристика на туморите, а 
комплексната клинико-анатомична прогностична констелация от своя страна е 
съпоставена с преживяемостта на болните жени. Направен е сполучлив опит да се 
предскаже вероятността от установяване на туморна морфология с лоша прогноза на 
базата на индивидуалния клинико-лабораторен профил на засегнатите жени. Това е 
своего рода прогностичен алгоритъм за определяне на риска (рискограма), годен да 
бъде използван за съставяне на лечебна тактика. 
 

КОМЕНТАР ВЪРХУ ИЗВОДИТЕ И СПРАВКАТА ЗА ПРИНОСИ НА 
ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 
 Резултатите на дисертационния труд дават основание на дисертантката да 
направи десет извода. Преценявам тези изводи като уместни и логично произтичащи 
от постигнатите резултати и направените констатации. 
 Според мен изводите на която и да е научна разработка не трябва да включват в 
себе си резюме на резултатите. Така например, не е нужно изречението „Повишените 
стойности на NLR са показателни за повишението на стойностите на СА 125“ да бъде 
предшествано от уверения за статистически достоверна разлика. Щом констатацията е 
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заслужила да бъде изнесена като извод, разликата a priori трябва да е била 
статистически достоверна. 
 Приносите, които дисертантката изтъква, са десет. От тях 4 са теоретични, а 6 – 
научно-приложни и методологични. Според мен девет от десетте приноса са напълно 
реални и обосновани. Оставам с резерви към приноса, посочен на първо място. Не 
считам, че проучването на литературата следва да бъде изтъквано като принос (вж. стр. 
144, подточка 1 от точка А). 
 По мое дълбоко убеждение, най-съществените достойнства на който и да е 
научен труд са: 

• установяване на закономерности и 

• предложения за класификации. 
 В дисертационния труд на д-р И. Филипова тези достойнства са налице. 
 Като закономерности могат да се интерпретират установените зависимости 
между биологичен потенциал на туморите и 

а) индекс на телесна маса; 
б) продължителност на лактацията; 
в) възраст на менархе; 
г) лабораторни данни за анемия, лимфоцитопения и повишена стойност на 
съотношението между неутрофили и лимфоцити. 

 По-лошата прогноза, свързана с напреднала възраст на засегнатите от тумор 
жени също е закономерност, но тя е с характер на учебникарска истина и едва ли може 
да претендира за оригиналност. 
 Като предложение за класификация би могло да се тълкува предложението 
стойностите на СА 125, ниво на хемоглобин и брой на бели кръвни клетки (неутрофили 
и лимфоцити) да се приемат за рисков фактор при рак на яйчника. Необходимо е още 
едно малко усилие – да се създаде система за полуобективна оценка на параметрите 
(т. нар. скорингова оценъчна система), която да прецизира прогностичното значение 
на тези параметри. Надявам се това да бъде обект на бъдещите усилия на 
дисертантката. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Считам, че дисертационният труд „ФАКТОРЪТ ПАЦИЕНТ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ЯЙЧНИКА“ на д-р Ина Филипова притежава същностните качества 
и покрива формалните изисквания за присъждане на образователна и научна степен 
„доктор”. Този труд напълно заслужава да бъде оценен по достойнство. Призовавам 
членовете на почитаемото жури да се присъединят към моя положителен вот. 
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