
С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

От проф.д-р Тома Пожарлиев, дмн 

 

На дисертационният труд на доц. д-р Елена Димитрова 

Александрова, дм на тема “ДАЛЕЧНА ПРЕЖИВЯЕМОСТ И 

ЛОКАЛНИ РЕЦИДИВИ СЛЕД ОРГАНОСЪХРАНЯВАЩО 

ЛЕЧЕНИЕ НА РАННИЯ КАРЦИНОМ НА МЛЕЧНАТА 

ЖЛЕЗА” за присъждане на образователна и научна степен   

“ ДОКТОР НА МЕДИЦИНСКИТЕ НАУКИ” 

 

 

 Дисертационният труд на доц. Александрова е написан 

на 167 машинопистни страници, онагледен е с 16 фигури, 9 

таблици и едно приложение. Литературната справка е от 

266 заглавия, от тях 9 на кирилица. 

 На 46 страници е представен литературния обзор. 

Квадрантектомия при тумори Т  до 2 см в диаметър или 

субкутанна мастектомия с едновременна лимфна десекция и 

последваща лъчетерапия . Доц Александрова е изключително 

подготвена теоретически и личи големият професионален 

опит от дългогдишна практика на работещ специалист в 

един високо компетентен екип. Изключително приятно 

впечатление прави и изказаната благодарност в края на 

дисертацията към нейните учители и колегите 

патохистолози, химио- и лъчетерапевти. С това тя ясно 

подчертава, че лечението на карцинома на млечната жлеза е 

комплексно ,определя достойното място на нехирургичните 

специалисти в цялостния лечебен процес и необходимостта 

от тези онко комитети в изравотване на цялостната 

стратегия при всеки пациент. Само така могат да се 

постигат подобрени разултати. 

 Целта на настоящият труд е ясна – да се сравнни 

ефективността на органосъхраняващите методи на 

оперативно лечение с радикалната мастектомия при тумори 

на млечната жлеза в стадии Т 1, без далечни метастази и 

лимфна инвазия. 



 За постигане на тази цел доц. Александрова си е 

поставила 5 задачи, които е и изпълнила. 

 В глава  “Пациенти и методи”  се представят 181 

лекувани пациенти разпределени на две клинични групи. 

 -първата група е от 124 пациенти с ранен карцином на 

млечната жлеза -               /Т 1 ,N 0, M 0 / разделени в две серии 

– органосъхраняваща операция и радикална мастектомия, 

 -втората група е от 57 пациенти с локален рецидив след 

квадранктектомия и следоперативно лъчелечение по повод Т 

1 карцином на млечната жлеза. 

 При проследяване на пациентите се отчитат 

локалните рецидиви, нов тумор /с друг хистологичен строеж/ 

в остатъния паренхим, контолатерална метастаза или нов 

тумор. Отчетени са и далечните метастази и в двете групи 

пациенти. Извършени са подробни хистологически 

изследвания от само двама утвърдени патохистолози /доц. 

Милев и доц. Ганчев/. Провеждана е по схема постоперативна 

лъчетерапия, химиотерапия, хормонотерапия. 

 Статистически са обработени  получените резултати. 

От тях е видно, че няма съществена разлика в получените 

резултати при двете оперативни методики. 

 Този дългогодишен труд и получените резултати са дали 

пълно основание на  доц. Александрова да направи 12 извода. 

 Дисертационният труд на доц. Александрова е актуален. 

Карциномът на млечната жлеза е сериозен социален проблем 

от високата заболеваемост, неговата агресивност, все още 

високата смъртост. В тези случаи лечението е комплексно и 

много скъпо. Само най-правилната оперативна тактика и  

лечение съобразена с постигнатите световни концепции, 

дължащи се  на сравнителни проучвания ще доведе до по- 

благоприятни резултати. 

 От  настоящия труд на  доц. Александрова могат да се 

изведат  редица приноси. Напълно съм съгласен с 

представените от нея приноси. Те са факт и се дължат на 

дилгогодишен труд, при който се отделя една голямя група 

пациентки с карцином на млечната жлеза в стадии Т 1 без 

метастази и лимфна инвазия, проследени над 10 години, 

обработени статистически. 



 

 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

 

 

  Доц. д-р Александрова е добре известен наш хирург с  

дългогодишен опит в диагностиката и лечението на 

карцинома на млечната жлеза. Тя се представя с голям брой 

публикации по темата в наши и чуждестранни списания, с 

участие в монографии, изнасяне на доклади на наши и 

чуждестранни форуми по въпроси на онкологичната хирургия. 

Тя е търсен консултант в областта на онкологичната 

хирургия. 

 Темата на дисертационния труд е актуална и правилно 

подбрана. Отговаря на всички  изискванията на закона за 

научните степени и звания, поради което убедено 

препоръчвам на уважаемите членове  на журито да гласуват 

положително за присъждане на научната и образователна 

степен “Доктор на медицинските науки” на доц. д-р Елена 

Димитрова Александрова дм.  

 

 

 

 

15.11.2013 год 

София                                           Проф.д-р Тома Пожарлиев, дмн 

 


