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Р Е Ц Е Н З И Я 
 

 

от проф.  д-р Красимир Димитров Иванов, д.м.н. 
Ректор на Медицински университет „Проф. д-р Параскев 

Стоянов“ - Варна 
 

 

на дисертационен труд  

„Експресия на някои плазмени и тъканни биомаркери като 

потенциални предиктори за антиангиогенезна терапия с 

bevacizumab при метастатичен дебелочревен  карцином“ 
 

на  д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова 
 

за присъждане на научна и образователна степен „Доктор“  по 

научна специалност „Онкология“ 
 

Научен ръководител: доц. д-р Димитър Николаев Калев, д.м. 
 

 

 

 

 

Дисертационният труд е обсъден и одобрен за публична официална 

защита на Катедрен съвет на Катедра „Пропедевтика на вътрешните 

болести“ на МУ - Варна на 29.02.2016 и съгласно Заповед Р-109-83 / 

28.03.2016 год. на Ректора на МУ „Проф. д-р. Параскев Стоянов“- Варна е 

одобрен за публична защита. 

 

 

Темата на дисертационния труд е съвременна и дисертабилна. 

Ангиогенезата е основен процес във всеки етап от развитието и прогресията 

на малигнени тумори, допринасяйки за трансформиране на карциномите от 

„спящи“ in situ лезии към животозастрашаваща метастатична болест 

(неоангиогенеза). Съдовоендотелният растежен фактор А (VEGF А) и 

неговият рецептор VEGF рецептор 2 (VEGFR 2) играят ключова роля в 

предаването на проангиогенните сигнали, поради което голяма част от 

медикаментите с антиангиогенен ефект, включително bevacizumab, 

таргетират именно тях. Понастоящем липсват ясни предиктивни 

биомаркери за отговор към анти-VEGF лечение. Поради това, че общият 
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VEGF и циркулиращите му изоформи VEGF 121 и 165, както и техният 

рецептор 2 (VEGFR 2) са основни звена в туморната ангиогенеза, а NP-1 

(NP-1) действа като ко-рецептор на VEGFR 2, тези субстанции са основните 

анализирани молекули в дисертационния труд.  

Разискваният проблем е от голяма клинична значимост и дискутира 

актуална тема с цел търсене на потенциални предиктивни маркери за 

отговор към анти-VEGF лечение при пациенти с метастатичен дебелочревен 

карцином. 

 

Дисертационният труд е представен в обем 111 страници и съдържа 

10 таблици и 19 фигури. Литературният обзор е представен в 38 стандартни 

страници, Нерешени проблеми, цели и задачи – 3 страници, контингент и 

методи – 17 страници, резултати – 9 страници и дискусия – 17 страници. 

Литературната справка включва 263 заглавия и е представена на 17 

страници. 

 

Изложението на литературния обзор притежава много добра 

познавателна стойност в оптимален обем и е съсредоточен върху следните 

теми: Същност и етапи на ангиогенеза, механизми за контрол, ангиогенеза 

и ангиогенно превключване VEGF при тумори. Детайлно е разяснена 

същността и видовете биомаркери за ангиогенеза, както и тяхната клинична 

предиктивна и прогностична стойност. Обсъдена е ролята на VEGF, VEGF-

рецепторната фамилия и разтворими VEGF изоформи, както и невропилин 

– разяснена е тяхната структура и биологични функции, механизъм на 

действие, роля в туморната ангиогенеза при солидни тумори, както и 

мястото, видовете антиангиогенезно лечение; изведени и формулирани са 

потенциалните неясноти и нерешени проблеми при антиангиогенезното 

лечение на солидните тумори и в частност на метастатичния дебелочревен 

карцином. 

 

Дисертантът поставя ясно формулирана цел, а имено: Да се проучат 

тъканни и плазмени параметри, свързани с VEGF-сигналния път, като 

предиктивни биомаркери при пациенти с метастатичен дебелочревен 

карцином и възможността им за клинична употреба като предиктори за 

първа линия bevacizumab-съдържаща системна антитуморна терапия.  За 

постигането ѝ са поставени пет задачи, които напълно отговарят на 

поставената цел, а именно: 

1. Проследяване и сравнителен анализ на два крайни показателя 

(точки) в подгрупи, третирани със и без bevacizumab: (i) преживяемост без 

прогресия и (ii) честота на общ отговор. 

2. Определяне на изходни плазмени концентрации на общ VEGF и 

негови разтворими плазмени изоформи (VEGF 121 и 165) и мониториране 
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на нивата им след 2-4 цикъла антитуморна терапия с антиангиогенезно 

лечение. 

3. Определяне на изходни нива на тъканна туморна експресия на NP-

1 и VEGFR 2. 

4. Сравнителна оценка на корелационната зависимост между 

стойностите на изследваните плазмени и тъканни биомаркери и крайните 

показатели (преживяемост без прогресия и честота на общ отговор) в 

подгрупи, третирани със и без bevacizumab. 

5. Проследяване и анализиране на сериозни странични събития от 

bevacizumab-съдържаща системна антитуморна терапия. 

 

Трудът на Д-р Консулова е реализиран в клиника по Медицинска 

Онкология, Университетска болница “Света Марина” – Варна, както и 

в катедрите по Обща и клинична патология, съдебна медицина и 

деонтология, както и в лаборатория по Клинична имунология към Катедра 

по медицинска генетика към Медицински Университет. Пациентска 

популация обхваща проспективно изследване на 54 пациенти с 

метастатичен дебелочревен карцином, подходящи за провеждане на първа 

линия системна химиотерапия в комбинация със или без bevacizumab. 31 от 

пациентите са получили лечение с химиотерапия в комбинация с 

bevacizumab  и 23-ма съставляват контролната група, в която лечение е само 

системна ХТ без антиангиогенезно лечение. Включени са всички съгласили 

се да участват в изпитването пациенти, които отговарят на включващите и 

изключващите критерии. Пациентите са проследявани за период до 2 

години – първият пациент е включен на 15 февруари 2013 и проследяването 

на последния пациент е до 1 август 2015.  

 

За всеки пациент е създадено отделно медицинско досие, включващо 

следните клинични данни: демографски данни (имена, възраст при 

диагностициране, пол и др.), дата и вид на хирургично лечение, локализация 

на първичен тумор и TNM класифициране, локализации на метастатична 

болест и брой засегнати органи, общо състояние според ECOG. Следните 

патологични данни са събирани: характеристика на тумора – хистология, 

степен на диференциация и патоанатомична TNM класификация, 

определяне на мутационен статус на RAS и вид RAS-мутация. 

 

За да реши поставените задачи, д-р Консулова прилага редица методи 

върху включените в своето проучване болни, което подчертава научните 

достойнства на труда. Специфичните методи на изследване включват ELISA 

методика за изследване концентрация на свободни форми на общ VEGF, 

както и циркулиращи VEGF 121 и 165 в плазмени проби. 

Имунохистохимично изследване от тъканни проби за изследване нива на 

експресия на туморни тъканни биомаркери - NP-1 и VEGFR 2  
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Проведените статистически анализи са разнообразни, задълбочени и 

обстойни и са проведени множество ковариационни допълнителни 

изследвания, които включват стратифициращи фактори (пол, възраст под и 

над 65 години, нива на СЕА, първична локализация на тумора, време до 

прогресия), разпределящи пациентите в подгрупи. Статистическият анализ 

е осъществен чрез програмен пакет SPSS версия 23 и е статистическите 

данни са онагледени графично. 

Клиникопатологичните характеристики са обобщени чрез честота и 

проценти. Разпределението на пробите е тествано за нормалност чрез теста 

на Kolmogorov-Smirnov и е използван unpaired t-test за сравняване на 

груповите средни стойности. Времето до настъпване на събитието и 

крайните цели са анализирани по методите на Kaplan-Meier и разликите са 

оценени чрез log-rank тест. Разлика в P < 0.05 се счита за статистически 

значима. 

Прогностичната и предиктивната стойност на всеки биомаркер е 

оценена чрез Cox пропорционален хазарден модел за time-to-event end points 

и логистична регресия за нивата на отговор на меримите лезии. 

 

Резултатите и дискусията са представени са изчерпателно в обем 28 

страници, подробно илюстрирани и онагледени с графики, таблици и 

фигури. Д-р Консулова изследва изходните нива на тъканните и плазмени 

биомаркери при пациенти с метастатичен деболчревен карцином, лекувани 

със системна ХТ в комбинация с бевацизумаб, сравнявайки ги с пациентска 

популация, получила самостоятелно ХТ лечение. Изследва плазмените 

фактори и в динамика, търсейки допълнителна стойност като биомаркери. 

Използвайки съвременни статистически методи, обработените резултати 

търсят връзка между нивата на изследваните плазмени и тъканни 

биомаркери с преживяемостта без прогресия и честотата на общ отговор; 

проследявани са и са анализирани сериозните странични събития от 

bevacizumab-съдържаща системна антитуморна терапия.  

В следствие на обширен и задълбочен анализ Липсва сигнификантна 

разлика в PFS спрямо различните изходни плазмени нива на VEGF 121 и 

VEGF 165 преди системна ХТ - не е отчетена достоверна разлика между 

нивата на VEGF 121 и VEGF 165 в плазма преди започване на лечение при 

пациентите със стабилна болест и тези, при които е регистрирана прогресия 

на болестта на фона на лечение. Не е регистрирана полза от добавяне на 

bevacizumab към системна ХТ в зависимост от плазмените нива на VEFG 

121 и VEFG 165, измерени преди започване на първа линия системно 

лечение.  

Липсва сигнификантна разлика в PFS спрямо различните изходни 

плазмени нива на общия VEGF (дихотомно разделени по медиана на ниски 

и високи нива на експресия) въпреки тенденцията към по-кратка 

преживяемост при болните с високи плазмени нива на VEGF .  
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Оформена е корелационна зависимост като е налице статистическа 

разлика между медианната PFS в групите с ниски и високи нива на 

експресия на NP-1. При пациентите с ниски нива на експресия на NP-1 в 

първичния тумор, лекувани с ХТ + bevacizumab, е налице достоверна 

разлика в PFS в сравнение с тези с високи нива на експресия. Липсва разлика 

в медианната PFS между двете групи (с високи и ниски нива на експресия 

на VEGFR 2).  

От проведените корелационни анализи между VEGF-биомаркери и 

други клиникопатологични характеристики липсва връзка между нивата на 

тъканна експресия на NP-1 и VEGFR 2 и стойностите на серумния СЕА , 

наличието или липсата на мутация в RAS, възрастта и пола на пациентите, 

лекувани с първа линия системна химиотерапия в комбинация с 

bevacizumab . 

Оценени са страничните ефекти и токсичност, които  са по-изразени и 

чести в групата пациенти, лекувани с ХТ + bevacizumab в сравнение с 

групата пациенти, лекувани единствено с химиотерапия. Най-честите 

странични реакции са гадене и повръщане, обща отпадналост, невропатия, 

неутропения и тромбоцитопения. Има статистически значима разлика при 

проведен алтернативен анализ за достоверност на разликата между степента 

на регистриран отговор в двете групи пациенти. 

 

Дискусията показва авторското отношение по проучвания проблем и 

способността на д-р Консулова да анализира собствените получени 

резултати, съпоставяйки ги с резултатите на други авторски колективи.  

 

Изводите са 12 на брой и произтичат от собствените получени 

резултати – те обобщават достоверно резултатите от изследването. 

 

Като приноси на дисертанта мога да призная: 

 

Научно-практически: 

 

1. Определяне на тъканната туморна експресия на Neuropilin-1, както и 

нивата на циркулиращата биологично активна форма VEGF 165 може да 

бъде обект на допълнителни изследвания с цел потвърждаване на 

потенциална корелация за отговор към антиангиогенезно лечение с 

bevacizumab като предиктивни биомаркери за отговор към анти-VEGF 

лечение при метастатичен дебелочревен карцином. 

 

Научно-теоретични: 

 

1. Според достъпната литература за първи път в България се изследват нива 

на няколко плазмени биомаркера, свързани с туморната ангиогенеза при 



6 

 

метастатичен дебелочревен карцином и отговор към антиангиогенезна 

терапия - VEGF, циркулиращите му форми VEGF 121 и VEGF 165, както 

и тъканни туморни биомаркери - VEGFR и NP-1.  

2. Докладвани са данни за корелации между високи плазмени нива на VEGF 

165 и ниски тъканни нива на експресия на NP-1 и връзката им с 

преживяемостта без прогресия при пациенти с метастатичен 

дебелочревен карцином, лекувани с ХТ + bevacizumab.  

3. Проведен регресионен нелинеен математически модел на зависимостта 

между стойностите на NP-1 и преживяемостта без прогресия при 

пациенти с метастатичен дебелочревен карцином, лекувани с първа 

линия системна химиотерапия в комбинация с bevacizumab.  

4. Проведено е целенасочено проучване за установяване преживяемостта 

без прогресия при пациенти с метастатичен дебелочревен карцином, 

лекувани с първа линия системно лечение + bevacizumab. 

 

 

 

 Д-р Ася Консулова е млад, надежден и перспективен специалист. 

Дисертационният труд на д-р Консулова е с висока научна и практическа 

стойност, която допринася за оптимизиране на антиангиогенезното лечение 

при пациенти с метастатичен дебелочревен карцином. Това ми дава правото 

да предложа на високо уважаваното Научно жури да присъди на д-р Ася 

Консулова образователна и научна степен „ДОКТОР“. 

 

 

 

 

 

 

гр. Варна       Проф. д-р Красимир Иванов, дмн 

22.04.2016 г.       /…………………../ 

 
 

 

 


