
До Председателя на Научното жури, 

Определено със Заповед № P-109-105/08.04.2016 на  

Ректора на Медицински Университет - Варна 

 

 

 
 
 

СТАНОВИЩЕ 
 
 

от доцент д-р Жасмина Михайлова Миланова, д.м. 

Началник отделение по медицинска онкология към  

Катедра „Хематология, медицинска онкология, радиационна защита, 

радиобиология и иуклеарна медицина ", Военномедицинска академия, София 

 
Относно: Дисертационен труд на тема: „Експресия на някои плазмени и 

тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангиогенезната 

терапия с Bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином"  

на докторанта на самостоятелна подготовка -  асистент- д-р Ася Андрианова 

Консулова-Кирова, за присъждане на образователната и научна степен 

„ДОКТОР" по професионално направление 7.1 медицина, научна специалност 

„Онкология", шифър 03.01.46. 

 

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

 
I. Административна оценка: Д-р Ася Андрианова Консулова-Кирова, лекар в 

клиника  по Медицинска Онкология към Университетска болница „Света 

Марина”- Варна  и асистент към Департамента за чуждоезиково обучение в 

катедра „ Пропедевтика на вътрешните болести” към МУ- Варна, е зачислена 

като докторант на самостоятелна подготовка  с право на защита със Заповед № 

З-105-5 от 05.01.2015  на  Ректора на Медицинския Университет „Проф. 

Параскев Стоянов”- Варна.  

С решение на Катедрен съвет на Катедра по Проподевтика на вътрешните 

болесту- МУ- Варна, Факултет „Медицина”- Протокол 03/29.02.2-16  е одоброне 

предложени за отчисляване на д-р Консулова-Кирова с право на защита и е 



насочена за официална защита на дисертационния труд и е избрано научно 

жури. 

II. Кратки биографични данни:  

д-р Ася Консулова завършва средно образование Първа Езикова Гимназия – 

град Варна с профил Английски и Френски език.  През 2003  се дипломира като 

лекар в МУ – гр. Варна, специалност „Медицина“. През 2011 има призната 

специалност „Вътрешни болести“ и през 2015 – „Медицинска онкология“.  

От 2007 работи като асистент в катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ 

към Медицински университет – Варна, през 2009 започва да преподава и към 

Департамента за чуждоезиково обучение като хонорован асистент, а от 2014 е 

редовен асистент. 

 

Д-р Консулова е лауреат на множество специализации и стипендии, като още 

като студент по медицина се обучава в Дрезден, Германия в отделения по 

вътрешни болести и спешна медицина. Забележителни са неколкократните й 

специализации Националния Институт „ Жул Борде” в Брюсел Белгия, като 

първоначално стипендиант на Брюкселският свободен университет, а в 

последствие като стипендиант на Европейската Организация по Медицинска 

Онкология (ESMO), Специализациите й в Белгия, продължили почти две години 

са под ръководството на проф. Мартин Пикарт.  Правят впечатление участията 

й в различни мастеркурсове на Европейското Училище по онкология (ESO), 

сред които са специализиран курс за поведение при невроендокринни тумори в 

Упсала, Швеция и Мастерклас по Молекулярна Онкология, Прага, Чехия през 

2015. Едно от най-значимите й постижения е защитата на проект за собствено 

клинично изпитване фаза I на EORTC със заглавие:  Многоцентрово Фаза 1b 

проучване на MPDL3280A в комбинация с Платина при пациенти с локално 

авансирал или рецидивирал тройно негативен карцином на гърда във FLIMS, 

Швейцария през 2014, на обучението за методи на клиничните проучвания, 

орагнизирано на конкурсен принцип. Допълнително е посещавала множество 

курсове за продължаващо медицинско обучение към ESO, ESMO и 

Европейското  общество за рак (ЕССО).  

През 2012 е лауреат на първа годишна стипендия „Теодора Захариева“ за 

млади лекари, желаещи да специализират и работят в България. 



Д-р Консулова работи и в МБАЛ „Света Марина“, Варна от 03.2004 като лекар в 

Клиника Медицинска онкология.  

Д-р Консулова е автор на над 35 пълнотекстови публикации в България и 

чужбина, като е и лектор на национални и международни форуми. 

 
III. Оценка на дисертационния труд: 
 
С откриването значението на ангиогенезата за промоцията и прогресията на 

злокачествените тумори, лекарственото противотуморно лечение на солидните 

тумори се обогати с множество анти-ангиогенезни инхибитори- моноклонални 

антитела и малки молекули – тирозин-киназни инхибитори. Моноклоналното 

антитяло Бевацизумаб, блокиращ Съдово-ендотелния растежен фактор –VEGF 

при свързването му с неговоте рецептори  VEGFR1 и VEGFR2, получи най-

широка приложение при комбинираното лечение на голям брой туморни 

локализации и на първо място метастатичен дебелочревен карцином /мДЧК/. 

Невропилините са белтъци, като  NP-1 изпълнява ролята на рецептор на  VEGF 

Въпреки многото проучвания към момента няма идентифициран биологичен 

маркер за селекция на болните с мДЧК, които биха имали най-голяма полза от 

приложението на Бевацизумаб в комбинация с химиотерапия.  

 
Представеният дисертационният труд е посветен на актуален проблем на 

съвременната медицинска онкология. Той цели търсене на предикция на 

туморния отговор на  първа линия ХТ тъканната експресия на NP-1 и VEGFR2  

Допълнително се изследва предикцията на базисните  и тези при оценка на 

туморния отговор на  плазмени нива на  циркулиращите изоформи - VEGF121 и 

VEGF 165, както и на общия VEGF. 

 Дисертационният труд  е оформен в съответствие с изискванията на Закона за 

 за условията и реда за придобиване на научни степени и звания, а именно  

разработен е на 112 страници, от които : резюме – 1; стр., литературен обзор - 

38 стр., цел и задачи – 2 стр., контингент и методи - 17 стр., резултати - 10 стр., 

дискусия - 9 стр., изводи - 2 стр., приноси - 3 стр, библиография - 17 стр., 

онагледена с 10 таблици и 11 фигури. Библиографията включва 263 източника, 

всички на латиница.  

Авторефератът съдържа 32 страници и отговаря напълно на текста на 

дисертационния труд. 



Актуалността на разработвания от дисертанта проблем е свързана с 

потребността  от предиктивни маркери за анти-ангиогенезна терапия. 

Последното е в съгласие с тенденцията към индивидуализиран подход в 

лечението на хронично болните, и на онкологично болните в частност и като 

неотмонена част на съвременния терапевтичнен подход на прецизираната 

медицина. Имайки предвид хетерогенността на злокачествения процес в 

различни фази на неговата еволюция динаминото мониториране на 

циркулиращи фактори, като съставна част на т.нар. течна биопсия и сложността 

на ангиогенезата, тази дисертация е изключително актуална. 

 
Докторската теза кореспондира с темата на дисертационния труд, тя е 

съвременна и отразява съдържанието му и сочи точно предмета на 

планираното изследване. 

Литературният обзор е актуален и научно ориентиран към темата, 

която е анализирана точно и безпристрастно. Професионалният анализ на 

литературния обзор логично посочва връзката между теорията и практиката.  

 
Заглавието на дисертацията  отразява напълно темата, а целта е ясна, 

конкретна и изпълнима.  

Поставените задачи са обвързани са логично със заглавието и дават 

основание да се приеме, че с овладяване и прилагане на методологията на 

научното изследване те ще бъдат успешно решени.  

 
Методологичната основа, както и заложените подгрупови анализи по клиничини 

и изследваните експериментални биологични фактори, анализирани с добре 

подбран пакет от статистически инструменти са предпоставка за достоверни 

резултати.  

В проучването са включени 54 болни с метастатичен дебелочревен карцином, 

разпределени ДЧК,  от които 31 са в групата, провеждаща първа линия 5-Фу 

базирана ХТ плюс Бевацизумаб и 23 в групата, провеждаща първа линия 5-Фу 

базирана ХТ  без Бевацумаб.  Болните от сравняваните две групи са 

симетрично разпределени по основните пациент-свързани и болест- свързани 

фактори, което изключва влиянето на клинични фактори върху изслеване 

предиктивността на експерименталните биологични фактори, свързани с VEGF- 

сигналния път.  



Дисертационният труд 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.  Последното показва, добра интердисцплинарна колаборация при 

научното изследване, което е от изключително значение в онкологичната наука 

и клинична практика. 

Получените резултати са оригинални и са резултат на изследователската 

работа на дисертанта. Това свидетелства не само за неговата добра 

теоретическа подготовка, но и за практическите му умения във владеене, 

анализ и професионална интерпретация на получените резултати. Последните 

звучат убедително и позволяват да бъдат сравнявани с тези на 

цитираните в литературния обзор автори. Резултатите са професионално в 

отличен графичен вид, с  таблици и графики. Изписването им е според 

стандартните изисквания към дисертационния труд. 

 
Всички данни са обработени с модерна статистическа програма, а получените 

от дисертанта резултати в последствие са подложени на съдържателно 

професионално обсъждане и служат в извеждането на изводите. 

Успешното решаване на поставените задачи в дисертационния труд на д-р Ася 

Консулова- Кирова се проектират в посочените  научно-теоритични  и научно- 

практически приноси. От тях става ясно, че с използваните в дисертацията 

научни методи и средства целта на докторантурата е постигната. Тя установява 

нови зависимости, прави логични изводи и заключения. 

Особено важни приноси на дисертацията са намерените корелации между 

високите плазмени нива на VEGF 165 и ниските тъканни нива на експресия на  

NP-1 и връзката им с преживяемостта без прогресия при пациенти с 

метастатичен дебелочревен карцином, лекувани с ХТ и бевацизумаб. 

 
Използвана литература е тематично максимално близка до дисертационния 

труд и дава достатъчно пълна и точна картина за състоянието на проблема, 

като всички заглавия са цитирани в дисертацията. Съдържанието и 

съкращенията са изведени в началото на дисертацията и позволява 

ориентирането в цялостната структура на научния труд. 



 
 
Критерии за научност и за оценка на дисертационния труд. 
 
Общата оценка за представената работа е, че тя отговаря на изискванията за 

разработката на дисертационни трудове: начин на структуриране; познаване на 

проблема, анализ на получените данни; постановка и защита на основните тези 

на автора и сполучлив опит да предложи своя концепция. В разработената 

дисертация д-р Ася Консулова- Кирова показва, че познава литературата и 

научните постижения в конкретната научна област, систематизира и 

обмисля критично съществуващите научни тези и заема своя аргументирана 

позиция. Тя провежда успешно самостоятелно научно изследване, излага 

получените резултати разбираемо, прецизно и логично. Чрез критичен 

сравнителен анализ на литературните данни и собствените резултати 

докторанта аргументира възможностите и ефективността на използваните 

методи. 

Анализът в дисертационния труд е направен професионално, което очертава д-

р  Ася Консулова- Кирова като изграден изследовател.  

методи.  

Дисертантът е познат на академичната общност чрез няколкото свои 

публикации, научни участия в наши и чужди престижни форуми в областта на 

медицинската онкология. Основните резултати на докторанта са публикувани в 

научни списания и научни форуми и нас и чужбина. 

 

Представеният автореферат отговаря на съдържанието на дисертационния 

труд. В обем от 32 страници той отразява точно основните структури на 

дисертационния труд. 

 

Препоръки и бележки: 

• част от резултатите, свързани с описаните на клиничните характеристики на 

болните са в методологията, извън главата за резултати; 

• малкият брой пациенти в двете групи не позволява допълнителни подгрупови 

анализи; 

 

 



Заключение: 

Проучването на д-р Ася Консулова- Кирова потвърждава необходимостта от 

предиктивни биомаркери за прогнозиране ефекта на анти-ангиогенезната 

терапия в комбинация с ХТ при болни с метастатичен дебелочревен карцином. 

Намерените от нея значими корелации между високите плазмени нива на VEGF 

165 и ниски тъканни нива на експресия на невропилин NP-1, поставят началото 

на нови търсения на предиктивни модели в тази конкретна клинична ситуация. 

Проспективното валидиране на тази връзка би допринесло за приложението им  

в клиничната практика.   

В качеството си на член на Научното жури считам, че представената научна 

разработка е актуална, прецизно изработена и със значителни приноси за 

онкологичната наука и клиничната практика. Моята оценка се базира на 

съдържанието на дисертацията, в която докторантът доказва, че е овладял 

методологията на научното изследване и че е в състояние да я прилага.  

Всичко това ми дава основание убедено да предложа на членовете на научното 

жури да гласуват положително за придобиване на научна и образователна 

степен „ДОКТОР" по научната специалност „Онкология" на асистент д-р Ася 

Консулова- Кирова.  

 

 

С уважение: Доцент д- р Жасмина Михайлова, д. м. 

 

20 април 2016 год, София 


