
СТАНОВИЩЕ 

 

От Проф. д-р Стефан Иванов Иванов, д.м.н., Катедра по Акушерство и 

гинекология към МУ – Варна 

 

ОТНОСНО 

Придобиване от д-р Елис Хюдаим Исмаил на НС „Доктор на науките“ област 

на висшето образование 7. Здравеопазване  спорт, професионално направление 

7.1 Медицина и специалност „Акушерство и гинекология“ 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Карцинома на ендометриума е едно от най-честите злокачествени заболявания 

при жените с висока честота и смъртност в целия свят включително и в 

България. В САЩ са диагностицирани над 60 000 новостадирани  случая. 

Основните рискови фактори за този вид рак са хипертония, диабет, обезитет, 

поликистозни яйчници и ановулация. Застаряващото и затлъстяващото 

население на развития свят допринасят за това.  

Като лекар защитил 2 дисертации в областта на ендометриалния карцином ми 

направи много приятно впечатление за това, че дисертантката се насочва към 

ендометриален карцином стадий I по FIGO, който от научноизследователска 

гледна точка е интересен за проучване. Доц. Исмаил се е постарала да изследва 

и проучи нейния опит като го сравни със световните тенденции и резултати в 

тази област. По този начин тя се стреми да допринесе за начина на диагностика, 

лечение, преживяемост и създаване на алгоритми в тази област. 

 

КРАТКИ БИОГРАФИЧНИ ДАННИ 

Доц. Елис Хюдаим Исмаил е родена на 04.06.1983г. в град Шумен. През 2001г. 

завършва средното си образования в СОУ „Тр. Симеонов“ профил биология и 

химия гр. Шумен. 

През 2002 – 2008г. придобива специалност „медицина“ в МУ – Варна 



Ноември 2015 г. завършва „магистратура“ по „Здравен мениджмънт“ към МУ 

– Варна. 

Декември 2015г. – взема специалност по „Акушерство и гинекология“ 

 

Курсове и специализации 

Прави впечатление множеството курсове изкарани от доц. Исмаил: 

- 14-15 май 2012г. – София – изкаран колпоскопски курс при Проф. 

Албърт Сингер. 

- 1 -2 юни 2012г. участие в ENYGO, Skopije Macedonia 

- 10 – 12 ноември 2012г. участие в ENYGO TTT  - Workshop, Berlin, 

Germany 

- 2014 и 2015г. – обучение и сертификат за „Диагностична лапароскопия в 

гинекологията“ – I и II ниво, гр. Плевен 

- 25 – 26 юни 2015г. – обучение и сертификат за „Диагностична и офис 

хистероскопия“ – I-во ниво, гр. Плевен 

- 30 май 2013г. защитава дисертационен труд за придобиване на ОНС 

„доктор по медицина“ 

- 28 септември 2015 – 13 юни 2016г. – редовен асистент към Филиал 

Шумен, Катедра „Здравни грижи“ 

- Септември 2017г. до сега работи като „Доцент“ в Катедра „Здравни 

грижи“ – Шумен – МУ – Варна 

- От 2013г. до сега национален представител на ENYGO за България. 

- Езици – български, английски и турски 

 

НАУЧНА ПРОДУКЦИЯ 

Прави впечатление богатата научна продукция на доц. Исмаил – 120 

публикации. 

 

НАУЧНИ ИНТЕРЕСИ 

Доц. Исмаил има научни интереси както в областта на рака на маточната шийка 

Т1В1, така и в областта на ендометриалния карцином – FIGO I стадий. 



 

СТРУКТУРИРАНЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

Дисертационния труд на доц. Исмаил е много добре структуриран: съдържа 

165 страници, 20 фигури и 33 таблици. Цитирани са 211 литературни източника 

от които 3 на български автори, 3 интернет източника и 199 чуждестранни 

автора. 

 

СТАТИСТИЧЕСКИ РЕЗУЛТАТИ 

Проведено е ретроспективно клинично проучване за периода 2001г. – 2014г., 

включващо 159 пациентки с рак на ендометриума лекувани и проследявани в 

клиника „Гинекология“ на МБАЛ „Св. Анна“ – Варна АД и Онкологичен 

диспансер – гр. Варна 

 

ИЗВОДИ НА ДИСЕРТАНТА 

Напълно сам съгласен с всички изводи направени от дисертанта на този 

толкова актуален, модерен и иновативен труд (14 на брой). Искам да изтъкна 

някои от тях: 

- Общата и свободна от рецидив преживяемост при I стадий ЕЕК е съответно 

89,3% и 93,75%. Този хистологичен вид има благоприятна прогноза. 

- Честотата на рецидиви (локални и далечни) на изследвания контингент е 

6,25%. 

- Далечните рецидиви в паренхимни органи (черен дроб, бял дроб) са 71% от 

рецидивите на заболяването. 

- Над 50% от случаите с рецидиви възникват в първите 2 години 

- Щателно стадиране с прецизна образна диагностика (КТ с контраст, ЯМР или 

РЕТ/СТ) на корем и бял дроб преди оперативното лечение е от съществено 

значение, особено за случаите с неблагоприятни хистологични данни (G3, 

LVSI). 

- Лечението на рецидивите е неуспешно независимо от използваните 

терапевтични средства (ЛТ, ХТ и хормонотерапия). 



- Лимфните метастази имат лошо прогностично лечение независимо от 

приложената ЛТ/ХТ. 

- Пациентите с LVSI имат 28 месеца по-малка средна преживяемост. 

- Пациентките с повишен риск ( (МИ > ½, IB стадий, G3, LVSI, ЛМ) 

лъчетерапията трябва да се съчетава с брахитерапия и/или химиотерапия. 

- LVSI и G3 са независими фактори, които намаляват както общата, така и 

свободната от рецидиви преживяемост 

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОСТАВЕНА ДИАГНОЗА 

ОВАРИАЛЕН КАРЦИНОМ 

- При липса на далечни или лимфни метастази от образната диагностика 

обемът на хирургичното лечение е тотална хистеректомия с аднексите и 

палпиране на ретроперитонеалните лимфни възли. 

Прави много добро впечатление това че дисертантката се солидаризира с други 

автори като проф. Н. Хакер, проф. С. Иванов, работили в тази област като 

препоръчва лимфна дисекция само при увеличени лимфни възли. 

- Следоперативно при наличие на ЛМ, LVSI, G3 се препоръчва 

химиолъчетерапия и брахитерапия. 

 

ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИЯТА 

Съгласен съм с всички приноси на дисертантката (13 на брой). Искам да 

изтъкна някои от тях: 

- За първи път в България е направено ретроспективно клинично-

епидемиологично проучване обхващащо 112 пациентки с 

ендометроиден ендометриален карцином. 

- Направена е количествена оценка на рисковите фактори за общата 

преживяемост ( за първи път в България) 

- Анализирани са неблагоприятните хистологични фактори за влияние 

върху преживяемостта, свободна от рецидив 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Познавам доц. Елис Исмаил като изключително съвестен, трудолюбив и 

иновативен колега, работеща прекрасно в екип. Имам отлични впечатления от 

нея и ще разчитам на съвместна настояща и бъдеща работа в областта на 

научноизследователската дейност, а така и модерната онкогинекологична 

хирургия. 

Дисертацията й изцяло отговаря на правилника и наукометричните критерии и 

изисквания на МУ – Варна. 

Въз основа на гореизложеното с голямо вътрешно убеждение препоръчвам на 

почитаемите членове на Научното жури да гласуват с положителен вот за 

присъждане на образователната и научна степен „Доктор на науките“, научна 

специалност Акушерство и гинекология на доц. Елис Исмаил. 

 

 

05.09.2019г.     Проф. д-р Стефан Иванов, д.м.н. 


