
До Председателя на Научното жури, 

Определено със Заповед № P-109-356/18.10.2016 на  

Ректора на Медицински Университет - Варна 

 

 

 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 
 
 

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: „Микрорибонуклеинови киселини miR-

17, miR-21, miR-29a и miR-92 като потенциални маркери на оценка на риск от 

рецидив след адювантна химиотерапия при пациенти с карцином на колона"  

 

на докторанта на самостоятелна подготовка -  д-р Николай Владимиро в Цонев, 

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 Иван Щерев Донев, д.м. 

 
I. Административна оценка:  Д-р Николай Цонев, лекар в клиника  по 

Медицинска Онкология към Университетска болница „Света Марина”- Варна 

Катедра „ Пропедевтика на вътрешните болести” към МУ- Варна, е зачислен  на 

редовна доктурантура  от 01.09.2011 с тема „Оценка на риска от рецидив при 

колоректален карцином , стадий III” -научен ръководител доц. Димитър Калев, 

дм, със заповед № Р-100-308,  от 05.10.2011 на Ректора на Медицинския 

Университет  „Проф. Параскев Стоянов”- Варна. Впоследствие д-р Николай 

Цонев е преместен от  редовна форма на обучение за придобиване но ОНС 

„доктор” в доктурантура на самостоятелна  подготовка със Заповед на Ректора 



на МУ № Р-109- 51 от 27.03.2014.  Промяна на темата на дисертационния труд 

и научния ръководител се осъществява със заповед на Зам. Ректора на МУ 

Варна със заповед № Р-109-226 от 24.06.2016 както следва - наименование на 

темата   „Микрорибонуклеинови киселини miR-17, miR-21, miR-29a и miR-92 

като потенциални маркери на оценка на риск от рецидив след адювантна 

химиотерапия при пациенти с карцином на колона" и с научен ръководител- доц 

д-р Иван Щерев Донев, д.м. 

С решение на Катедрен съвет на Катедра по Проподевтика на вътрешните 

болести- МУ- Варна, Факултет „Медицина”- Протокол 7/26.09.2016  научния 

труд на д-р Цонев „Микрорибонуклеинови киселини miR-17, miR-21, miR-29a и 

miR-92 като потенциални маркери на оценка на риск от рецидив след 

адювантна химиотерапия при пациенти с карцином на колона" е одобрен и 

предложен за отчисляване с право на защита. Със заповед  № Р-109-226 от 

24.06.2016  на Ректора на МУ – Варна е отчислен от свободна докторантура с 

право на защита, насочен е за официална защита на дисертационния труд и е 

избрано пет-членно научно жури. 

II. Кратки биографични данни:  

д-р Николай Цонев завършва средно образование ПМГ в град Силистра през 

1998г. Получава бакалавърска степен по стокознание в Икономическия 

университет- Варна през 2002, а през 2009 се дипломира като лекар в МУ 

Варна. От 2016 г е специалист по медицинска онкология. От 2011 до 2016 е 

докторант по медицинска онкология в Клиниката по медицинска онкология, 

УМБАЛ Св.Марина Варна, като през 2014 е хоноруван асистент  по 

пропедевтика на Вътрешните болести към Катедрата по Пропедевтика на 

Вътрешните болести на МУ- Варна.  

Д-р Цонев има 9 пълнотекстови публикации в България, на 2 от които е първи 

автор; 2 пълнотекстови публикаци в peer-review списания, като на едната е 

първи автор; и 1 абстракт с постер-прецентация на ESMO 2016, публикуван в  

Ann Oncol 2016; 

 

 



III. Оценка на дисертационния труд: 
 

Колоректалният карцином /КРК/ е третото по честота злокачествоно заболяване 

в световен мащаб и втората причина за смърт, свързана със злокачествено  

заболяване (Jemal A,  al, Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011).Ранната диагноза и 

подобряване на терапевтичните стратегии  са в основата на подобряване на 

прогнозата на болните с КРК. Идентифицирането на пациентите с повишен риск 

от рецидив и метастази след радикално хирургично лечение в операбилните 

стадий на заболяването е важна и все още нерешена задача, която стои пред 

онкологичната общност.  

Понастоящем адювантната химиотерапия се прилага при болни с позитивни 

регионални лимфни възли, доказано в големи клинични проучвания. Както и на 

допълнителни пато-морфологични и клинични критерии, определящи риска на 

базата на по-малък брой проучвания и на консенсусни заключения. Тези са 

правилата, на които се базират решенията ни в ежедневната клинична 

онкологична практика. 

За в близко бъдеще, може би в ТNM класификацията на КРК ще бъде включена 

и имунологична патоморфолигична скала. Търсенето на циркулиращи маркери 

определящи риска от рецидив и далечно метастазиране  при операбилен КРК 

въпреки проведената адювантна химиотерапия е обект на изследванията в 

тази област. 

Микрорибонуклеиновите киселини (микро РНК) са малки не-кодиращи РНК, 

които пост-транскрипционно инхибират генната експресия чрез свързано с 3-

нетранслираният регион на таргетната информационна РНК (3’UTR) (Ha M, Kim 

VN: Regulation of microRNA biogenesis. Nat Rev Mol Cell Biol 2014). Микро РНК могат да 

действуват като онкогени или като тумор супресорни гени и са свързани с 

редица биологични процеси при злокачествените заболявания включително 

туморната инициация и прогресия (Xu K, et al ,Cell Physiol Biochem 2015; Fang Y, et al. 

Cell Physiol Biochem 2015). Известен факт е, че появата на далечни метастази е 

основна причина за смърт, свързана с КРК. Оценката на циркулиращите нива 

на определени микро РНК, като възможни ранни маркери за туморната 

прогресия при  болни с КРК е иновативен  и новаторски изследователски 

въпрос.  

 



В този смисъл представеният дисертационният труд е посветен на актуален 

проблем на съвременната онкология. Той цели търсене на корелация между  

Серумната експресията на микрорибонуклеинови киселини miR-17, miR-21, 

miR-29a и miR-92 и ранното метастазиране, локалният рецидив и агресивност 

на тумора при пациенти с карцином на колон II,  III стадий, както и тези с Nx 

нодален статус,  които са провели на радикална хирургия и стандартна 

адювантна химиотерапия. За  изпълнение на целта в дисертацията се 

структурирани правилно 10 задачи.  

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 145 страници, от които : Въведение – 2 стр., Литературен 

обзор - 59 стр., Цел и задачи – 2 стр., Изследвани групи и методи - 25 стр., 

Резултати - 15 стр., Дискусия - 9 стр., Заключение и изводи - 2 стр., Приноси  и 

публикации, свързани с дисертационния труд- 4 стр,  Приложения и 

библиография - 27 стр. Дисертацията  съдържа 17 таблици и 30 фигури;  

Библиографията включва 316 източника, всички на латиница.  

Авторефератът съдържа 60 страници и отговаря напълно на текста на 

дисертационния труд. 

 

Актуалността на разработвания от дисертанта проблем е свързана с 

потребността  от предиктивни маркери за ранно откриване на рискови за тласък 

на заболяването болни с дебелочревен карцином след радикална хирургия. 

Имайки предвид хетерогенността на злокачествения процес дори в операбилен 

стадий на болестта,  оценката на микро РНК, като съставна част на т.нар. течна 

биопсия с прогностична роля за тласъка на болестта е предизвикателство с 

голяма  научна и практична стойност, и прави тази дисертация 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. Професионалният анализ на литературния обзор 

логично посочва връзката между теорията и практиката. Прави се анализ на 

епидемиологията на дебелочревния карцином, рисковите фактори за неговата 

поява, подробно се разклеждат основните сигнални пътища, познати за 

неговата инициация и прогресия и се анализират основните резултати от 

изследванията за прогностичната роля на различни микро РНК при 

колоректален карцином. 

 
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 89 болни с дебелочревен карцином с 2-ри и 3-ти 

стадий на болестта и такива с неопроделим стадий поради Nх, ровели 

радикална хирургия и адювантна химиотерапия. От тях 37 са  пациентите дали 

биологичен материал- серум за тестване на микро РНК. В проучването участват 

са тествани и серумни микро РНКи- miR-17, miR-21, miR-29a и miR-92-  на 7 

здрави доброволци. Болните са проследени  минимално една година след 

завършване на адювантната химиотерапия. Общо 23 болни са имали тласък на 

болестта при средно време до рецидива 5.5 месеца. Проучването не 

установява разлика между експресионните нива на микро РНКите между 

болните без рецидив и здравите контроли. Значителна разлика в 

експресионните нива на всички микро РНКи с изключение на miR-29a има в Nx 

групата между подгрупите на болните с тласък и без тласък на болестта.  

Допълнителните анализи потвърждават значението на микро РНКи- miR-17, 

miR-21 и miR-92 като неинвазивен биологичен прогностичен маркер за тласък 

на болестта след завършване на адювантната химиотерапия при болни с 

карцином на колона и Nx статус на лимфните възли. Мултимаркерния модел от 

експресионните нива на четирите микро РНК статистически значимо 



разграничава при болни с дебелочревен карцином в 3-ти стадий подгрупите на 

тези с тласък на болестта от тези без тласък.  

Дисертационният труд е реализиран в клиника по Медицинска Онкология, 

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

онагледени в таблици и графики. Изписването им е според стандартните 

изисквания към дисертационния труд. 

 
Всички данни са обработени с адекватни статистически методи и статистическа 

програма, като 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 

Николай Цонев се проектират в посочените  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, някои за първи път в България, а някои за първи път в 

света. 

Особено важни приноси на дисертацията са намерените корелации между 

експресионните нива на микро РНКи miR-17, miR-21 и miR-92 в групата на 

пациентите с незивестен статус на лимфните възли, където тези неинвазивни 

биомаркери могат да се използват като прогностични за тласък на болестта 

след завъшване на адювантнтата химиотерапия при операбилно заболяване. 

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 Николай Цонев показва, че познава литературата и научните 

изследванията в областта на прогностични маркери при дебелочревен 

карцином, както и наличните данни за прогностичната роля на микро РНКи. 

Д-р Цонев провежда успешно научно изследване в област,която досега не е 

била обект на научни изследвания в България, 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 на резултатите в  дискусията на дисертационния труд е направен 

професионално, което очертава д-р  Николай Цонев като изграден 

изследовател.  

Основните резултати на докторанта са публикувани в една статия в peer-review 

списание , което има 4 цитирания до момента.  Като цяло публикациите, 

свързани с дисертационния труд са 6, на които дисертанта е първи автор – 4 

статии и 2 научни участия.  

 

Представеният автореферат отговаря на съдържанието на дисертационния 

труд, има обем от 60 страници и отразява точно основните структури на 

дисертационния труд. 

 

 

 

 



Препоръки и бележки: 

• малкият брой пациенти затруднява подгруповите анализи при пациентите с 

тласък и баз тласък на болестта при 2-ри, 3-ти стадий и в групата с непълен 

лимфо-нодулен статус; 

 

 

Заключение: 

Проучването на д-р Николай Цонев потвърждава необходимостта от 

прогностични неинвазивни биомаркери за идентифициране на рискови за 

далечно метастазиране и локален рецидив болни с операбилен дебелочеревен 

карцином, завършили адювантна химиотерапия. 

Установената зависимост между циркулиращите експресионни нива на 

определени, а именно микро РНКи miR-17, miR-21 и miR-92  и тласъка на 

болестта при операбилен дебелочревен карцином има неоспорима научна 

стойност както в Българската наука,така е оценена и на международно ниво.  

За в бъдеще увеличаването броя на изследваните болни, както и по-дългото им 

проследяване би допринесло допълнително за ценността на тази научна 

разработка.   

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 д-р Николай Цонев.  

 

 

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

 

18 ноември 2016 год, София 


