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     Чрез въведението   авторът ни запознава с епидемиологични данни от 

световната здравна организация  за колоректалния карцином, като честота, 

преживяемост, резултати от проведеното лечение. Дава представа за 

Микрорибонуклеиновите киселини (миРНК), както и доказателства за 

участие на миРНК в разнообразни биологични процеси, като регулатори на 

клетъчна пролиферация, диференциация, апоптоза и други явления, свързани 

с онкогенезата, в това число и при колоректален карцином (КРК), като 

последни проучвания показват различни нива на експресия на миРНК в 

тъкани, серум и други телесни течности. Анализите разкриват, че високата 

експресия на някои от тях е свързана с лоша прогноза и ниска преживяемост, 



независимо от възраст, пол и туморна локализация, а също така и за лош 

отговор към терапията при пациенти, които са получили адювантно лечение. 

В литературния обзор авторът обхваща проблема с епидемиологията на 

(КРК),етиология и генетика, лечение, биомаркери, прогностични и 

предиктивни фактори и маркери при КРК. Анализира връзката на 

микрорибонуклеинови киселини и КРК. 

Целта на проучването е ясно и точно поставена, като задачите са така 

подбрани и изпълнени  за постигането на целта. 

В изследвани групи и методи са представени материална база за 

реализиране на дисертационния труд и пациентската популация. 

Осъществено е  проспективно неинтервенционално едноцентрово клинично 

изпитване. Изследването обхваща периода 2011-2013 г. (с проследяване до 

2015 г.), с участници 89 пациента, които отговарят на включващите критерии 

и нямат изключващи критерии. Включващите критерии са ясно дефинирани. 

Дефинирани са рутинни клинични изследвания и биологични маркери. 

Представено е подробно стадирането на болните, както  обема на 

хирургичната интервенция и специфичните методи на изследване и 

хистологичното стадиране.  

Болните са разпределени по групи които са точно дефинирани. 

Представени са схемите за лечение. Образна оценка на болестта е проведена 

изходно преди провеждане на оперативното лечение, непосредствено след 

приключване на адювантната химиотерапия и регулярно в хода на 

диспансерното проследяване с минимален срок три месеца между 

изследванията и минимална давност една година до регистриране на рецидив 

на болестта според RECIST 1.1 или при поява на клинични симптоми.      



Представени са методите за медико-статистическа обработка на данните. 

В резултатите се прави оценка на пациентите с рецидив на карцином на 

колона след едногодишно проследяване в която се установява, че само 

експресията на miR-21 показва сигнификантни различия между и в самите 

стадии на пациентите с карцином на колона. В рамките на пациентите в 

стадий III, експресионните нива на нито една от 4-те миРНК не показват 

статистически значими различия между групите на пациентите със и без 

рецидив (RP и NP пациентите). Въпреки това, сред пациентите с Nx болест, 

всички миРНК с изключение miR-29а имат сигнификантна разлика в нивата 

на експресия в групите на RP спрямо NP. 

Представени са резултатите от ROC (Receiver operating characteristic) 

анализ на четирите миРНК и CEA (карциноембрионален антиген) като 

биомаркери за разграничаване на групата на нерецидивиралите пациенти 

(NP) от групата на рецидивиралите пациенти (RP), както и корелациите 

между нивата на експресия на миРНК с времето свободно от болест 

(DFS)/време свободно от рецидив (RFS), възраст и нивата на CEA и  

корелации между серумните нива на: А. mir-17 и miR-21, B. miR-17 и miR-92, 

C. miR-21 и miR-92 

Авторът  прави заключение , че  най-важното откритие в  проучването е, 

че miR-17, miR-21 и miR-92 самостоятелно при пациенти с Nx стадиране или 

като панел комбинация при пациенти в стадий III, могат с висока точност в 

клинични условия да помогнат откриването на ранен рецидив на карцином на 

дебело черво след радикална хирургия и адювантна химиотерапия.  

Резултатите показват, че пациенти с повишени серумни нива на miR-17, 

miR-21 и miR-92 трябва да бъдат подложени на по-интензивно проследяване 



с цел увеличаване възможността за ранно откриване на рецидив и избор на 

потенциално следващо лечебно поведение. 

 Изводите са формулиране точно, както и приносите и са резултат от 

проведените проучвания.   

Научните публикации са четири и са достатъчни според изискванията за 

дисертационния труд . 

 Считам, че терминът, използван от автора „ откритие” в заключението на 

този етап не е коректно и подлежи на допълнителна защита. 

Д-р Николай Владимиров Цонев е търсещ с потенциал изследовател, заради 

което давам своето положително становище за присъждане на 

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН  ''ДОКТОР''. 
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