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С Т А Н О В И Щ Е 

от 

Доц .д-р Маргаритка Иванова Бончева, д.м. 

Катедра по Обща медицина и Клинична лаборатория 

УНС по клинична лаборатория, Медицински Университет – гр.Варна 

Член на Научно жури – Заповед № Р-109-177/16.10.2014, на Ректора на МУ-гр.Варна 

 

Относно: Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „доктор” 

на д-р ЯНА ДИМИТРОВА БОЧЕВА, асистент в Катедра по Обща медицина и Клинична 

лаборатория, УНС по клинична лаборатория,  ФОЗ, Медицински Университет – гр.Варна , 

докторант на самостоятелна подготовка, по научна специалност „Клинична лаборатория” – 

шифър 03.01.12 . 

Тема на дисертационния труд: ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ НА НЯКОИ ТУМОРНИ 

МАРКЕРИ ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ОНКОБОЛНИ – ВЕРИФИЦИРАНЕ С  FDG PET/CT 

 

Обща характеристика на кандидата. 

Д-р Бочева е родена на 01.11.1976г. Основно и средно образование завършва в гр. Ямбол, 

гимназия с преподаване на чужди езици „В.Карагьозов”. От 1995 до 2001 г. учи медицина 

в Медицински университет – гр. Варна. Д-р Бочева работи последователно като 

представител на фирма „Екофарм” (2001-2004г), редовен докторант на МУ-Варна (2004-

2005), асистент към УНС по клинична лаборатория и ординатор в централна клинична 

лаборатория (2005- до сега), като от май 2009г. е началник на централната клинична 

лаборатория на УМБАЛ „св.Марина”-Варна. Придобива специалност по клинична 

лаборатория през декември 2008г. Д-р Бочева владее английски, руски и немски езици. 

Показва организационни умения. Научните и интереси са в областите: онкология, 

хемостазеология, лабораторна оценка на кардио-васкуларния риск и лабораторна 

ендокринология. Тя е перспективен учен и преподавател. 

Актуалност на дисертационната тема.  

Онкологичната патология заема челно място в социално значимите заболявания. 

Навременната диагностика води до навременно лечение. Остава флексибилен подхода за 

навременно откриване на метастатични полета  при проследяване на онкоболните.  

Темата на дисертационния труд представлява интересен подход за оценка на 

стойностите на някои лабораторни маркери, признати в медицинската практика като 

специфични за типа карцином, в хода на проследяване на подбрани групи от раково болни 

хора. При използването на високоспециализирани и скъпи изследвания в областта на 
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образната диагностика при проследяване на онкоболни пациенти, каквито са FDG PET/CT, 

се среща трудност да се прецизират  показанията-при кого и кога. Опитът на д-р Бочева да 

определи cut-off стойности на най-често изследваните туморни маркери, при които се 

доказва наличие на метастази с FDG PET/CT изследването е похвален и навременен, 

поради установяването на това образно изследване в медицинската практика у нас.  

 

Обособяване на целта и задачите.  

Дефинирана е ясна цел. Лекувани раково болни в хода на клиничното 

проследяване показват завишени стойности на туморните маркери над горна референтна 

граница. Тези пациенти са асимптомни, с отрицателни находки (не се установяват 

рецидиви) при провеждане на конвенционалните образни и инструментални изследвания. 

При проведеното FDG PET/CT  изследване при една част от пациентите са откриит 

рецидиви. Целта на дисертационния труд е да се оцени прогностичната стойност по 

отношение на туморни рецидиви на високите нива на СЕА, СА-19-9, СА-125, СА-15-3 и 

SCC в хода на проследяване на пациентите.  

Задачите включват изследване на най-честите хирургично лекувани заболявания: 

СЕА при пациенти с колоректален карцином, 

СА 19-9 при пациенти с колоректален карцином, 

SCC при пациентки с карцином на шийката на матката, 

СА 125 при пациентки с епителен овариален карцином и 

СА 15-3 при пациентки с карцином на млечната жлеза. 

 

Клиничният материал и методологията са прецизно подбирани. 

            Ретроспективно е анализирана медицинската документация на общо 2741 

пациенти, контингент на УМБАЛ „св.Марина” – гр. Варна. В проучването са включени 

174, като критериите за включване и изключване в изследването са точно описани. От 

падбраните пациенти 64 са с колоректален карцином, 20 с рак на маточната шийка, 49 с 

овариален рак и 41 – с рак на млечната жлеза. Изследванията са проведени на 

имунохимични анализатори от висок клас. Cut-off стойностите на използваните методи са 

международно признатите. Използваните статистически методи са с достатъчна 

достоверност. Сензитивност, специфичност, точност, PPV и  NPV на FDG PET/CT при 

пациенти с безсимптомно повишени туморни маркери и негативни конвенционални 

образни изследнатия са изчислени по стандартните формули. 

 

Резултатите следват логиката на целия труд. 

             Резултатите са систематизирани по групи болни и групи анализи.  

Въз основа на последващата верификация абнормно високите стойности на СЕА са израз 

на рецидив при 34 пациенти (81%) и са фалшиво позитивни при 8 пациенти (19%). 

Анализът на диагностичната стойност на СЕА отчита РРV – 81%. При стойности на СЕА 

до 10µg/L РРV е 61%, а при нива над 10 µg/L – 96%. 

Верификацията на абнормно високите стойности на СА19-9 сочи рецидив при 34 

пациенти (85%) и не е открит рецидив при 6 пациенти(15%). Диагностичната стойност на 

СА19-9 е представена с РРV 85%. Разпределението на малигнените находки  по 

локализация показва най-често ангажиране на лимфни възли, черен дроб и локални 

рецидиви. Не се открива сигнификантна разлика в стойностите на СА19-9 между 
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отделните локализации и типа на метастатичното ангажиране (солитарно или 

полиорганно). 

Анализът на диагностичната стойност на SCC отчита РРV 80%. Отчетен е фактът, че най-

високите стойности на SCC са в групата пациенти без FDG PET/CT данни за рецидив.  

Високите серумни стойности на СА125 са израз на рецидив при 47 пациенти (96%). При 

12 месечно проследяване на останалите 4% от пациентите не се открива патологична 

находка, а стойностите на маркера постепенно спадат до нормата. 

Пациентите с абнормно високи стойности на СА15-3 са израз на рецидив при 26 пациенти 

(70%). Съответно РРV 70%. И при този маркер не се открива сигнификантна разлика в 

стойностите между отделните локализации и типа на метастатичното ангажиране.  

 

Изводите са полезни за клиничната практика.  

Обособени са осем извода. Обръща се внимание на стойностите на СЕА над и под 10 µg/L. 

Отчетени са различни  стойности на РРV в двата случая. Останалите маркери не показват 

връзка със значими разлики на РРV при различно високи абнормни стойности на маркера. 

 

Приносите на дисертационния труд са важни. 

Авторът е оценил дисертационния си труд с девет приноси. Последните три са 

представени като интердисциплинарни.  

Всеобхватната модерна интерпритация на резултатите в мултимодален аспект, 

съотнесен към достоверността на корелациите между клинично-лабораторни измервания 

и FDG PET/CT данни  представляват значителен принос в медицинската наука. 

 

Представени са достатъчен брой публикации, участия в научни форуми. 

 

Вероятно е техническа грешка поставянето на раздел „Изводи”, пред раздел 

„Обсъждане” в автореферата. 

 

Заключение. 

Отчитайки професионалното развитие, научните изяви и усърдието на кандидата, 

убедено давам своята положителна оценка и препоръчвам на уважаемите членове на 

Научното жури, да гласуват положително за присъждане на образователната и 

научна степен „доктор”, по област на висше образование7. Здравеопазване и спарт, 

професионално направление 7.1 Медицина и научна специалност «Клинична 

лаборатория» - шифър 03.01.12. на д-р ЯНА ДИМИТРОВА БОЧЕВА асистент в 

Катедрата по Обща медицина и клинична лаборатория, УНС по клинична 

лаборатория, ФОЗ, Медицински университет – Варна.  
 

 

 
29.12.2014 г.                                                                                                              подпис:.......................... 

гр. София                                                                                                                      (доц. д-р М.Бончева, д.м.) 


