
 

Със Заповед №Р-109-83/28.03.2016 от заседание на Факултетния съвет на 

Факултет „Медицина” при МУ- Варна,   съм определена за  официален 

рецензент по процедура за провеждане на открито заседание за защита на 

дисертационния труд за придобиване на образователна и научна степен 

„Доктор” на Д-р Ася Андрианова Консулова- Кирова, докторант на 

самостоятелна подготовка, на тема: „ Експресия на някои плазмени и тъканни 

биомаркери като потенциални предиктори за антиангеогенна терапия с 

bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином” по област на висше 

образование 7. Здравепепазване и спорт, професионално направление 7.1. 

Медицинска и научна специалност „Онкология”.   

 

РЕЦЕНЗИЯ 

От  

Проф. Д-р Галина Петрова Куртева, Началник Клиника по Медицинска 

онкология,СБАЛ по Онкология-София 

 

Д-р Ася Андрианова  Консулова-Kирова  е родена на   21.12.1978 в София 

 

  Назначена в МБАЛ „Света Марина“ - Варна, Клиника по Медицинска 

онкология на длъжност: Лекар-вътрешни болести, Медицинска онкология 

 

Месторабота:  Медицински Университет „Проф. Др. П. Стоянов“ - Варна,  

Катедра Пропедевтика на вътрешните болести 

На Длъжност: Асистент-вътрешни болести, англоезично обучение.  

 

 

 

 



     Д-р Консулова  завършва Първа Езикова Гимназия – Варна с профил 

английски език  и  френски език през  1997 г. 

     Завършва Медицински университет „Параскев Стоянов“ – Варна- Висше 

образование - Магистър по Медицина Професионална квалификация – лекар 

през 2003 и  придобива  специалност Вътрешни болести през 2011 и 

Специалност по Медицинска Онкология през 2015. 

      От Март 2004 е назначена на длъжност  Лекар в Клиника по 

Медицинска онкология, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна, а от 2007 г е 

Хонорован асистент в катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ към 

Медицински университет – Варна. 

     Специализира в Дрезден, Брюксел, стипендиант е на институт „Жул 

Борде”, Брюксел през 2010 година, участвува в Курс на ESO „Breast cancer 

update“, част I и II, както и в Упсала - Advanced Course in Diagnosis and 

Treatment of Neuroendocrine Tumors. 

     Д-р Консулова защитава  проект за собствено клинично изпитване фаза I: 

A Phase 1b Multicenter Open-Label Non-Randomized Study of MPDL3280A (An 

Engineered Anti- PD-L1 Antibody) in Combination with Carboplatin in Patients 

with Locally Recurrent or Metastatic Triple Negative Breast Cancer. 

    Научната продукция на Д-р Консулова включва 19 публикации в българска 

периодика, 8 в международни журнали, 12 доклада на научни събития, както 

е и утвърден лектор на национални, локални, локорегионални и 

международни срещи, симпозиуми и семинари, рецензент на постери и 

абстракти за Националния конгрес на Европейското респираторно дружество- 

далеч над необходимото за защита количество на публикации в страната и 

международни журнали. 

Д-р Консулова е член на ECCO, ASCO, ESMO, Член на Българското 

онкологично дружество, Член на клуб „Млад Онколог“, Секретар на центъра 

за „Невроендокринни тумори“ към МБАЛ „Света Марина“, Варна. 

 

 

 

 



 

 

 

     Дисертационният труд  на тема: „ Експресия на някои плазмени и тъканни 

биомаркери като потенциални предиктори за антиангеогенна терапия с 

bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином”  е представен в обем 

112 страници и съдържа 10 таблици и 19 фигури. Литературната справка 

включва 263 заглавия. 

     В литературния обзор авторът  анализира проблемите  за : Същност и 

етапи на ангеогенезата, Ангиогенно превключване , Роля на биомаркери като 

междинна оценка и клиничната им стойност , Биомаркери за ангиогенеза и 

тяхната стойност като отговор към лечение ,  VEGF и VEGF-рецепторната 

фамилия, механизъм на действие и роля в туморната ангиогенеза,   Регулация 

VEGF-сигналния път,  Структура и функция на невропилин , както и          

Механизъм на резистентност към лечение с антиангиогенезни медикаменти,           

Въз основа на детайлния литературен обзор се установи, че добавянето на 

bevacizumab към първа линия химиотерапия при пациенти с напреднал или 

метастатичен дебелочревен карцином води до подобряване на 

преживяемостта без прогресия и честотата на туморен отговор. Към момента 

все още липсва ясна представа за потенциални предиктивни маркери за 

отговор към лечение, съдържащо антиангиогенезния инхибитор bevacizumab 

при метастатични тумори и в клиничната практика няма утвърдени 

биомаркери, които да подпомогнат подбора на пациенти, които биха имали 

полза от такова лечение.  

    Търсенето на корелация между нивата на общия VEGF, разтворимите му 

изоформи VEGF 121 и 165 в плазма, както и туморната експресия на NP-1 и 

VEGFR би могло евентуално да доведе до утвърждаване на лесна и достъпна 

методика за клиничен подбор, а определянето на предиктивната им стойност 

– до адекватен подбор за подходяща химиотерапия с/без комбинирано 

приложение на bevacizumab и резултатите евентуално биха дали възможност 

и за прецизиран подбор на групи болни, които биха имали полза от добавяне 

на антиангиогенезно лечение с bevacizumab. 

     След анализа на литературния обзор логично следват целите и задачите на 

разработвания труд. Същите са правилно структурирани и точно обособени. 

     В настоящето проучване са обхванати и анализирани общо 54 пациента с 

дебелочревен карцином, лекувани с първа линия системна ХТ +/- 

bevacizumab. 31 от пациентите са получили лечение с химиотерапия в 

комбинация с bevacizumab като първа линия системно лечение за 

метастатична болест. 23 от пациентите съставляват контролната група, в 

която лечение е само системна ХТ без антиангиогенезно лечение. Включени 



са всички съгласили се да участват в изпитването пациенти, които отговарят 

на изброените в приложение 3 включващи и изключващи критерии.  

    Предварително определните биомаркерни анализи включват изследване на 

три плазмени биомаркера (общ VEGF, VEGF 121 и VEGF 165) и два тъканни 

туморни биомаркера (NP-1 и VEGFR 2), изследвани от първичните 

колоректални карциноми. 

    Забележка:  

1.Болните в клиничното проучнате са разпределени неправилно в ІV-та 

клинична група на заболяването, като е упоменато, че болните са 

провеждали преди време адювантна химиотерапия и е „проведено 

радикално хирургично отстраняване на първичния тумор в дебело 

черво”.   Стадият на заболяването остава непроменен във времето, 

независимо от настъпилия по-късно метастатичен процес.  

2.Не е строго упоменат начинът на определяне на терапевтичната група- 

дали ще получи или не  лечение с бевацизумаб и как е взето решение за 

това. Част от групата болни, провели лечение с бевацизумаб са с 

доказани липса на RAS мутации, независимо от данните в единственото 

сравнително проучване. Дали този е най-правилния подход и дали в 

групата болни, лекувани без прицелна терапия липсата на лечение с 

EGFR или VGF блокер не е ощетила болния и влошила лечебните 

резултати? 

     След анализ на получените резултати в дискусията се обсъжда туморната 

експресия на NP-1 като  кандидат-биомаркер, при който има потенциал за 

предикция на изхода на болестта при пациенти с метастатичен дебелочревен 

карцином, лекувани с първа линия химиотерапия в комбинация с 

bevacizumab.  

     В проучването са изследвани относително малка група пациенти, при 

които не се откри връзка между плазмените нива на потенциалните 

биомаркери – VEGF 121 и VEGF 165 - и лоша PFS. Съобразявайки се с 

биологичната сложност на туморната ангиогенеза, малкия брой на 

участващите пациенти и нерандомизирания дизайн на изпитването, 

резултатите трябва да бъдат внимателно обсъждани. Към момента все още 

няма серумни или плазмени маркери, които да имат ясна предиктивна 

стойност и резултатът от провеждано лечение с ХТ + bevacizumab не може да 

бъде предсказан от изходните плазмени нива на VEGF 121 и VEGF 165. 

  

Забележка: 

    Малката група изследвани болни  не дава право и основание за 

каквито и да са генерални заключения, независимо от   статистическа 

обработка.  



 

    След анализа на резултатите от клиничното проучване правилно и 

критично са оформени 12 резултати. Точната оценка, повлияна единствено от 

получените резултати прави работата ценностна и авангардна. Авторът няма 

претенциите за генерални, а само за аргументирано обосновани изводи. 

 

    Дисертантът скромно оформя 4 приноса, като по мое мнение най-важният е 

това, че за първи път в България се докладват данни за корелации между 

високи плазмени нива на VEGF 165 и ниски тъканни нива на експресия на 

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

метастатичен дебелочревен карцином, лекувани с ХТ + bevacizumab.    

    Направеното клинично проучване за „ Експресия на някои плазмени и 

тъканни биомаркери като потенциални предиктори за антиангеогенна терапия 

с bevacizumab при метастатичен дебелочревен карцином”  е единствено по 

рода си в страната, независимо от многобройните публикувани в 

литературата противоречиви данни.Това прави труда на д-р Консулова 

авангарден, съвременен, търсещ проблема и предлагащ посоката на решение. 

    Изложените от мен аргументи са достатъчно основание за моето 

положително становище на така представения труд, като забележките имат 

по-скоро методично- пропедевтичен характер. 

    С това давам своето положително становище за избора на д-р Консулова за 

„Доктор” и убедено приканвам научното жури към същото. 

 

 

 

Изготвил : 

 Проф. Г.Куртева 

 22.04.2016 

 

 

 


