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                                                    РЕЦЕНЗИЯ 

 НА ДИСЕРТАЦИОННА РАБОТА  

На Доц. д-р Лена  Петкова Маринова- Брайнова дм 

за присъждане на научната степен „Доктор на медицинските науки”  

на тема:”Лъчелечението в комплексното лечение на 
примитивните герминативноклетъчни тумори”  

 

в специалност „Медицинска рентгенология и радиология” / вкл. 
използване на радиоактивни изотопи/   

Професионално направление „ Медицина” (шифър 7.1) 

 

От проф. д-р Татяна Хаджиева, кмн,  дмн 

Медицински факултет София 

Клиника Лъчелечение в  УМБАЛ „Ц. Йоанна ИСУЛ” 

 
1. Значимост и актуалност на проблема  

 
Рядката заболеваемост и патохистологичното разнообразие на ектопичните 
екстрагонадни мозъчни и периферни герминативноклетъчни тумори са причина за 
липса на общоприети комплексни лечебни алгоритми и стандарти. Биологичната 
характеристика и различна агресивност на тези рядко срещани злокачествени 
тумори изисква екзактна диагностика, стадиране и респ. комплексно 
противотуморно лечение, включващо операция, лъчелечение и ПХТ в специфична 
последователност. 
Мястото и ролята на лъчелечението при тези редки тумори не е определено от 
наличната база  данни с високи ниво на доказателственост и степен на 
препоръчителност, съгласно медицината базирана на доказателства. Не са 
възможни рандомизирани проучвания, мета-анализи и други инструменти на 
високите нива на доказателствената медицина. Единични съобщения, върху 
малък брой болни, свързани с туморната лъчечувствителност се откриват в 
литературата, което затруднява оптимизирането на лъчелечението в 
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комплексното лечение. Поради това, лечебното и по-специално лъчелечебното 
поведение следва да се базира на мнение на експерти, основани на единични 
проучвания и дългогодишен личен опит. Обобщеният дисертационен  труд 
представя доц. Маринова като такъв експерт с дългогодишен опит в лечението на 
ГК тумори. 
 

Прецизирането на ЛЛ в комплексното лечение е свързано с 
индивидуализиран подход, определен с туморната характеристика, риска и 
възрастта на пациента. Този факт изисква стриктно определяне на мястото и вида 
на ЛЛ в оптимално съчетаване с останалите онкологични методи – операция и 
ПХТ. Липсва консенсус за редица дискутабилни лъчелечебни въпроси, свързани с 
оптималния клиничен мишенен обем /КМО/, необходимите канцерицидни дневни и 
общи дози при радикално ЛЛ и неговото  фракциониране. 
По тези причини подобна монографична работа е особенно полезна със своите 
теоретични и приложими в практиката обощения и изводи. С нея се  запълват 
недостатъчно изяснените познания, принципи и лечебно поведение в българската 
и световна практика. Това прави работата на доц. Маринова навременна, актуална 
и особено необходима. 

Основната цел на работата е да създадат лъчелечебни алгоритми в 
комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори у 
деца и възрастни. 
Изведените 5 задачи имат теоретично и практическо послание и водят до 
изпълнение на поставената цел.  
 
Дисертационният труд е написан на 326 стандартни страници (без книгописа),  с 
558 литературни източника, от които 5 на кирилица и 553 на латиница. Той има 
следната структура: Цел и задачи -1 страница, Материал и методи- 3 страници, 
Литературен обзор, резултати и обсъждане и заключение- 54 стр.,Изводи-3 стр. 
Приноси-1 стр. Илюстриран е  с 197 фигури и 32 таблици.  
Литературата е проучена многостранно и критично. Намерени са само 5 
публикации на български език, които говорят за липсата на информация относно 
тези редки тумори в българската периодика. Особено внимание е отделено на  
патогенезата и генетичните промени, които водят до  акцентиране върху  
патогенетични концепции и модели на онкогенезата  при тези разнообразни и 
редки герминативноклетъчни тумори. Разбирането на  сложните и многостранни 
връзки между толкова различни по клинична изява, локализация и 
лъчечувствителност тумори прави работата особено полезна за специализирани в 
тази област не само лъчетерапевти, но и патолози, хирурзи, медицински онколози.  
 

Клиничният материал включва общо 118 болни с примитивни  
герминативноклетъчни тумори, разделени в  5 патохистологични подгрупи: 
Гранични ембрионални неоплазми- 13 болни; Първични мозъчни герминоми и 
ембрионални мозъчни тумори-  25 болни;  Първични медиастинални герминомни и 
негерминомни неоплазми- 3 болни; Периферни примитивни невроектодермални 
тумори от Ewing саркомната фамилия-46 болни;   Гонадни герминативноклетъчни 
тумори- 31 болни  
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Лекувани са 78 деца и 40 възрастни. Лечението на детски контингент прави 
работата изключително социално значима. Клиничният материал е резултат над 
30 год. лъчетерапевтична практика, предимно в областта на детската онкология. 
Пациентите са лекувани за периода 1981-2003г. в Клиниката по лъчелечение към 
ИСУЛ „Царица Йоанна”- София и за периода 2004-2012 г. в Отделението по 
лъчелечение към СБАЛОЗ „ Д-р М. Марков”- Варна.  
 

Методологичният пакет в  работа е разнообразен. Той включва класически и 
специализирани диагностични методи и лечебни методи. Особено място заема 
детайлното прилагане  на ИХХ изследвания, които  изясняват патогенетична и 
патохистологична родственост между разнообразните подгрупи 
герминативноклетъчни тумори. Това една от основните задачи на дисертантката 
за определяне на лечебното поведение. Лъчелечението е проведено на апарат 
РОКУС с кобалтов източник. Използвани са статистическите методи – за 
преживяемост – Каплан Майер, регресионен анализ на Cox за извеждане на 
прогностични и предиктивтивни  фактори. Те се приложени в големите групи, който 
дават възможност за статистическа обработка.  

Изключителното разнообразие в патогенеза, онкогенеза, генетични промени, 
клиника, локализация и възраст на тези редки тумори налага представянето им в 
отделни глави на дисертацията, поради което тя която има вид на монографичен 
труд. 

Резултати:  
Далечните резултати от комплексното лечение, определени чрез метода на 
Каплан Майер са представени отделно за големите групи пациенти:  
В групата от 17 деца с медулобластом е постигната  65% 3 и 5 г. преживяемост 
след комплексно лечение /операция, ЛЛ със сюрдозаж в тумора до 54-56Gy и ПХТ. 
При  6 деца с локално авансирал естезионевробластом / В - С клиничен стадий/ 
след комплексно лечение /операция, ЛЛ и ПХТ/ е отчетена 33% 5 г. преживяемост.      
При 32 деца с Ewing сарком  3 и 5 г. преживяемост е съответно 40% и 34% след 
комплексно лечение операция, ЛЛ и ПХТ; 8 деца живеят от 5 - 12 г.  
При 25 деца с гонадни и екстрагонадни (мозъчни) герминативноклетъчни тумори е 
отчетена 72,7% 3 г. безрецидивна преживяемост след комплексно лечение  
8 деца с краниофарингеом след операция и ЛЛ живеят 10 год. период в пълен 
туморен контрол. 
За единичните пациенти с особено редки тумори, резултатите са изложени във 
всяка съответна глава с подробно дискутиране на диагностичните проблеми, с 
ИХХ маркери, диференциална диагноза, източници на грешки, приложени лечебни 
методи. 

  Особено място заема детайлно събрана и пречупена през клиничния опит 
изискване за подробна ИХХ диагноза, което прави работата особено полезна и за 
патолози. Д-р Маринова показва, че само въз основа на широк имунохистохимичен 
панел от биологични маркери може правилно да се постави диагнозата, а оттам да 
се определи стратегията на лечение - индукционно или адювантното лечение 
преди или след операция в зависимост от индивидуалните биологични 
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характеристики отразяващи се в лъчечувствителността, лъчекурабилността и 
химиочувствителността на тумора.  

Големият опит на доц. Маринова в този труден и избягван от повечето лекари 
контингент се подчертава в критичния й поглед и конкретни изводи за различни 
аспекти на диагностиката и комплексното лечение. Авторката акцентира върху 
случаи, при които се налага диференциална диагноза с близки по характеристика 
неоплазми, очертава конкретни алгоритми за правилна диагноза и оттам екзактно 
лечение. Тя подчертава,че незадоволителните лечебни резултати често са 
свързани с неоткриване на истинската диагноза, пропуски в комплексното лечение 
или неправилно лечение.  
 Основен акцент в работата е главата за мястото на лъчелечението в 
комплексния терапевтичен алгоритъм на герминативноклетъчните тумори. Въз 
основа на световния и собствен опит доц. Маринова извежда 14 лечебно 
диагностични алгоритми за всеки подклас от ГК тумори, които представя нагледно 
и графично всеки един с  фигура. Тази глава може отделно да бъда издадена като 
кратък компендиум за всички видове специалисти, занимаващи се с редките ГК 
тумори.  
В резултата на цялата обемна база данни от над 30- годишен опит доц. Маринова  
извежда следните изводи, разделени като :  

     
     I. Фактори, определящи  лъчечувствителността на примитивните 
герминативноклетъчни тумори 

1. Определящ фактор за туморната лъчечувствителност са  хромозомните 
структурни промени, отключващи патологичното туморно нарастване чрез 
свръхекспресия на определени гени и/или намалена експресия на други.  

2. Подобната туморна хистогенеза определя еднакво изявената  
лъчечувствителност. Смесеният със синцитиотрофобласти дисгермином и 
периферният РNET се оформят като ектопични смесени герминоми със сходна  
лъчечувствителност.  

3. Степента на изявената лъчечувствителност при смесените герминоми 
зависи от съчетанието на различно количество ембрионални и неембрионални 
туморни елементи с различна клетъчна диференциация  

4. Невроектодермалната клетъчна диференциация на мозъчните и периферни 
РNET определя различната изява на туморна лъчечувствителност - от умерена 
до изразено лъчерезистентна.  

5. Комбинацията от малигнизирали ембрионални екто- и мезодермални 
клетъчни елементи при мозъчните и периферни атипични тераторабдоидни 
тумори определя тяхната изразена лъчерезистентност.  

ІІ. Лъчечувствителност на примитивните   герминативноклетъчни тумори. 

     1. Сродната хистогенеза на примитивните  герминативноклетъчни тумори 
дефинира три подгрупи неоплазми с различна лъчечувствителност: А/ силно 
лъчечувствителни – тестикуларни семиноми и мозъчни дисгерминоми; Б/ умерено 
лъчерезистентни - яйчников дисгермином; мозъчен  и периферен РNET;  С/ 
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изразено лъчерезистентни- мозъчни, пара- и интраспинални смесени 
дисгерминоми, медиастинални и ретро-перитонеални смесени дисгерминоми, 
мозъчни и периферни атипични тераторабдоидни тумори. 

 2. Лъчечувствителността на ектопичните смесени герминативно-клетъчни тумори 
е в пряка зависимост от хистогенезата и количеството на малигнизиралите 
ембрионални и неембрионални соматични клетки.  

3.  При преобладаване на ембрионалните ектодермални малигнизирали клетки 
лъчечувствителността на ектопичните смесени герминоми наподобява тази на 
периферните и мозъчни РNET. 

III. Предложени са 14  комплексни лъчелечебен алгоритми при : 

1. герминоми / дисгерминоми с определяне на  лъчеви дози, КМО, брой 
курсове химиотерапия 

2.  мозъчни, пара-  и интраспинални  смесени герминоми с насоки за 
лъчеви дози, КМО, брой курсове химиотерапия 

3. мозъчни  PNET с аргументиране на  лъчеви дози, хиперфракциониране , 
КМО, брой курсове химиотерапия и рационална последователност на 
отделните методи, съобразена с възрастта на пациента. 

4. периферни  PNET с акцент върху алтернативните методи за операция, 
съчетана с индукционни лъче и химиолечение в различна 
последователност,  специфичен алгоритъм за лъчеви дози, 
хиперфракциониране, КМО, брой курсове химиотерапия. 

5. останалите редки ГК тумори в ограничен и метастатичен стадий  

Дисертантката е представила списък от научни публикации свързани с настоящия 
труд - 19 броя, от които 10 издадени у нас и 9 – в чужбина. Участията в 
национални и международни конгреси са 16, част от  които са докладвани на 
международни форуми в Канада, Германия, Ирландия, Гърция с резюмета  
публикувани във водещи онкологични списания. Представена е 1 монография 
издадена  през 2002 г. Има и 4 цитата в чужбина 
 
 

В работата на доц. Маринова се очертават следните приноси, представени в 
дисертационния труд , с които се съгласявам.  

 
 
I. ОРИГИНАЛНИ ПРИНОСИ: 

 
1. Въз основа  на сродна хистогенеза, доказана чрез имунохистохимични анализи 
при 61 от 118 болни с примитивни  герминативноклетъчни неоплазми,  се 
дефинират три подгрупи тумори с различна лъчечувствителност : А/ силно 
лъчечувствителни – тестикуларни семиноми и мозъчни дисгерминоми; Б/ умерено 
лъчерезистентни- яйчников дисгермином; мозъчен РNET, пара- и интраспинални 
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РNET; периферен РNET; С/Изразено лъчерезистентни- мозъчни, пара- и 
интраспинални смесени дисгерминоми, медиастинални и ретроперитонеални 
смесени дисгерминоми, мозъчни и периферни атипични терато-рабдоидни тумори.  
2. Доказва се, че лъчечувствителността на ектопичните смесени 
герминативноклетъчни тумори е в пряка зависимост от хистогенезата и 
количеството на малигнизиралите ембрионални и неембрионални соматични 
клетки.  

3. Установено е, че при преобладаване на ембрионалните ектодермални 
малигнизирали клетки лъчечувствителността на ектопичните смесени 
герминативноклетъчни тумори наподобява тази на периферните и мозъчни РNET. 

   

II. МЕТОДИЧНИ и  НАУЧНИ -ПРАКТИЧЕСКИ ПРИНОСИ 
 
1. За първи път в България се дефинират лъчелечебни алгоритми в комплексния 
терапевтичен подход  при примитивните герминативноклетъчни тумори.  
2. За първи път се представят общи алгоритми за комплексно лечение на 
примитивните герминативноклетъчни тумори.  
3. За първи път у нас се предлага като задължително извършване  на 
имунохистохимичнен анализ за  патохистологична верификация и диференциална 
диагноза на отделните видове примитивни герминативноклетъчни тумори, което 
диференцира и индивидуализира лечебното поведение.  

 
Забележки: 

1. Някои глави са прекалено подробни, с обемно представени образни 
методи, които илюстрират ефекта на комплексното лечение, но не могат 
да служат като атлас за образни диагностици и могат да бъдат съкратени, 
като се опишат. 

2. При излагане на литературните източници за пълнота са представени и 
исторически публикации, които нямат особен принос в съвременното 
лечение и могат да бъдат съкратени.  

3. Липсват някои точни библиографии в литературната справка и се откриват 
единични  печатни грешки. 

Всички тези забележки не намаляват стойността и приноса на дисертациония 
труд. Те трябва да се имат предвид при издаването му като монография, която би 
получила по-голяма публичност и съответна полза за различните специалисти и  
специализанти в областта на онкологията. 

Познавам доцент Маринова от началото на нейната творческа и лечебна 
дейност от 1997 г като асистент до главен асистент. Тя е работлив, сърцат и 
ентусиазиран лекар. През 2000 г. защитава дисертация за присъждане на 
образователната и научна степен, тогава кмн. заедно с това в същата година 
придобива и  втора специалност по онкология. Висока оценка трябва да се даде на 
трудната й работа  с детския контингент. Макар, преместила се да работи като 
доцент през 2004 г. във Варна, към нея и досега се насочват деца от цялата 
страна, вкл. и от София, където има 3 лъчелечебни клиники. Нейните изразени 
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математически качества и пространствено -геометрични способности я правят 
отличен анализатор и водещ специалист в лъчевата терапия. 

Заключение: Дисертационният труд на Доц. Маринова представлява едно 
широко-мащабно проучване върху разнолик клиничен материал, осветляващ 
редките и разнообразни по генном и хистогенеза герминативно клетъчни тумори, 
диагностицирани, лекувани и проследявани в продължение на  30-годишен  
период от време, който отразява целия й дългогодишен  творчески път. 
Оригиналните приноси в областта на лъчечувствителността на тези разнообразни 
тумори,  водещи до методологични и научно-практически ползи, както и  
представените диагностично-лечебни алгоритми за поведение при всеки отделен 
клас заболявания  запълват важна ниша в българската онкология вообще и в 
частност  в лъчелечението.  Издаден отделно като монографичен труд, той ще 
доведе съвременните подходи до българската специализирана аудитория, ще 
служи като учебник и практическо помагало за всички онколози – патолози, 
хирурзи, образни диагностици, лъчетерапевти и медицински онколози . 

 

  Представяйки своята положителна рецензия, убедено препоръчвам на 
уважаемите членове на научното ЖУРИ към Катедрата по образна диагностика и 
лъчелечение, УМБАЛ «Св.Марина»-Варна да дадат своя положителен вот за 
присъждане на научната степен „доктор на медицинските науки” на Доц. Д-р Лена  
Петкова Маринова- Брайнова дм. 

 

 

22 06.2013 г      Рецензент: 

 

проф. д-р Татяна Хаджиева,  

 


