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използване на радиоактивни изотопи/ 
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Рецензент:  Проф. Д-р Марианна Петрова Янева дмн 

Научна специалност- Медицинска рентгенология и радиология 

Институция: МУ –Пловдив, Катедра по клинична онкология, Клиника 

по лъчева терапия и нуклеарна медицина, УМБАЛ”Св.Георги” 

 

  Изключителната специфика и нарастващата клинична актуалност на 

примитивните герминативноклетъчни тумори, както и патохистоло-

гичното им разнообразие и биологична  агресивност определят темата на 

монографичния труд на Доц. Маринова като особено съвременен и важен 

за лъчелечението у нас. Единични съобщения свързани с туморната лъче- 

и химиочувствителност се откриват в световната онкологична практи-

ката, което затруднява оптимизирането на комплексното лечение. Лъче-

чувствителността и лъчелечимостта на примитивните герминативно-

клетъчни тумори се базира на редица фактори като ембриология, пато-

хистогенеза, молекулно-генетични клетъчни промени и патохистоло-

гичната туморна характеристика, подкрепена от  ИХХ анализ. Няма дос-

татъчно ясни данни за лъчечувствителността на извънгонадните семи-

номни и несеминомни неоплазми. Липсват общоприети комплексни 

лечебни алгоритми поради рядката заболеваемост и патохистологичното 

разнообразие на ектопичните екстрагонадни мозъчни и периферни 

герминативноклетъчни тумори. Биологичната характеристика и агре-

сивност на рядко срещаните злокачествени примитивни герминативно-

клетъчни тумори изисква комплексно противотуморно лечение, 
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включващо операция, лъчелечение и ПХТ. Късната и  недостатъчно точна 

диагностика предопределя неблагоприятния лечебeн изход и лоша  

прогноза. Без съмнение избраната от Доц. Маринова тема е дисертабил-на, 

особено навременна и много актуална. 
Дисертационният труд е написан на 349 страници на компютър. Работата 

е структурирана както следва:, Цел и задачи -1 страница, Мате-риал и 

методи- 6 страници, Литературен обзор, резултати и обсъждане и 

заключение- 542 стр.,Изводи-3 стр. Приноси-1 стр. В началото фигурират 

Съдържание и списък на съкращенията- 3 стр. Илюстриран е  с 197 

фигури и 32 таблици. Литературният обзор се базира на 558 загла-вия, от 

които 5 на кирилица и останалите- на латиница. 32,6% (173) от авторите 

са от последните 10 години. Дисертантката е представила спи-сък от 

научни публикации свързани с настоящия труд -19 броя, от които 10 

издадени у нас и 9 – в чужбина. Участията в национални и между-

народни конгреси са 16. Представена е 1 монография издадена  2002г. 

Има и 4 цитата в чужбина.  

Литературата е проучена пространно и критично и показва дълбоките 

експертни познания на авторката. Използвани са най-съвременни източ-

ници при оформяне както на литературния обзор, така и в дискусиите по 

отделните подраздели на дисертационния труд. Написан е на добър нау-

чен език. Литературният обзор представлява един многостранен учебник, 

в който са осветлени многопластово и критично много от проблемите, с 

които се среща ежедневно лъчетерапевтът при търсене на обяснение за 

мястото на лъчелечението в комплексния подход при тези толкова труд-ни 

за вземане на решение за терапия локализации. Критичният поглед към 

литературата води Доц. Маринова до заключението, че съществуват много 

дискутабилни въпроси, на част от които може да отговори нейната работа. 

      Така тя формулира целта на нейното проучване: оформяне и 

предложение на лъчелечебни алгоритми в комплексното лечение на 

примитивните герминативноклетъчни тумори. 
 Задачите, които водят до реализиране на тази цел включват : 

1. Да се извърши теоретично обобщение на патогенезата и патохис-

тологията на примитивните  герминативноклетъчни тумори. 

2. Да се обобщят теоретичните познания за комплексното лечение и 

постигнатите лечебни резултати.  

3.  Да се анализира лъчечувствителността на всяка отделна подгрупа 

примитивни герминативноклетъчни тумори.  

4. Да се анализира и предложи оптималното място на ЛЛ в 

комплексното лечение на примитивните  герминативноклетъчни 

тумори . 

5. Да се предложат комплексни лъчелечебени алгоритми, включващи 

оптималните лъчелечебни параметри като КМО, ДОД, ООД и 

фракциониране на ЛЛ.  

Материал и методи: 
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Клиничният материал, който е обект на проучване от дисертантката е 

разнообразен.  
Обект на собствените клинични наблюдения са 118 болни с примитивни  

герминативноклетъчни тумори, разделени в  5 патохистологични под-

групи:  

1/ Гранични ембрионални неоплазми- Общо 13 деца. 

2/ Първични мозъчни герминоми и ембрионални мозъчни тумори-  

Общо 25 болни.   

3/ Първични медиастинални герминомни и негерминомни неоплазми- 

Общо 3 болни   

4/ Периферни примитивни невроектодермални тумори от Ewing 

саркомната фамилия- Общо 46 болни.    
5/ Гонадни герминативноклетъчни тумори- 25 деца и 6 възрастни 

Общо 31 болни. 

Признаци на изследването: 

    При проведеното проучване са анализирани следните данни: 

 Класифициране на примитивните герминативноклетъчни тумори  

 Патогенетична и патохистологична родственост между тях.  

 Предпоставки за очаквана  лъчечувствителност на подгрупите 

Степенуване на лъчечувствителността и лъчерезистентността  

 Групиране на   примитивните герминативноклетъчни тумори в 

зависимост от изявената и очаквана лъчечувствителност и 

лъчерезистентност 

 Необходимост от комплексно лечение при гонадните и ектопични 

герминоми и негерминоми 

 Определяне на оптималното място на ЛЛ при отделните групи  

 Уточняване на лъчелечебния радикален или палиативен подход 
при отделните групи герминативноклетъчни тумори.  

  Основните факториални признаци при наблюдаваните пациенти са: 

 Локализация - гонадна или екстрагонадна;  ектопична – мозъчна 

или периферна 

 Възраст- деца, подрастващи или възрастни пациенти 

 Патохистологична туморна верификация- герминомни или 

негерминомни тумори, мозъчни или периферни PNET, гранични 

ембрионални неоплазми.   

Като основни резултатни признаци са анализирани: 

 Хистогенеза и туморна родственост между примитивните 

герминативноклетъчни тумори 

 Комплекса от диагностични методи- лабораторни изследвания на 

туморните  маркери, патохистологична верификация с ИХХ, 

образна  диагностика- ретгенографии, КТ , МРТ и РЕТ 

 Прогнозирана и изявена туморна лъчечувствителност 
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 Комплекното лечение, предимно ЛЛ – радикално или палиативно, 

КМО, ДОД, ООД, фракциониране  и съчетаването на ЛЛ с ХТ и/или 

операция. 

 Необходимост от стереотаксично ЛЛ или ЛЛ с ускорени частици    

Източници на информация: Проучени са историите на заболяването и 

лъчетерапевтичните карти  от 20 годишната лъчетерапевтична практика на 

дисертантката, предимно в областта на детската онкология.  

При представяне на анализа и резултатите от собствените клинични 

наблюдения  в настоящия труд са приложени следните методи: 

1/ Диагностични- Образна диагностика, включваща рентгенографии на 

бял дроб и кости; КТ, МРТ и РЕТ; патохистологична верификация с ИХХ 

анализ; лабораторни изследвания на туморни маркери.   

2/ Лъчелечебен метод- ЛЛ с 60-Со апаратура.  

3/ Аналитично-графичен метод- Графично представяне на съответните 

аналитични разсъждения.  

4/Статистически методи: метода на Каплан Майер и Кокс                                                   

- регресионния анализ.   
5/  Емпиричен метод за анализиране и доказване на очакваната и изявена 

лъчечувствителност на подгрупите герминативноклетъчни тумори.    

Далечните резултати на деца с ембрионални и примитивни герминатив-

ноклетъчни неоплазми са оценявани чрез определяне на 3, 5 и 10- годиш-

на преживяемост в отделните подгрупи. 

Лечебните  резултати са представени, сравнени и анализирани с тези на 

други автори в съответните глави на настоящия труд. 

 

Основни резултати от собствените проучвания на дисертантката и 

изведените от тях изводи са следните: 
         I. Фактори, определящи  лъчечувствителността на примитивните 

герминативноклетъчни тумори 

1. Определящ фактор за туморната лъчечувствителност се оказват 

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 дисгерми-ном 

и периферният РNET се оформят като ектопични смесени герми-номи с 

подобна  лъчечувствителност.  

3. Степента на изявената лъчечувствителност при смесените герми-

номи 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 лъчечув-

ствителност- от умерена до изразено лъчерезистентна.  



 5 

5. Комбинацията от малигнизирали ембрионални екто- и мезодер-

мални клетъчни елементи при мозъчните и периферни атипични терато-

рабдоидни тумори определя тяхната изразена лъчерезистентност.  

ІІ.Лъчечувствителност на примитивните   герминативноклетъчни тумори. 

     1. Сродната хистогенеза на примитивните  герминативноклетъчни 

тумори дефинира три подгрупи неоплазми с различна лъчечувствител-

ност: А/ силно лъчечувствителни – тестикуларни семиноми и мозъчни 

дисгерминоми; Б/ умерено лъчерезистентни- яйчников дисгермином; 

мозъчен  и периферен РNET;  С/ 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. Комплексен лъчелечебен алгоритъм при герминоми / дисгерминоми 

1.При „чисти” мозъчни герминоми с нисък риск от ликворно метаста-

зиране се предлага целомозъчно ЛЛ с туморен сюрдозаж до 50-55 Gy. 

2.При смесени със синцитиотрофобластни кл. елементи мозъчни  дисгер-

миноми се предлага коплексно лъчехимиолечение: 2 к. ПХТ + КСЛЛ с 

туморен сюрдозаж до 55Gy + 4к. ПХТ .  

3.Първичните медиастинални и ретроперитонеални дисгерминоми  

изискват комплексно лечение. След радикална или нерадикална операция 

се налага медиастинално ЛЛ до 50-55Gy. Иноперабилното немета-

статично заболяване налага отложено (след 4 к. ПХТ) самостоятелно ЛЛ 

или преценка за съчетано лъчехимиолечение.  

4.Овариалният дисгермином в 3-ти кл. ст. подлежи на комплексно 

лечение, вклюващо операция, следоперативно целокоремно ЛЛ и ПХТ . 

  IV.  Комплексен лъчелечебен алгоритъм при мозъчни, пара-  и интраспи-

нални  смесени герминоми 

1. Мозъчните и интраспинални смесени герминоми подлежат на  

комплексно лечение.  Предлага се отложено ЛЛ след 4 курса ПХТ. При 

неметастатично заболяване се препоръчва локално ЛЛ до 54Gy, а при 

метастатично- КСЛЛ с туморно свръхдозиране до  54Gy. 

V. Комплексен лъчелечебен алгоритъм при мозъчни  PNET  

1. При мозъчни РNET се предлага комплексно лечение (операция, ПХТ и 

ЛЛ). Лъчелечението е следоперативно или  комбинирано с ПХТ  

2. При неметастатичeн мозъчен РNET се предлага следоперативна   

адювантна ПХТ (5 курса) с отложено конвенционалнофракционирано 

КСЛЛ с туморен сюрдозаж до 54-60Gy. Хиперфракционираното КСЛЛ 

се провежда непосредствено след операцията, а при метастатичен РNET 

след 2 курса следоперативна адювантна ПХТ.    
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3. При неметастатичен медулобластом се предлага следоперативно 

конвенционално  КСЛЛ с туморен сюрдозаж до 54,6Gy или хиперфрак-

ционирано КСЛЛ със сюрдозаж до 66-72Gy. 

4. При метастатичен медулобластом се предлага отложено (след 4 к. ПХТ) 

следоперативно хиперфракционирано КСЛЛ с туморен сюрдо-заж  до 

66-72Gy.   

5. Поради висок риск от късна лъчева токсичност: 1/ КСЛЛ  не се 

препоръчва при деца под 3 год. възраст  2/ Хиперфракционираното 

КСЛЛ не се препоръчва при деца под 6 г. възраст.  

VI. Комплексен лъчелечебен алгоритъм при периферни  PNET  

1. При периферни РNET се предлага комплексно лечение (операция, ПХТ и 

ЛЛ). Лъчелечението е следоперативно или  дефинитивно, комбинирано с 

ПХТ. 

2. Спрямо оперативния метод се предлагат два  комплексни алтернативни 

подхода: 1/ максимално радикална операция; следопе-ративно ЛЛ с 

последваща ПХТ;  2/ 6 к. неоадювантна ПХТ с отложено дефинитивно 

ЛЛ.   

3. Предлага се трети лечебен подход: 1/  При начални неметастазиращи 

тумори първи подход от т.2   2/ За локално авансирали неметастазира-щи 

тумори: 3-4 к. неоадювантна ПХТ, операция, следоперативно ЛЛ + ПХТ. 

4. Предлага се следоперативно конвенционално или хиперфракцио-

нирано ЛЛ до 50,4 Gy. Сумарната следоперативна лъчевата доза  зависи 

от възрастта на пациента и от остатъчната микроскопска или макро-

скопска туморна персистенция.  

5. При дефинитивно конвенционално ЛЛ се предлага канцерицидна ООД 

55,8 Gy, а  при хиперфракционирано - 60 Gy.  

ПРИНОСИ 

     А. ОРИГИНАЛНИ: 

    1/ Чрез родствената хистогенеза на примитивните  герминативно-

клетъчни тумори се дефинират три подгрупи неоплазми с различна 

лъчечувствителност: А/ Силно лъчечувствителни – тестикуларни 

семиноми и мозъчни дисгерминоми;  Б/  Умерено лъчерезистентни- 

яйчников дисгермином; мозъчен РNET, пара- и интраспинални РNET; 

периферен РNET ; С/  Изразено лъчерезистентни- смесени дисгерминоми 

(мозъчни, пара- и интраспинални,  медиастинални и ретроперитонеални; 

овариални); мозъчни и периферни терато-рабдоидни тумори.  

2/ Доказва се, че лъчечувствителността на ектопичните смесени 

герминативно-клетъчни тумори е в пряка зависимост от хистогенезата и  

количеството на малигнизиралите ембрионални и неембрионални 

соматични клетки.  

3/ Определено е, че при преобладаване на ембрионалните ектодермални 

малигнизирали клетки лъчечувствителността на ектопичните смесени 

герминативноклетъчни тумори наподобява тази на периферните и мозъч-

ни РNET. 



 7 

 4/ Определени са периферни примитивни герминативноклетъчни тумори 

с изразена лъчерезистентност, изискващи подобни канцерицидни лъчеви 

дози. Те включват мозъчните, пара- и интраспинални, медиастинални и 

ретроперитонеални смесени дисгерминоми, както и мозъчните и 

периферни атипични терато-рабдоидни тумори. 

5/ Мозъчните „чисти” герминоми изискват целомозъчно ЛЛ със туморен 

сюрдозаж. КСЛЛ зависи от индивидуалния риск за ликворно мета-

стазиране. 

6/В комплексното лечение на първичните мозъчни герминоми и мозъч-ния 

PNET се налага  реализиране на висока канцерицидна лъчева доза. 

Б. МЕТОДИЧНИ, НАУЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ : 

1. За първи път се дефинират лъчелечебни алгоритми в комплексния 

терапевтичен подход  при примитивните герминативноклетъчни тумори.  

2. За първи път в България се представят алгоритми за комплексно 

лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори.  

3. За първи път се отчита значението на имунохистохимичния анализ за  

патохистологична верификация и диференциална диагноза на примитив-

ните герминативноклетъчни тумори. .  

            Заключение: 

   Дисертационният труд на Доц.Маринова представлява едно широко 

мащабно клинично проучване върху оптимизиране на комплексното 

лечение при хетерогенната група на примитивните герминативнокле-

тъчни тумори и отговаря на всички изисквания за присъждане на научната 

степен ”доктор на науките”. Разработена е цялостна концепция за оценка 

на лъчечувствителността и ролята и мястото на ЛЛ в цялостния лечебен 

алгоритъм. Със своите научни, научно-практически и методологични при-

носи върху ЛЛ на примитивните герминативноклетъчни тумори за из-

граждане  на комплексния лечебен подход се запълва една важна и до 

момента недостатъчно осветлена област в лъчевата терапия в България.   

Убедено препоръчвам на уважаемите членове на научното ЖУРИ към 

Катедрата по образна диагностика и лъчелечение, УМБАЛ «Св.Марина»-

Варна да гласуват положително за присъждане на научната степен 

„доктор на науките” на Доц.д-р Лена  Петкова Маринова- Брайнова дм 

 
 

14.06.2013 г.                                            Рецензент:...................................... 

                                                                    Проф.д-р Марианна Янева дмн 

                                         

 


