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I. Административна оценка:  Д-р Елеонора Георгиева Димитрова-

Господинова, лекар в Клиника  по Медицинска Онкология към Университетска 

болница „Света Марина”- Варна Катедра „ Пропедевтика на вътрешните 

болести” към МУ- Варна, е  отчислена от доктурантура на самостоятелна  

подготовка, с решение на Факултетния съвет по протокол 34 от 29.03.2017 на 

Факултет Медицина във връзка с доклад 102-508 от 02.03.2017 на доц. 

Бранимир Каназирев, ръководител Катедра  Пропедевтика на Вътрешните 

болести, МУ Варна.    

Със Заповед № P-109-109/13.04.2017 на Ректора на Медицински Университет – 

Варна, научният труд на д-р Димитрова с научен ръководител- доц д-р Иван 

Щерев Донев, д.м. на тема „Експресията нa Beclin-1 като маркер за автофагия и 



прогностичната му и предиктивна стойност при болни с  карцином на дебелото 

черво в метастатичен стадий" е насочен за официална защита и е избрано пет-

членно научно жури. 

II. Кратки биографични данни:  

Д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова завършва средно 

образование в VII ЕСПУ „Морис Торез“-гр.Варна с усилено изучаване на немски 

език. През 1996 г.  се дипломира като лекар в МУ – гр. Варна, специалност 

„Медицина“с пълно отличие. През 1997 г. Започва работа в Клиника по 

Белодробни болести в МБАЛ Света Марина. През 2002 г. Придобива 

специалност по Вътрешни болести, а през 2004 г. –по пневмология и фтизиатрия. 

През 2008 година има призната специалност „ Онкология“. От 2007 г.работи в 

Клиника по Медицинска онкология. 

 От 2014 е назначена като хонорован асистент в катедра „Пропедевтика на 

вътрешните болести“ към Медицински университет – Варна, а от 2015 е редовен 

асистент. 

Д-р Димитрова е автор на над 15 пълнотекстови публикации в България и 

чужбина, една от които като първи автор в Bioscience Trends. Д-р Димитрова е и 

първи автор на абстракт, който е приет за публикация в Ann Oncol 2017, и ще 

бъде представен като постер-прецентация на предстоящия конгрес на ESMO 

Мадрид (2017).  

Д-р Димитрова е член на ESMO и е индексиран автор на J-Stage (Japan 

science and technology information aggregator).  

 
III. Оценка на дисертационния труд: 
 

Колоректалният карцином /КРК/ е третото по честота злокачествоно заболяване 

в световен мащаб и втората причина за смърт, свързана със злокачествено  

заболяване (Jemal A,  al, Global cancer statistics. CA Cancer J Clin 2011). 

Ранната диагноза, адекватното проследяване с цел откриване на 

олгиметастатична болест, подобряването на лекарственото противотуморно 

лечение, и по-широкото навлизане на хирургиния метод при метастатична 

болест, както и прилагането на стратегията  „continium of care” с ранно 

включване на симптоматично лечение са основните причини за подобряване на 

медианната на преживяемостта на болните с метастатичен КРК (E.Van Gutsem, 

ESMO 2016). Имайки предвид, че една от основните предпоставки за 



удължената до над 30 месеца медианна на обща преживяемост на болните 

метастатична болест е подобреното лекарствено противотуморно лечение, все 

още остава проблем правилното идентифициране на базата на прогностични и 

предиктивни фактори на болните подходящи за една или друга терапия. При 

определяне на терапевтичната стратегия на всеки болен с метастатичен КРК се 

имат предвид пациент-свързаните фактори като възраст, пол, перформанс 

статус, също така, значение имат социо-икономическите фактори. Но 

определено сякаш водещо значение имат тумор-свързаните фактори като 

стадий на болестта, локализация на тумора, RAS-статус. Към последните, 

разбира се има още много неизвестни прогностични и предиктивни фактори, 

проучванията на които би довело до по индивидуализиран подход, свързан с 

по-добра прогноза и по-слаба токсичност 

Сред многото фактори  и механизми, свързани с мултифакторната етиология 

на КРК, автофагията има ролята на важен промотиращ фактор на етап, в който 

нормалната епителна клетка се трансформира в злокачествена. През 

последните години възникнаха много хипотези за механизмите по които 

автофагията участвува в появата и прогресията на злокачествените 

заболявания. Напоследък се смята, че автофагията има двояко значение за 

онкогенезата, като точните механизми по което това се случва остава за бъдат 

проучени. 

От една страна автофагия е част от контролна стратегия, използвана от 

нормалните клетки, която ги предпазва от злокачествена трансформация 

посредством отстраняване на увредените органели,  или  на агрегирани 

протеини или посредством намаляване на реактивните кислородни комплекси,  

или на митохондриалните нарушения, както и чрез намаляване на увредите на 

ДНК. 

От друга страна автофагията стимулира туморната инициация и прогресия 

посредством осигуряване на хранителни вещества, които са ключови за 

метаболизма и растежа на туморните клетки; автофагията стимулирата 

злокачествената прогресия и чрез инхибиране на апоптозата, както и чрез 

увеличаване на лекарствената резистентност.  

Проучванията на автофагията при КРК са с противоречиви резултати и са 

фокусирани върху няколко молекули, между които  протеина beclin 1.  



Генът BECN1 , кодира протеина beclin-1 , които се сестъи от три домейна, 

единият от които е хомоложена на Bcl-2 [Kang R, 2011]. Протеинът Beclin-1 

Има ключова роля в процеса на автофагия, като част от комплекса PI3K - 

BECN1. Този комплекс играе противоречива роля при КРК, като е възможно да 

промотира злочествената прогресия  [Ahn C, 2007 ], но и да инхибира 

злокачествения растеж при КРК [Koneri K, 2007].  Имунохистохимичното 

определяне на нивото на експресия на Beclin-1 в туморни клетки е един от 

съвременните методи за детекция на автофагията.В  единственият публикуван 

досега мета-анализ през 2014г при над 800 болни с КРК в различен стадий на 

болестта установява, че свръхекспресията на beclin-1 е свързана с лоша 

прогноза [Han Y, 2014].  

РЕТ/СТ е метод за начално стадиране на тумора, оценка на резултата от 

провежданото лечение, метод за рестадиране, и за определяне на 

терапевтични стратегии, особено когато при мКРК е необходимо 

включването на адювантно локално или хирургично лечение към 

противотуморното такова.  SUV  е показател за метаболитната активност на 

описаните находки. Интензивният глюкозен метаболизъм е индикатор за 

агресивност на тумора. 

На търсене в международната библиотечна, индексирана база данни 

PubMed  от 28.04.2017 на ключови думи “PET-CT  and CRC”   са налице 1809 

публикации;  на ключови думи “ Beclin1 and CRC” – 57, започващи от 2007;   

на ключови думи “ Beclin-1 and PET-CT” – има само 2;  “Beclin1, PET-CT and 

Cancer” – само1 и тя е на д-р Димитрова и колектив от 2017; 

 
В този смисъл представеният дисертационният труд е иновативен и е посветен 

на актуален проблем на съвременната онкология. Той цели търсене на връзка 

между механизмите на автофагия с прогнозата и отговора на 5-Фу-базирана 

терапия при болни с мКРК от една страна и зависимост между нивата на 

основия фактор на автофагията Beclin-1 и  SUV като показател на 

матаболитната активност на тумора.  

За  изпълнение на целта в дисертацията се структурирани правилно 6 задачи.  

Дисертационният труд  е оформен в съответствие с изискванията на Закона за 



 за условията и реда за придобиване на научни степени и звания, а именно  

разработен е на 90 страници, от които : Въведение – 2 стр., Литературен обзор 

- 39 стр., Цел и задачи – 1 стр., Изследвани групи и методи - 5 стр., Резултати - 

13 стр., Дискусия - 3 стр., Заключение и изводи - 1 стр., Приноси  и публикации, 

свързани с дисертационния труд- 41 стр,  Приложения и библиография - 18 стр. 

Дисертацията  съдържа 4 таблици и 16 фигури;  Библиографията включва 218, 

4 от които на български.  

Авторефератът съдържа 40 страници и отговаря напълно на текста на 

дисертационния труд. 

 

Актуалността на разработвания от дисертанта проблем е свързана с 

изучаване значението на афтофагията за прогнозата на болните с мКРК, както 

и ролята на  зависимостите между афтофагията, измервана чрез 

имунохистохимично измервана експресия на беклин 1, и метаболитната 

активност на тумора, измерена със степентта на глюкозно включване SUV. 

Имайки предвид неяснотата по отношение на двуяката роля на автофагията в 

процеса на злокачествената прогресия, поставената цел и задачи на 

настоящия научен труд е предизвикателство с голяма  научна и практична 

стойност, и прави тази дисертация изключително актуална. 

 
Докторската теза кореспондира с темата на дисертационния труд, тя е 

съвременна и отразява съдържанието му и сочи точно предмета на 

планираното изследване. 

Литературният обзор е актуален и научно ориентиран към темата, 

която е анализирана точно. Професионалният анализ на литературния обзор 

логично посочва връзката между теорията и практиката. Прави се анализ на 

епидемиологията на дебелочревния карцином, онкогенезата и сигнални 

пътища, познати за неговата инициация и прогресия, анализират се основните 

повечето предклинични, и по-малко клинични изследвания, свързани с 

автофагиятапри злокачествени новообразувания и в частност при КРК. 

 
Заглавието на дисертацията  отразява напълно темата, а целта е ясна, 

конкретна и изпълнима. Поставените задачи са обвързани са логично със 



заглавието и дават основание да се приеме, че с овладяване и прилагане на 

методологията на научното изследване те ще бъдат успешно решени.  

 
Методологичната основа, както и заложените подгрупови анализи по клиничини 

и изследваните експериментални биологични фактори, анализирани с добре 

подбран пакет от статистически инструменти са предпоставка за достоверни 

резултати.  

Проучването е ретроспективно, неинтервенционално едноцентрово. В него са 

включени  98 болни с м КРК и отстранено първично огннище. При 45 от тях, 

които са били с метастатична болест само в черния дроб, но неподходящи за 

първично хирургично лечение е осъществен базисен ПЕТ-СТ.  

Резултатите показват, че пациентите с високи базисни нива на SUV max  имат 

по- лоша обща преживяемост в сравнение с тези с ниски такива.  От друга страна 

се установява, че пациентие с ниска експресия на beclin 1 имат сигнификантно 

по-високи стойности на SUV max   базисно. Мултивариантния анализ показва , 

че базисните нива на SUV max  са статистически значим прогностичен фактор за 

общата преживяемост на болните с първично нерезектабилни ЧМ, като ниската 

експресия на beclin 1 би имали същото значение, при липса на статистическа 

значимост. 

Дисертационният труд е реализиран в клиника по Медицинска Онкология, 

Университетска болница “Света Марина” – Варна, Катедра по обща и клинична 

патология, съдебна медицина и деонтология, Медицински  Университет и 

Университетска болница “Света Марина” , Клиника по нуклеарна медицина и 

метаболитна терапия – Университетска болница “Света Марина” .  Последното 

показва, добра интердисцплинарна колаборация при научното изследване, което 

е от изключително значение в онкологичната наука и клинична практика. 

Получените резултати са оригинални и са резултат на изследователската 

работа на дисертанта. Това свидетелства не само за неговата добра 

теоретическа подготовка, но и за практическите му умения във владеене, 

анализ и професионална интерпретация на получените резултати. Последните 

звучат убедително и позволяват да бъдат сравнявани с тези на 



цитираните в литературния обзор автори. Резултатите са професионално 

онагледени в таблици и графики. Изписването им е според стандартните 

изисквания към дисертационния труд. 

 
Всички данни са обработени с адекватни статистически методи и статистическа 

програма, като получените от дисертанта резултати в последствие са 

подложени на съдържателно професионално обсъждане и служат в 

извеждането на изводите. 

Успешното решаване на поставените задачи в дисертационния труд на д-р 

Елеонора димитрова се проектират в посочените  приноси. От тях става ясно, 

че с използваните в дисертацията научни методи и средства целта на 

докторантурата е постигната. Тя установява нови зависимости, прави логични 

изводи и заключения, за първи път в България, а някои за първи път в света. 

Особено важни приноси на дисертацията са намерените зависимостти  между 

експресията на маркера на автофагия Beclin-1 и стойностите на SUVmax, което 

допринася за по-доброто разбиране на  биологията  на туморния растеж и 

прогресия, както и тези за значението на експресията на Beclin-1 като 

предиктивен маркер, показващ ефекта на 5-FU базираната първа линия 

химиотерапия. Значимост имат и резултатите, свързани с прогностичната 

стойност на SUVmax по отношение на общата преживяемост при болни с мКРК  и 

чернодробни метастази. 

Използвана литература е тематично максимално близка до дисертационния 

труд и дава достатъчно пълна и точна картина за състоянието на проблема, 

като всички заглавия са цитирани в дисертацията.  

 
 
Критерии за научност и за оценка на дисертационния труд. 
 
Общата оценка за представената работа е, че тя отговаря на изискванията за 

разработката на дисертационни трудове: начин на структуриране; познаване на 

проблема, анализ на получените данни; постановка и защита на основните тези 

на автора и сполучлив опит да предложи своя концепция. В разработената 

дисертация д-р Елеонора Димитрова показва, че познава литературата и 

научните изследванията в областта на автофагията като фактор на 

туморогенезата и прогресията при болни с мКРК, както и познава значението на 



измерваната метаболитна активност на тумора посредством SUV при ПЕт СТ 

изследване. 

Д-р Димитрова провежда успешно научно изследване в област,която досега не 

е била обект на научни изследвания в България, излага получените резултати 

разбираемо, прецизно и логично. Чрез критичен сравнителен анализ на 

литературните данни и собствените резултати докторанта аргументира 

възможностите и ефективността на използваните методи. 

Анализът на резултатите в  дискусията на дисертационния труд е направен 

професионално, което очертава д-р  Елеонора Димитрова като изграден 

изследовател.  

Основните резултати на докторанта са публикувани в една статия в peer-review 

списание.  Като цяло публикациите, свързани с дисертационния труд са 3, на 

които дисертанта е първи автор във всичките. Предстои и публикуване на 

абстракт в Ann Oncol 2017 

 

Представеният автореферат отговаря на съдържанието на дисертационния 

труд, има обем от 39 страници и отразява точно основните структури на 

дисертационния труд. 

 

Препоръки и бележки: 

• малкият брой пациенти затруднява  както подгруповите анализи, така и пълна 

оценка на прогностичната роля на експресионните нива на beclin1  

 

Заключение: 

Проучването на д-р Елеонора Димитрова потвърждава необходимостта от 

изумаване механизмите на афтофагия за прогресията на злокачествените 

новообразования и конкретно при мКРК.  Намирането на връзка между нивата 

на основния фактор на автофагия при мКРК и степентта на глюкозния 

метаболизъм, измерен със SUV при ПЕТ-СТ изследване е уникална хипотеза, 

успешно доказана в настоящия дисертационен труд. Уникалността на това 

изследване се подкреипя и от липсата на публикации, с изключение на тази от 

дисертационния труд на д-р Димитрова и колектив до 28.04.2017 в най-

голямата информационна медицинска база данни  PubMed.  



В този смисъл установенит зависимостти н тази научна разработка при мКРК  

има неоспорима научна стойност както в Българската наука,така е оценена и на 

международно ниво.  

За в бъдеще увеличаването броя на изследваните болни, както и включването 

на допълнителни маркери, свързани с клетъчната пролиферация и/или 

апоптоза би допринесло допълнително за ценността на тази научна 

разработка.   

В качеството си на член на Научното жури считам, че представената научна 

разработка е актуална, прецизно изработена и със значителни приноси за 

онкологичната наука и клиничната практика. Моята оценка се базира на 

съдържанието на дисертацията, в която докторантът доказва, че е овладял 

методологията на научното изследване и че е в състояние да я прилага.  

Всичко това ми дава основание убедено да предложа на членовете на научното 

жури да гласуват положително за придобиване на научна и образователна 

степен „ДОКТОР" по научната специалност „Онкология" на д-р Елеонора 

Димитрова.  

 

 

С уважение: Доцент д- р Жасмина Михайлова, д. м. 

 

28 април 2017 год, София 


