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Относно: Дисертационен труд за присъждане на научна степен „Доктор на 
науките“ на доц. д-р Лена Петкова Маринова-Брайнова, д.м., Катедра по образна 
диагностика и лъчелечение, Медицински университет - Варна. 
 

На основание Заповед на Ректора на Медицински университет - Варна № Р-
109-18/22.01.2014 г. съм определена да изготвя становище за дисертационния труд 
на доц. д-р Лена Петкова Маринова-Брайнова, д.м., на тема „Лъчелечението в 
комплексното лечение на примитивните герминативноклетъчни тумори“ за 
придобиване на научна степен „Доктор на науките“ по научна специалност 
„Медицинска радиология и рентгенология“ (вкл. използване на радиоактивни 
изотопи), професионално направление „Медицина“ с шифър 7.1. 

 
Становището е изготвено според изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България и Правилника за приложението му в 
Медицински университет - Варна 

 
 
Примитивните герминативноклетъчни тумори (ПГКТ) представляват малка 

част от неопластичните заболявания, срещат се приоритетно в детската и млада 
възраст и се представят с морфологична хетерогенност и агресивно протичане. 
Тяхното лечение е комплексно и включва хирургия, лъче- и антитуморна 
лекарствена терапия. Лечебните резултати са незадоволителни и това е главния 
мотив в непрекъснатите опити за оптимизиране на терапевтичните похвати. 
Лъчелечението се налага като задължителен компонент в цялостната 
терапевтична програма и изисква постоянно обновяване. 

В този аспект темата на дисертационния труд е изключително актуална, 
неразработена в нашата специализирана медицинска литература и предоставя на 
българските онколози нови лъчелечебни алгоритми в комплексното лечение на 
ПГКТ. 

 
Целта и задачите на научната разработка са формулирани ясно и точно. 

Дисертацията се базира на собствени клинични наблюдения върху 118 болни с 
ПГКТ, третирани с лъчелечение. Изследователския период обхваща 20 години от 
клиничната практика на дисертанта предимно в областта на детската онкология. 
Клиничният материал е интерпретиран в пет патохистологични групи: (1) гранични 
ембрионални неоплазми - 13 болни; (2) първични мозъчни герминоми и 
ембрионални мозъчни тумори - 25 болни; (3) първични медиастинални герминоми и 
негерминоми - 3 болни; (4) периферни примитивни невроектодермални тумори 
(ПНЕТ) от фамилията на сарком на Ewing - 46 болни; (5) гонадни 
герминативноклетъчни тумори - 31 болни. 
 



За всяка отделна група е направен специфичен литературен обзор, кпинично 
представяне и обсъждане. В отделни раздели са направени аналитични авторови 
анализи и изводи за туморната лъчечувствителност и за мястото на лъчетерапията 
в комплексното лечение на ПГКТ. Направена е широка дискусия по редица спорни 
въпроси и са предложени оригинални лъчелечебни алгоритми в комплексното 
лечение на „чисти“ и смесени герминоми, мозъчни и периферни PNET. 

 
Оригиналните приноси са с научно-практически и методологичен характер и 

имат важно значение за по-доброто познаване и третиране на ПГКТ: (1) за първи 
път в медицинската наука се дефинират лъчелечебни алгоритми в комплексния 
терапевтичен подход при ПГКТ; (2) за първи път в България се представят 
алгоритми за комплексно лечение на ПГКТ; (3) за първи път се отчита значението 
на имунохистохимичния анализ за патохистологична верификация и 
диференциална диагноза на ПГКТ. 

 
В дисертацията липсват значими недостатъци, налагащи критични бележки. 

 
Заключение  
Дисертационният труд е посветен на лъчелечението и неговото място в 

мултимодалния подход към ПГКТ. Той е построен върху собствени клинични 
наблюдения и формулира научно-практически заключения, позволяващи 
изработване на оригинални алгоритми за лъчелечение на подвидовете герминоми 
и ПНЕТ. С модерната си актуалност и монографичен дизайн научната разработка 
има стойност на практическо ръководство, основано на доказателства и може да 
служи като фундамент за бъдещи изследвания в областта на онкологичното 
лъчелечение. 

Въз основа на актуалната тематичност на дисертационния труд, 
методологичната му компетентност, аналитичната му интерпретативност и научно- 
практични приноси предлагам на почитаемото Научно жури да присъди научната 
степен „Доктор на науките“ на доц. д-р Лена Петкова Маринова, д.м. 

 
 
 
 
 
23 януари 2014 г.    Изготвил становището: 
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