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  Биографична справка за кандидата 

  Д-р Елеонора Георгиева Димитрова-Господинова завършва средно 

образование в VII ЕСПУ „Морис Торез“ – 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 2007 г. започва работа в Клиника по 

Медицинска онкология. От 2008 година има призната специалност 

„Онкология“.  

 През 2014 г д-р Димитрова е назначена като хонорован асистент в 

катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“ към Медицински 

университет – Варна, а от 2015г е редовен асистент. 

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

и чужбина. Има одобрен постер и ще представя резултати от собствено 

проучване на престижния международен конгрес ESMO в Мадрид (2017). 

Член е на ESMO и е индексиран автор на J-Stage (Japan science and 

technology information aggregator). 

 

Характеристика на представения за рецензиране дисертационен труд 

 

Дисертационният труд е представен върху 89 стр., вкл. и библиография. 

Научният труд има  класическа структура: „Литературен обзор” – 40 стр, 

„Цел и задачи”, „Материал и методи” – 9 стр., „Резултати” – 13 стр, 

„Дискусия” – 4 стр., „Заключение“, „Изводи“, „Приноси“ – 2 стр. 

Дисертационният труд съдържа 16 фигури и 5 таблици.  

Цитирани са 195 литературни източника, повечето от тях от последните 10 

години. 

Колоректалният  карцином е социално значимо заболяване с нарастваща 

заболяемост и смъртност. В света той е на трето място сред мъжете и на 

второ при жени по брой новозаболели, смъртността е най-висока в 

Централна и Източна Европа  и се отнася за двата пола (GLOBOCAN, 

2012).  

По данни на Националния Раков Регистър през 2013 г в нашата страна 

новозаболелите са 4264, починалите от рак на дебелото и право черво – 

2405. 

Както повечето онкологични заболявания, колоректалният карцином е 

генетично заболяване, като съществена роля в туморогенезата играят и 

всички фактори, обобщени като „начин на живот”, а именно: затлъстяване, 

тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол, заседнал живот, 

консумация на храна без достатъчно фибри. Възрастта и наследствени  

заболявания (ФАП), наследствени неполипозни синдроми и др. са от 

съществено значение. Сред генетичните фактори ключова е ролята на  RAS 



– сигналния път. Той  води до малигнена трансформация чрез индукция на 

регулатори на клетъчния цикъл като циклин D1, което довежда  до 

супресия на някои инхибитори на клетъчния цикъл, като р27 и промотира 

клетъчното оцеляване чрез активация на PI3K/Akt – сигналния път. 

Прогнозата на заболяването зависи предимно от биологичната 

характеристика на тумора и от стадия на диагностицирането му. В 

метастазирал стадий 5 години преживяват едва 12% от болните (Edwards, 

2010). 

Приетите международни правила за лечение на колоректалния карцином 

(КРК) категорично изискват провеждане на следоперативна химиотерапия  

в  случаите с ангажирани от метастази регионални лимфни възли.  

Изключително важно за клиничната практика е наличието на повече 

прогностични/предиктивни маркери, които да дадат информация за 

очаквана чувствителност/резистентност към съответна 

цитостатична/биологична терапия. Основен компонент на цитостатичните 

комбинации за лечение на КРК са флуоропиримидините, най-често 

прилаган е 5-флуороурацил.  

Една от целите, които си поставя кандидатът е да се анализира 

предиктивната стойност на експресията  на Beclin-1 в първичния тумор за 

отговор към 5-FU базираната първа линия химиотерапия. 

Beclin-1е ключов ген в процеса на автофагия - процес, при който се 

разграждат клетъчни органели и протеини, поддържа се клетъчния 

биосинтез в условия на нарушено хранене или метаболитен стрес. 

Анализът на клетъчната сигнализация в процесите на автофагия може да 

определи нови терапевтични цели за повлияване на туморогенезата. 

Акцентът на този научен труд е именно автофагията като биологичен 

процес. Това е първата сериозна научна разработка у нас, посветена на 

това явление, свързано с туморогенезата и възможностите за потискане 

на туморния растеж. 

На този важен от практическа гледна точка и теоретично все още неуточнен 

проблем е посветен научният труд на д-р Димитрова.  

Кандидатът  си поставя за цел да  потърси корелация между експресията на 

Beclin-1 в първичния тумор при пациенти с карцином на колона в 

метастатичен стадий и стойностите на SUVmаx от PET/CT, KRAS 

мутационния статус, степента на туморната диференциация, пола и 

възрастта, както и връзката й с биологичното поведение на тумора. 

http://www.inpractice.com/Textbooks/Oncology/Gastrointestinal_Cancer/ch11_GICRCNonsurgical/References/Edwards%202010?view=token
http://www.inpractice.com/Textbooks/Oncology/Gastrointestinal_Cancer/ch11_GICRCNonsurgical/References/Edwards%202010?view=token


За реализиране на поставената цел авторът си поставя следните задачи: да 

се селектират болни с карцином на колона в  метастатичен стадий; 

сравнително да се проучат нивата на имунохистохимична експресия на 

Beclin-1 в първичния тумор на пациенти с карцином на колона; да се 

анализират корелациите между имунохистохимичните нива на експресия на 

Beclin-1  и клинико-патологичните характеристики на болните с  карцином 

на колона; да се анализира предиктивната стойност на експресията  на 

Beclin-1 в първичния тумор за отговор към 5-FU базираната първа линия 

химиотерапия; да се анализира прогностичния потенциал на експресията  на 

Beclin-1 в първичния тумор по отношение на  преживяемостта на болните; 

да се потърси корелация между нивата на Beclin-1 и SUV-max преди 

началото на терапията. 

В литературния обзор авторът задълбочено анализира факторите, свързани 

с етиологията на КРК – външни и генетични, вкл. онкогени и 

туморсупресорни гени, чиито мутации участват в прогресията на КРК (RAS, 

BRAF, PI3K, p53, DCC). Разглежда детайлно възможностите на 

съвременната химиотерапия, като се спира накратко върху 

регистрационните проучвания, утвърдили един или друг лечебен режим в 

клиничната практика. Авторът разглежда и мястото на биологичната 

терапия в зависимост от мутационния статус на тумора.  

Подчертани са рисковите фактори за болни с КРК II стадий: ниско 

диференцирани тумори, Т4, периваскуларна, периневрална или 

перилимфатична инвазия, изследване на по-малко от 12-15 регионални 

лимфни възли, значението на микрометастазите в лимфните възли, наличие 

на резидуален тумор, лимфоидна инфилтрация на тумора и др. 

Съществено място в обзора  заема обсъждането на биологичните маркери – 

видове, характеристики (специфичност, чувствителност, предиктивна 

стойност), както и анализ на съществуващите в момента предиктивни и 

прогностични фактори и молекулярни биомаркери при КРК. Авторът се 

спира подробно на същността и регулаторните механизми на автофагията 

като възможен терапевтичен таргет в бъдеще. Автофагията включва 

формиране на автофагозоми, които се образуват около повредени органели 

или вътреклетъчни структури. По-късно автофагозомите се сливат с 

лизозоми, което води до смилането на инкапсулираното съдържание. 

Основен регулатор на тези процеси е mTOR сигналният път. Клетъчният 

стрес води до потискане на функцията на mTOR1 и предизвиква активиране 

на автофагията, също така mTOR инхибиторите, включително рапамицин, 

са показали, че индуцират автофагия в туморни клетки. Тумор супресорният 

протеин р53 може да модулира автофагията в зависимост от клетъчната си 



локализация. Доказано е също, че натрупването на реактивни кислородни 

радикали (ROS)  в резултат на клетъчни стрес-реакции,  може директно да 

активира автофагия. Т.е., това е твърде сложен биологичен процес, който се 

влияе от редица извън- и вътреклетъчни фактори. Трите процеса - апоптоза, 

автофагия и некроза могат да съществуват в един тумор и тяхното 

относително участие  определя насоката на туморния растеж, регресия и 

отговор към антитуморна терапия.  

Авторът разглежда и методите на детекция на автофагия, като към този 

момент златен стандарт остава определянето на Beclin 1 и LC3 гена на 

автофагията. Известни са около 40 клинични проучвания - ранни фази, 

посветени на инхибирането на автофагията с цел  потискане на туморния 

растеж. Авторът се спира на резултатите при някои от тях. 

Странно впечатление правят цитиранията в литературния обзор – имената 

на авторите са посочени в текста, без номера, което затруднява намирането 

на съответната публикация. Списъкът на цитиранията също не е номериран. 

За реализиране на поставената цел и посочените по-горе задачи на научния 

труд, авторът провежда ретроспективно едноцентрово неинтервенционално 

клинично проучване, включващо 98 болни с метастазирал колоректален 

карцином, подходящи по съответни включващи/изключващи критерии за 

провеждане на първа линия химиотерапя. От тях 48 болни имат изходен 

РЕТ-СТ. При всички 98 болни е изследван Beclin 1 във фиксиран в парафин 

материал от първичния тумор. При болните е проведено най-малко 3-

месечно лечение с комбинациите FOLFOX4, FOLFIRI, XELOX – със или без 

Bevacizumab. Оценка на терапевтичния отговор е извършена със стандартни 

образни изследвания – РЕТ-СТ и КАТ – на всеки 3 месеца до прогресия на 

заболяването. Периодът на проследяване е 3 години. 

Резултатите от проведеното научно изследване сочат, че няма корелация 

между експресията на Beclin-1 в първичния тумор и клинико-патологичните 

характеристики на болните с карцином на колона. Експресията на Beclin-1 

не е свързана с KRAS статуса, възрастта  и пола на пациента. Установена е  

сигнификантна отрицателна корелация между стойностите на SUVmax и 

експресията на Beclin-1 - пациенти с ниска експресия на Beclin-1 имат 

сигнификантно по-високи стойности на SUVmax в сравнение с пациентите 

с висока експресия. Липсва предиктивна стойност на SUVmax за отговор на 

лечение към 5-FU базираната първа линия химиотерапия. Установена е  

прогностичната стойност на SUVmax по отношение на общата 

преживяемост при болни с дебелочревен карцином и чернодробни 

метастази. 

Експресията на Beclin-1 се доказа като предиктивен маркер за отговор на 

лечение към 5-FU-базираната първа линия химиотерапия, но не и по 



отношение на общата преживяемост при болни с дебелочревен карцином в 

метастатичен стадий. Cox регресионният анализ показва, че болните с 

висока експресия на Beclin-1 имат тенденция за повишен риск от прогресия 

на заболяването HR-1,44 (95% CI, 0,9-2,2;p=0,09). Анализът на общата 

преживяемост (ОS) на болните не показва сигнификантна разлика между 

тези с ниска и висока експресия. Освен това е повърден потенциалът на 

KRAS статуса като прогностичен маркер. 

Дискусията върху получените резултати подчертава тяхната значимост 

като първо по рода си научно изследване у нас при злокачествен тумор с 

изключителна социална значимост. Целта на проведеното  ретроспективно 

проучване е да оцени предиктивните и прогностични възможности на 

Beclin-1  и  на предлечебните стойности на SUVmax при 43 пациенти с 

карцином на колона и нерезектабилни чернодробни метастази. Въпреки 

малкия брой болни, получените резултати показват, че високите стойности 

на SUVmax преди започване на лечението са важен маркер за кратка 

преживяемост при пациенти с нерезектабилни чернодробни метастази. В 

допълнение е намерена потенциална връзка между Beclin-1 като съществен 

маркер за автофагия и SUVmax. Освен това получените  резултати 

показват, че болните с висока експресия на Beclin-1 имат по-висок риск от  

прогресия при лечение с 5-FU базираната първа линия химиотерапия. Този 

факт би помогнал в бъдещи проучвания тези болни да се таргетират с 

антиавтофагеални инхибитори с цел удължаване на времето без прогресия 

на болестта и евентуално  на общата им преживяемост. 

Обсъжданият дисертационен труд е първото по рода си научно изследване 

у нас, посветено на допълване на известните биомаркери, използвани при 

колоректален карцином, с неинвазивен биомаркер, характерен за процеса 

автофагия - Beclin-1. Освен този, научният труд има и поредица други 

приноси. За първи път в достъпната световна литература се докладва за 

връзка между експресията на маркера за автофагия Beclin-1 и стойностите 

на SUVmax, което допринася за по-доброто разбиране на  биологията  на 

тумора и предполага по-агресивно терапевтично поведение. За първи път у 

нас се съобщава, че експресията на Beclin-1 може да бъде използвана като 

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

химиотерапия. За първи път в България се докладва прогностичната 

стойност на SUVmax по отношение на общата преживяемост при болни с 

дебелочревен карцином и чернодробни метастази. 

 

 



Авторефератът е в обем 33 стр и представя в сбит вид основните проблеми 

и изводи, представени в дисертационния труд: формулирани цел и задачи, 

използвани методи, резултати и обсъждане, изводи и приноси на 

дисертационния труд. Представен е и списък на основните публикации на 

кандидата, свързани с темата на дисертацията. 

Научната продукция на кандидата, свързана с темата на дисертационния 

труд, включва 3 публикации – 2 в български и 1 в престижно чуждестранно 

списание. 

Заключение 

Дисертационният труд на д-р Елеонора Димитрова е посветен на 

изключително нова и актуална тема. Кандидатът си е поставил ясни, добре 

дефинирани цели и задачи, които са реализирани добросъвестно, прецизно 

и задълбочено. Направените теоретични изводи  са коректни и обосновани. 

Докторантът демонстрира умения за задълбочен и аргументиран анализ на 

известните литературни данни и резултатите от проучването. 

Авторефератът съответства на съдържанието на дисертациония труд. Д-р 

Димитрова има сериозни и достатъчно на брой научни публикации по 

темата на дисертацията, публикувани в наши и чуждестранни научни 

издания.  

Кандидатът е лекар с 3 клинични специалности и богат практически опит. 

Притежава както качества на добър професионалист, така  и на 

перспективен учен, който наред с практическата си дейност си поставя и 

решава успешно сериозни научни проблеми. Смятам, че в бъдеще д-р 

Димитрова ще разшири научните си търсения в областта на автофагията, 

като се насочи и към други локализации на злокачествени тумори. 

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на 

научното жури да присъдят на д-р Елеонора Димитрова научната 

степен „Доктор“ по научната специалност „Онкология”  към Катедра 

по пропедевтика на вътрешните болести към МУ-Варна. 

 

 

24.04.2017                                                         Рецензент: 

 

 

                                                                           Проф. д-р К.В.Тимчева, д.м. 

 

 


