
 

Резюме на дисертационен труд на тема: „Предиктивна и прогностична стойност на 

тумор-инфилтриращите лимфоцити при жени с рак на млечната жлеза“ 

 

 

Ракът на гърдата (РГ) е най-честият злокачествен тумор при жените в света. По данни 

на Световната здравна организация (СЗО) в световен мащаб заболеваемостта от рак на 

гърдата е с около 2.1 млн. нови случаи, диагностицирани годишно, като в България 

годишно се регистрират около 4 000 нови случаи. В практически план, това означава, че 

в България една от всеки 16 жени има вероятност да се разболее от РГ.  

Отскоро, рака на гърдата се все повече се разглежда като имуногенен тумор и като такъв, 

отговорът на имунната система срещу раковите клетки е от особена важност за 

прогнозата и ефекта от лечението.  

По отношение на степенна на лимфоцитна инфилтрация, като израз на имунен отговор, 

резултатите от някои клинични проучвания доказват, че с нарастване на броя на тумор-

инфилтриращи лимфоцити в тумора и стромата се удължава общата преживяемост (ОП), 

свободната от болест преживяемост (СБП) и се подобрява клиничният отговор към 

лечението (например с карбоплатин, трастузумаб и др.). Същевременно, наред с 

публикуваните данни за позитивно влияние на лимфоцитния инфилтрат около тумора, 

в други клинични проучвания, такава корелация не се установява. В дисертационният 

труд се проучва значението на лимфоцитната инфилтрация на тумора и пери-туморната 

строма за общата преживяемост и ефекта от лечение, както и се преценява възможността 

да  се оформи примерен алгоритъм за оценка на този фактор за приложението  му в 

клиничната практика. Съобщават се резултите от ретроспективно клинично проучване 

при 58 жени с рак на млечната жлеза, диагностицирани в периода 1997- 2020 година, и 

преминали през отделението по медицинска онкология на Аджибадем СитиКлиник 

МБАЛ Токуда за период от 1 година.  Изследвана е степента на ТИЛс и значението и за 

протичането на болестта, ефекта от лечението и общата преживяемост. 

 



































Резюме на монография „ Имунологични стратегии и лечение на рак на 
гърдата“  

Ракът на гърдата е най-често срещаното онкологично заболяване при жените както в 
света, така и в България. В лечението на това заболяване все още име непосрещнати 
нужди. Тематиката на монографията е продиктувана от недостиг на комплексен и  
систематизиран научен труд в българската специализирана литература в тази област.  

Книгата се състои от 10 глави, които очертават  два своеобразни раздела.  Първият се 
явява теоретичен фундамент на монографията, в който се описват и се обобщават най-
важните знания за рака на гърдата, а именно епидемиология, рискови фактори, 
диагностика, стадиране и лечение. Тук се въвеждат ключовите значения и се прави 
разбор на схващания на проблематиката. Вторият представя теоретични аспекти на 
ролята на имунната система и тумор-инфилтриращи лимфоцити в контекста на 
имунотерапия. Представен е  концептуален модел на съвременните стратегии в 
лечението на рака на гърдата. В монографията са описани световни, европейски и 
национални епидемилогични характеристики и тенденции на рака на гърдата, като са 
поставени акценти върху епидемиологични данни на пациентките спрямо възрастта и 
менопаузалния им статус, което е от особенно значение за прогнозата на развитието на 
заболяването, изведено като специално терминологично обозначение - риск от развитие 
на рака на гърдата. Описани са образни и морфологични диагностични методи, като 
специално внимание заемат прогностични и предиктивни маркери. Авторът прави 
всестранен разбор на съществуващи до момента методи за лечение: хирургия, 
лъчетарапия, химиотерапия, хормонална и таргетна терапия. Представен е критичен 
анализ на промените в прилаганите терапевтични алгоритми настъпили през последните 
десетилетия. В монографиятата е предсатвена концепцията за значението на имунната 
система в туморната хомеостаза. Описани са сложните процеси на взаимодействие 
между имунната система на пациента и развитието на туморен процес са намерили своя 
израз в явленията обозначени като „имунонаблюдение“ и „имуноредактиране“, което 
представлява клиничен субстрат за проучване на ролята на тумор-инфилтриращи 
лимфоцити,  наличието на маркери за идентифициране и методи за отчитането им.  
Анализирани са механизмите на действието на имунните чек-пийнт инхибитори -  
терапевтичните агенти, чиято употреба е подчинена на феномена на взаимодействието 
между тумор-инфилтриращи лимфоцити и туморните клетки. Подробно са описани и 
анализирани всички съвременни терапевтични агенти: чек-пойнт инхибитори на PD-
1/PD-L1 и  анти-CTLA-4, както и стратегии за прилагането им особенно при 
метастатичен карцином на гърдата.  

 



Резюме на монография „ЛЕКАРСТВЕНА ТОКСИЧНОСТ ОТ ИМУНОТЕРАПИЯ 
ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ОНКОЛОГИЧНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ“ 

 
Значението на модулациите в имунната система за канцерогенезата и лечението 

на злокачествените тумори през последното десетилетие придоби значителен интерес и 
предизвика промяна в протичането и прогнозата на пациенти с онкологични 
заболявания. Именно позитивните данни за ефективност в клиничните изпитвания на 
имунотерапия, определиха и широкото навлизане на това лечение в онкологичните 
терапевтични протоколи. С това обаче, зачестиха съобщенията за свързана с това 
лечение лекарствена токсичност, която се свързва с имунни и автоимунни патологични 
прояви, непознати на клиницистите досега. Поради това, монографията „лекарствена 
токсичност на имунотерапия при лечение на онкологични заболявания“ се явява в помощ 
на онколозите за да се осведомят, ориентират и предвиждат подобни лекарствено 
свързани нежелани събития при своите пациенти, лекувани с имунни чек-пойнт 
инхибитори (ИЧПи). 
Монографията е написана в шест основни раздела, които са структурирани в йерархично 
и пропедевтично удачна последователност, като съдържа и кратко въведение и 
заключение. Първият раздел на монографията е пропедевтичен и разглежда някои важни 
аспекти на туморната биология и малигнената трансформация, свързани със 
способността на туморните клетки да „избягват“ имунния  отговор, както и 
комплексните взаимодействия и крос-интерференции между имунната система, 
компонентите на туморната микросреда и туморните клетки. Описана е комплексната 
роля на тумор-инфилтриращите лимфоцити като маркер на имунния отговор, който има 
прогностично и предиктивно значение и може да корелира с ефективността на 
различните терапевтични модалности в онкологията.  
В последващите раздели се акцентира върху имунните чек-пойнт инхибитори като нов 
клас имунологична таргетна терапия със задълбочен преглед на тяхната 
фармакодинамика и фармакокинетика. Представени са различните биомолекули 
мишени, които стоят в основата на разработването на тези терапевтични модалности, 
като са представени профилите на експресия по таргетните клетъчни популации, 
биологичните ефекти, които отключват и механизмите на сигнална трансдукция, в 
контекста на фазите на представяне и ефекторната фаза на тумор-специфичния отговор. 
Разгледани механизмите на действие на CTLA-1 инактивиращите антитела, както и на 
антителата, свързващи се с PD-1 или PD-L1. В подраздела, посветен на 
фармакокинетиката са описани са основните механизми за клирънс на ИЧПи, факторите, 
които го повлияват, както и детайлните фармакокинетични характеристики на основните 
представители на този клас лекарства. 
В монографичният труд се обобщава токсикологичния потенциал на ИЧПи, като са 
описани фармако-епидемиологични данни, профилът на безопасност на класа като цяло, 
описание на основните механизми на възникване на нежеланите лекарствени реакции и 
токсичност, основните таргетни органи на токсичността, тяхната честота и подходите за 
мониториране. В детайли са описани проявите на белодробна, гастроинтестинална, 
чернодробна, ендокринна и кожна токсичност, както и редките токсични ефекти. 
Обобщени са и очакваните пациентски популации с повишен риск от възникване на 
определен тип органова токсичност. 

Представени са и модели за фармакологична модулация и протекция на 
нежеланите ефекти и токсичността, като подход за оптимизиране на терапевтичния 
индекс на ИЧПи и качеството на живот на пациентите.  







































Резюме на учебна книга „Наръчник в помощ на пациенти с онкологични 
заболявания и техните близки“ 

 
В книгата са представени детайлно практически съвети към пациентите с 

онкологични заболявания и техните близки, как по-леко да преминат през различните 
етапи на болестта, да преодолеят евентуални административни и социални 
затруднения, които различни биха възникнали в хода на активното лечение и 
диспансерното проследяване. Подобно практическо помагало се издава за първи път в 
България, като авторите, пациенти, социален работник и медицински онколог, са се 
постарали да опишат всеки аспект на онкологичната болест, като са представили 
проблема от първо лице и са са използвали достъпен и разбираем език.  

В наръчника има приложени примерни шаблони на молби, заявления и писма 
до институции, отговорни за издаване на ТЕЛК решения, помощни средства, перуки и 
други дейности, които на различни етапи от лечението, пациента би имал нужда.   
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