
Рецензия 

От проф. д-р Искра П. Алтънкова, д.м.н. 

за дисертационен труд на д-р Лидия Гърчева , докторант свободна форма 

за присъждане на образователна и научна степен „ Доктор“ по научната 

специалност “ Хематология и преливане на кръв“ 

Рецензията е изготвенa според изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав на Република България и Правилника за приложението му 

Оценка на актуалността на темата 

Трансплантацията на хемопоетични стволови клетки (ТХСК) е утвърден 

терапевтичен метод за лечение на злокачествени хематологични заболявания, 

прилаган и у нас. Целта е заместване на болни, увредени или абнормно 

функциониращи клетки на болните с нормално функциониращи клетки. 

Крайният успех на ТХСК, усложненията след нея и преживяемостта на 

пациентите са в пряка зависимост от навременно и балансирано 

възстановяване на имунната система.  

Изучаването на механизмите на възстановяване на имунната система 

след автоложна трансплантация на хемопоетични стволови клетки 

представлява база за прогнозиране на възможните усложнения и моделиране 

на нови терапевтични стратегии. 

Възстановяването на имунната система след автоложна трансплантация 

на хемопоетични стволови клетки  е сложен и динамичен процес. 

Възстановяването на основните клетъчни популации Т- В- и NK-клетки варира 

както в количествено, така и във функционално отношение във времето, а това 

се отразява на  последващата заболеваемост и смъртност.  



Съществуват разлики в подходите, методите на изследване и 

проследяване, технологично оборудване и професионален опит в различните 

трансплантационни центрове, което се е отразило в липсата на 

стандартизирани алгоритми, които да се използват в клиничната практика. 

Мониторирането на имунното възстановяване в  посттрансплантационния 

период е от съществено значение за общата оценка на ТХСК, както и за 

разработването на терапевтични стратегии.  

Именно в тази област са дългогодишните изследвания на д-р Гърчева. 

Настоящата дисертационна работа задълбочено и обстойно обобщава 

изследванията и в тази област като цялостно оценява процесите на клетъчно 

възстановяване, факторите от които то се влияе и  значението на им за 

клиничната практика на автоложната трансплантация на хемопоетични 

стволови клетки при деца и възрастни. Специално искам да отбележа високата 

компетентност на дисетантката не само в лабораторната имунологична област, 

но и клиничните аспекти на ТХСК.  Затова смятам, че дисертационният труд е 

актуален, навременен и много полезен за клиничната практика. 

 

Оценка на дисертационния труд 

Дисертационният труд е разработен на 215 страници по общоприетия 

модел: Литературен обзор (14 стр.), Работна хипотеза, Цел и задачи (4 стр,), 

Материал и методи (29 стр.), Собствени резултати(72 стр.), Дискусия (20 стр.). 

Формулирани са 10 изводи и 7 приноси. Работата е онагледена с 29 таблици и 

58 фигури. Използвани и цитирани са 161 литературни източници. Във връзка с 

дисертацията са публикувани 4 научни статии и са представени 7 доклада на 

научни форуми у нас и в чужбина.  

Работата започва с обстоен, но целенасочен  литературен обзор, осветляващ 

множество аспекти на ТХСК и имунната реконституция след нея. 

Литературният обзор е компетентно и ясно написан. Изяснява същността и 

проблемите, свързани  с ТХСК по света и у нас. Значителна част се отнася за 

методологиите на получаване, характеризиране, съхраняване и прилагане на 



стволовите клетки за трансплантация, теоретичните основи на репопулиране 

на имунна система след трансплантацията и флоуцитометрично изследване на 

различните лимфоцитни популации и техните функции. Обстойно се разглежда 

ролята на различни цитокини като регулиращи функциите на лимфоцитите. 

Представянето на тези данни говори за безспорната лична компетентност и 

опит на авторката.  

Логично е формулирана работната хипотеза, че възстановяването на 

имунната система след автоложна ТХСК е в зависимост от характеристики на 

реципиента, от качеството на клетъчния трансплантат и от настъпилите след 

трансплантацията усложнения. Предполага се, че проучванията могат да бъдат 

основа за прогнозиране на риска от усложнения и модифициране на 

терапевтичното поведение с цел подобряване качеството на живот и по-добра 

обща и свободна от рецидиви преживяемост. 

 

Целта на работата е количествен и функционален анализ в динамика на 

възстановяване на основните кръвни клетки и имунната система и тяхната 

клинична значимост при пациенти, подложени на автоложна трансплантация 

на хемопоетични стволови клетки. Във връзка с нея ясно и целенасочено са 

формулирани 7 задачи, които обхващат: хематологична, хуморална и клетъчна 

имунологична  реконституция, проследени за 2 годишен период след 

автоложна ТХСК, както и анализи спрямо характеристики на пациентите като 

възраст, основна диагноза, статус при трансплантация, приложена терапия. 

Изследвана е предиктивната им стойност за риска от усложнения след 

трансплантацията и пригодността на получените данни към математически 

модел на хемопоезата по отношение на формирането на T, B и NK-клетките 

след ТХСК.  

 Главата Материали и методи е много добре разработена. Ясно и 

обосновано са представени групите пациенти, 57 на брой, добре клинично 

дефинирани и достатъчни за надеждна статистическа обработка, чрез която са 

осигурени резултатите. Изследвана е и контролна група от 28 здрави лица, със 

същите методи и въз основа на техните данни са дефинирани собствени 

референтни /доверителни граници. Описанието на използваните методи и 

флоуцитометрията е подробно и отразява дългогодишния лабораторен опит и 



професионализъм на дисертантката като клиничен имунолог в областта 

трансфузионната и онко хематология. Те могат да станат основа за 

компетентно и практически много полезно помагало и за други клинични 

центрове, в които се извършват трансплантации на стволови клетки. 

 

Оценка на собствените резултати 

Резултатите са систематизирани и логично свързани със задачите, 

произтичащи от основната цел. Възприетата структура на изложение, а 

именно: след представянето на получените данни за обследвания 

имунологичен параметър те се анализират в контекста на клиничните и 

демографски фактори на групата пациенти, обсъждат се в контекста на 

световните постижения и се обосновават основните становища на авторката по 

тях. Много интересно и информативно е представянето както на 

количествените данни за лимфоцитната популация, така и функционалното 

състояния в 9 времеви точки за двегодишното проследяване. Огромният обем 

собствени данни е обработен адекватно статистически и е представен удачно в 

табличен и графичен вид без повторения, което го прави по-достъпен за 

възприемане и осмисляне. Аз считам за добър този начин на представяне на 

резултатите, защото концентрира вниманието, макар че доста се утежнява 

изложението в главата.  

Получените резултати са обстойно, обективно и критично обсъдени в Глава  

Дискусия. Там още веднъж се открояват получените резултати, оформят се 

изводите и се обективизират приносите на тази дисертация.  

Формулираните 10 извода произтичат от получените собствени 

резултати. Установява се, че различните клетъчни популации и субпопулации 

имат сходен, но не еднакъв модел на възстановяване във времето след ТХСК. 

Хематологичната реконструкция започва преди имунологичната, но пълното 

възстановяване е продължителен процес приблизително от 2 години, което се 

отразява на абсолютния брой на всички проследени имунокомпетентни 

клетъчни популации. Към 100я ден след ТХСК се отчита частично 



възстановяване на % на В лимфоцитите, което върви със средни нива на ИгГ, а 

ИгМ корелира с противоинфекциозен потенциал.  

Нивата на общата Т-клетъчна популация остават трайно ниски 2 години след 

ТХСК. Хелперните и цитотоксичните Т-клетъчни субпопулации показват 

реципрочна динамика, като съотношението помежду им остава трайно ниско. 

Възстановяването на Th2 клетките към 100-я ден след ТХСК корелира с по-

добра преживяемост (OS и PFS), докато CD8+ Т лимфоцитите и тяхната 

цитотоксична функция се възстановяват по-бързо. Количествено първи се 

възстановяват NK клетките (като % и абсолютен брой) и към 100-я ден след 

ТХСК цитотоксичната им функция се възстановява по-бавно от тази на Т 

цитотоксичните клетки и корелират статистически значимо с нисък риск от 

рецидиви. 

Предложеният математически модел на левкопоеза е стабилно приложим към 

процесите на възстановяване  на T- , B- и NK клетките след автоложна ТХСК, 

особено между 50-ти и 90-ти ден, независимо от количеството на 

трансплантираните стволови клетки. 

 

Оценка на приносите 

В дисертацията са добре формулирани 9 приноси, които аз приемам. 

С оригинален характер: 

 

1. За първи път в страната е проучена в динамика имунологичната 

реконструкция след автоложна ТХСК при пациенти със злокачествени 

заболявания и са идентифицирани значими корелации на отделни параметри 

на пост-трансплантационния клетъчен и хуморален имунитет с клиничното 

протичане и риск от усложнения и рецидиви. 

 

2. Установена е ролята на нарушеното съотношение iHLC/FLC – uHLC/FLC 

преди и след трансплантация при пациенти с мултиплен миелом като 

предиктивен маркер за намалена PFS спрямо пациенти със запазено 

съотношение. 

 

3. За първи път е проследена експресията на CD160 върху NK-клетки и са 

установени трайно ниски нива на CD8(+)CD160(+)CD56(+) NK-клетки, което 

предполага подтисната цитолитична  NK-клетъчна активност. 



 

4. Изготвен е математически модел на левкопоезата, отчитащ 

въздействието на растежни фактори и периода на междинно диференциране 

на кръвните клетки. Установено е, че предложеният математически модел е 

приложим за процесите на реконструкция на В-, Т- и NK-клетките след 

автоложна ТХСК. 

 

С потвърдителен характер: 

 

1. Проучванията на основните лимфоцитни популации потвърждават, че 

количествената реконструкция не повлиява директно тяхното узряване и 

функционално развитие. 

 

2. Установена е стабилна тенденция на нарастване единствено по отношение 

на В-клетъчната популация. Потвърдена е корелацията между 

посттрансплантационните нива на В-клетките и честотата на инфекциозните 

усложнения след автоложна ТХСК. 

 

3.Установено е, подобно на други автори, че пациентите с възстановени нива 

на IgM след автоложна ТХСК имат по-дълга обща преживяемост и рецидивират 

по-рядко.          

4. Получените данни потвърждават наблюденията за по-бърза реконструкция 

на NK-клетките в сравнение с другите лимфоцитни популации, като 

възстановените след автоложна ТХСК NK-клетъчни нива се свързват със 

значимо по-нисък риск от рецидив.         

5. Получените резултати потвърждават данни от други проучвания, които 

отчитат трайно ниски пост-трансплантационни нива на общите Т-клетки и Th:Tc 

съотношение поради забавена регенерация на CD4(+) Т-хелперите през 

първата година след автоложна ТХСК при по-бързо нарастване на CD8(+) 

цитотоксични Т-лимфоцити, в т.ч. на CD160(+)CD8(+) клетки с висок 

цитолитичен капацитет. 

 

Критични бележки и препоръки към дисертационния труд: 

 Аз нямам сериозни критични бележки, свързани със замисъла на 

дисертационния труд, използваните методи и получените резултати и научни 

приноси. Намирам, че обсъжданията на собствените данни за отделните 

клетъчни параметри са твърде пространни в Глава „Собствени резултати“, още 

повече, че следва и общо обсъждане в глава „Дискусия“.  



Бих препоръчала популяризиране/ публикуване на опита и постиженията на 

дисертантката за по- широк кръг специалисти, които работят в областта на 

хематологията и трансплантацията на стволови клетки. 

 От представената ми научна биография, публикациите и участия в 

научни форуми, както и дългогодишните ми лични впечатления, смятам че д-р 

Лидия Гърчева е изграден лекар, специалист в областта на трансфузионната 

хематология, клиничната имунология в областта на онкохематологичните 

болести и трансплантацията на хемопоетични стволови клетки.  Също така 

високо оценявам  творческата среда и професионализъм на специалистите в 

клиниката  по хематология и лабораториите на СБАЛХЗ и вещото ръководство 

на научния ръководител  професор д-р Маргарита Генова, като сериозна 

предпоставка и стимул за разработването на тази стойностна дисертация.  

 Във връзка с дисертационния труд д-р Гърчева е представила 4 

публикации (2 в български и 2 в международни списания) и 7 участия с доклади  

в международни конгреси. Работила е по 3 научни грантови проекта и има 

общо 36 публикувани научни статии. Това  говори за значителната и 

представителност сред научната общественост и специалисти в чужбина и у 

нас.  

Д-р Лидия Гърчева завършва медицина през 1986г и работи 3 години в 

Хемотрансфузионен център към Окръжа болница Разград. В периода 1990 – 

2004 работи в няколко звена на Национален център по детска 

онкохематология, а от 2005 до сега работи в Лаборатория по хематопатология 

и имунология на Специализирана болница за хематологични заболявания, гр. 

София. През 1992г. придобита специалност „Трансфузионна хематология“. 

Междувременно е специализирала неколкократно главно във френски болници 

и центрове  по различни аспекти на трансфузионна хематология, изолиране, 

характеризиране и криопрезервация на хемопоетични стволови клетки и др. От  

2017г. е свободен докторант към СБАЛХЗ по научна специалност 03.01.39 – 

“Хематология и преливане на кръв”. Владее френски, английски, руски езици.. 

 

Заключение: 



Оценявам високо по достойнство дисертационния труд – неговата актуалност, 

използваните съвременни методи, получените резултати и приносите, както и 

професионалните и изследователски умения на дисертантката. Смятам, че те 

напълно отговарят на изискванията на Закона за развитие на академичните 

кадри и Правилника за приложението му. Затова напълно убедено ще гласувам 

ЗА и препоръчвам на уважаемото Научното жури също да гласува 

положително за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” на 

д-р Лидия Гърчева. 

26. 11. 2020 г. Изготвила рецензията: 

Проф. Д-р Искра Алтънкова, дмн 


