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I. Публикации в чуждестранни научни списания с IF 

 
1. Fokas E, Wacker U, Gross MW, Henzel M, Encheva E, Engenhart-Cabillic R. 

Hypofractionated stereotactic reirradiation of recurrent glioblastomas: a beneficial 
treatment option after high-dose radiotherapy? Strahlenther Onkol. 2009 
Apr;185(4):235-40. IF 3,776, цитирания 66 

 
Background and Purpose: Recurrent malignant gliomas have a very poor prognosis. This 
trial aimed to evaluate the benefits of reirradiation in case of recurrent glioblastoma 
multiforme (GBM) using hypofractionated stereotactic radiotherapy (hFSRT) after primary 
high-dose percutaneous irradiation. 
Patients and Methods: Between 1998 and 2008, 53 patients with recurrent GBM were 
treated by hFSRT based on CT and MR imaging. At the time of recurrence, a median total 
dose of 30 Gy (20–60 Gy) was delivered in median fractions of 3 Gy/day (2–5Gy). 
Results: The reirradiation was well tolerated (no acute or late toxicity > grade 2), despite the 
relatively large median tumor volume (35.01 ml). Karnofsky Performance Score was the 
strongest predictor for survival after reirradiation (p = 0.0159). Tumor volume (p = 0.4690), 
patient age (p = 0.4301), second operation (p = 0.6930), and chemotherapy (p = 0.1466) at the 
time of reirradiation did not affect survival. After hFSRT, the median survival was 9 months, 
and the 1-year progression-free survival (PFS) amounted to 22%.The median overall survival 
from initial diagnosis was 27 months. 1-year survival from first diagnosis was 83%, 2-year 
survival 45%. The median time to progression from the end of initial irradiation to recurrence 
was 12 months. 1-year PFS before reirradiation was 40%. 
Conclusion: hFSRT as a secondary treatment of recurrent GBM is a feasible and effective 
treatment option. Only minor side effects were observed with prolonged life expectancy of 9 
months. 
Key Words: Recurrent glioblastoma · Stereotactic radiotherapy · Reirradiation · Survival 
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gliomas following radiotherapy for craniopharyngiomas: a case report and review of 
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The aim of this study was to collect, describe and analyze the radiation-induced gliomas in 
craniopharyngioma patients reported in the literature up to date. Review of the relevant 
literaturewas performed. One personal illustrative case was added. Reports of 15 patients, 
including the presented illustrative case, were evaluated. The average age of the patients at the 
time of irradiation was 12.5 years. All patients underwent conventional fractionated 
radiotherapy with mean total radiation dose of 55 Gy and an average latency period of 10.8 
years. Glioma localization varied with the highest frequency of the temporal lobe 
involvement. All but one patient had high-grade gliomas on the histological exam. Although 
exceptionally rare, the radiation-induced gliomas in craniopharyngioma patients are 
potentially possible, long-term complications with devastating consequences in typically 
younger patients with long life-expectancy. The radiation-induced iatrogenic injury on one 
hand should provoke the research and elaboration of safer and at least, equally efficient 
alternative treatment modalities and on the other hand ought to prompt the investigation of the 
patients’ risk factors predisposing the oncogenesis after irradiation. 
 

3. Kolev N., A. Tonev, V. Ignatov, A. Zlatarov, V. Bojkov, T. Kirilova, E. Encheva, K. 
Ivanov. The Role of 3-D Endorectal Ultrasound in Rectal Cancer: Our Experience. Int 
Surg: March 2014, Vol. 99, No. 2, pp. 106-111. IF 0.248,  

In the last 20 years, endorectal ultrasound (ERUS) has been one of the main diagnostic 
methods for locoregional staging of rectal cancer. ERUS is accurate modality for evaluating 
local invasion of rectal carcinoma into the rectal wall layers (T category). Adding the three-
dimensional modality (3-D) increases the capabilities of this diagnostic tool in rectal cancer 
patients. We review the literature and report our experience in preoperative 3-D ERUS in 
rectal cancer staging. In the group of 71 patients, the staging of preoperative 3-D endorectal 
ultrasonography was compared with the postoperative morphologic examination. Three-
dimensional ERUS preoperative staging was confirmed with morphologic evaluation in 66 
out of 71 cases (92.9%). The detection sensitivities of rectal cancer with 3-D ERUS were as 
follows: T1, 92.8%; T2, 93.1%; T3, 91.6%; and T4, 100.0%; with specificity values of T1, 
98.2%; T2, 95.4%; T3, 97.8%; and T4, 98.5%. Threedimensional ERUS correctly categorized 
patients with T1, 97.1%; T2, 94.3%; T3, 95.7%; and T4, 98.5%. The percentage of total 
overstaged cases was 2.75% and that of understaged cases was 6.87%. The metastatic status 
of the lymph nodes was determined with a sensitivity of 79.1% (19 of 24), specificity of 
91.4% (43 of 47), and diagnostic accuracy of 87.3% (62 of 71). In our experience, 3-D ERUS 
has the potential to become the diagnostic modality of choice for the preoperative staging of 
rectal cancer. 
Key words: Three-dimensional endorectal ultrasound – Rectal cancer 
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4. Bliznakova К, N. Kolev, Z. Bliznakov, I. Buliev, A. Tonev, E. Encheva, K. Ivanov. 
Image Processing Tool Promoting Decision-Making in Liver Surgery of Patients with 
Chronic Kidney Disease. Journal of Software Engineering and Applications, 2014, 
7, 118-127. 
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Preoperative assessment of the liver volume and function of the remnant liver is a mandatory 
prerequisite before performing major hepatectomy. The aim of this work is to develop and test 
a software application for evaluation of the residual function of the liver prior to the 
intervention of the surgeons. For this purpose, a complete software platform consisting of 
three basic modules: liver volume segmentation, visualization, and virtual cutting, was 
developed and tested. Liver volume segmentation is based on a patient examination with non-
contrast abdominal Computed Tomography (CT). The basis of the segmentation is a multiple 
seeded region growing algorithm adapted for use with CT images without contrast-
enhancement. Virtual tumor resection is performed interactively by outlining the liver region 
on the CT images. The software application then processes the results to produce a three-
dimensional (3D) image of the “resected” region. Finally, 3D rendering module provides 
possibility for easy and fast interpretation of the segmentation results. The visual outputs are 
accompanied with quantitative measures that further provide estimation of the residual liver 
function and based on them the surgeons could make a better decision. The developed system 
was tested and verified with twenty abdominal CT patient sets consisting of different numbers 
of tomographic images. Volumes, obtained by manual tracing of two surgeon experts, showed 
a mean relative difference of 4.5%. The application was used in a study that demonstrates the 
need and the added value of such a tool in practice and in education. 
Keywords:Non-Contrast Enhanced Computed Tomography Images; Evaluation of the 
Residual Function of the Liver; Liver Segmentation; Seeded Regional Growing Algorithm; 
Virtual Tumor Resection, Decision-Making; Educational Tool 
 

5. Chaushev B., Bochev P., Klisarova A., Yordanov K. 

 

, Encheva E., Dancheva J., 
Yordanova C., Hristozov K., Krasnaliev I., Radev R.,Nenkov R. Cervix carcinoma 
and incidental finding of medullary thyroid carcinoma by 18F-FDG PET/CT: Clinical 
case. Nuclear medicine review. 2014 Vol 2, № 2, 97-100. 

Thyroid nodules are encountered in clinical practice during the diagnostic procedures or 
patients’ follow-up due to other diseases quite far from the thyroid gland with prevalence 4–
50% in general population, depending on age, diagnostic method and race. The prevalence of 
thyroid nodules increases with age and their clarification should be done for their adequate 
treatment. An 18F-FDG PET/CT was done with a PET/CT scanner (Philips Gemini TF), 
consisting of dedicated lutetium orthosilicate full ring PET scanner and 16 slice CT. The 
PET/CT scan of the whole-body revealed on the CT portion a hypodense nodular lesion in the 
left lobe of the thyroid gland with increased uptake of 18F-FDG on the PET with SUVmax 

Kye words: PET/CT, 18F-FDG, hypodense nodular lesion, medullary thyroid cancer  

10.3 and demonstrated a complete response to the induction therapy of the main oncological 
disease of the patient — squamous cell carcinoma. This clinical case demonstrates that whole-
body 18F-FDG-PET/CT has an increasingly important role in the early evaluation of thyroid 
cancer as a second independent malignant localization. Focal thyroid lesion with high risk of 
thyroid malignancy was incidentally found on 18F-FDG PET/CT.  
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III. Монография на английски език 
 

6. Ignatov V., N. Kolev, A. Tonev, Sh. Shterev, E. Encheva, T. Kirilova, Ts. 
Teneva , 

 

Kr. Ivanov. Diagnostic Modalities in Colorectal Cancer –Endoscopy, Ct 
and Pet Scanning, Magnetic Resonance Imaging (MRI), Endoluminal 
Ultrasound and Intraoperative Ultrasound.  Colorectal Cancer - Surgery, 
Diagnostics and Treatment. Book Edited by Jim S Khan, ISBN 978-953-51-1231-
0, 530 pages, Publisher: InTech. 2014, Chapter, p 29-52. 

Colorectal cancer (CRC) is the third most diagnosed cancer in men, next to prostate and lung 
cancer. In women it is the second most diagnosed cancer, next to breast cancer. In a time of 
limited resources in health care, there has been considerable debate which imaging modality 
offers the best non-invasive examination of colorectal cancer, offering both detection and 
characterization. The use of multiple diagnostic modalities is both costly and time-consuming. 
Clinical evidence amassed over the last several decades indicates that routine colorectal 
cancer (CRC) screening, compared to no screening, detects CRC at an earlier stage, reduces 
the incidence of CRC or the progression early CRC through polypectomy, and reduces CRC 
mortality. 

 
 

IV. Публикации в български научни списания 
 

7. Хаджиева Т., Н. Билдирев, И. Колева, З. Захариев, В. Василева, Е. Енчева, Б. 
Султанов. Нови хоризонти в планиране на високотехнологично лъчелечение с 
РЕТ/СТ (Поглед на лъчетерапевта за ползата от РЕТ/СТ). Рентгенология и 
радиология 2010 (1): 6-13. 

Резюме: Безспорен е приносът на функционалните методи в нуклеарната медицина 
след въвеждането и усъвършенстването на 18F-FDG PET, комплектована с компютърна 
томография (CT). Основните предимства на метода се очертават при стадиране на 
малигномите, за проследяване на ефекта от онкологичното лечение и очертаване на 
прогноза за оценяване на променената функция на органа след онкотерапия, както и за 
откриване на първичен тумор при метастази от неизвестно първично огнище. 
Авторите-лъчетерапевти разглеждат критично ползата на метода в областта на 
лъчелечението (ЛЛ), като анализират програмни документи и множество проучвания. 
Засега липсват научни доказателства, че очертаването на клиничния мишенен обем 
чрез PET/CT влияе върху крайните резултати и преживяемостта. PET/CT предполага 
най-добър образ и се препоръчва да се взема предвид само при тумори на белия дроб, 
лимфни възли в медиастинума и някои случаи на лимфоми. 11С-МЕТ-РЕТ допълва 
образа от следоперативната МРТ при тумори на мозъка. Възпалителните процеси, 
характерни за пострадиационните период, и физиологичните движения на органи водят 
до фалшиво положителен РЕТ сигнал. Прецизирането на образите, използвани в 
съвременните високотехнологични методи на ЛЛ, трябва задължително да се извършва 
от мултидисциплинарен екип, което е възможно само в клинични проучвания. Всички 



5 
 

тези нерешени проблеми създават етични предизвикателства в медицински, научен и 
социален аспект относно широкото и рутинно прилагане на FDG-PET и PET/CT. 
Ключови думи: 18 F-FDG PET. PET/CT. 11CMET-PET. Планиране в лъчелечението, 
фалшивоположителни РЕТ образи, мултидисциплинарна експертиза. 
 

8. Encheva E., V. Ignatov, N. Kolev, K. Ivanov. The role of radiotherapy in the 
contemporary multimodality management of rectal cancer. Scripta Scientifica 
medica, 2013,.45, S2, 18-24  

During the last 20 years the results of a significant number of trials concerning the 
multimodality management of rectal cancer have been published. This led to improvement of 
rectal cancer treatment. Radiotherapy (RT) is part of the standard multimodality treatment of 
rectal cancer and results in 50% local control improvement. The findings of the trials have 
answered some questions like the modalities sequencing, the combination of RT and 
chemotherapy, the RT fractionation regimens and the required total dose in addition to 
surgery either local or radical, the application of contact RT in early rectal cancer and 
intraoperative radiotherapy (IOR T) in locally advanced and recurrent rectal cancer. 
Neoadjuvant chemoradiation (CRT) followed by total mesorectal excision (TME) is the 
current standard treatment of patients with locally advanced rectal cancer with improved local 
control over postoperative CRT. In spite of the improved locoregional control, controversies 
exists and other opportunities for improvement are being investigated. In the present paper, 
thе evidence behind the current standard of RT and the controversies in the treatment of 
patients with rectal cancer are reviewed. 
Key words: rectal cancer, multimodality management, radiotherapy, neoadjuvant 
chemoradiation, intraoperative radiotherapy, total mesorectal excision 

 
9. Encheva E., V. Ignatov, N. Kolev, K. Ivanov. Treatment recommendations for 

multimodality management of rectal cancer with a focus on radiotherapy 
indications 

Colorectal cancer (CRC) is one of the most commonly diagnosed cancer in Europe and US A 
and one of the leading causes of cancer death worldwide with 30% of all CRCs diagnosed in 
the rectum. Numerous published trials prove that the treatment of rectal cancer requires 
multidisciplinary approach. In this article the treatment recommendations for rectal cancer 
with an emphasis on radiotherapy (RT) application are defined. 

Scripta Scientifica medica, 2013,.45, S2, 25-28 

Key words: rectal cancer, multimodality management, treatment recommendation, 
radiotherapy 

10. Kolev NY, Ignatov VL, Tonev AY, Zlatarov AK, Encheva EP, Kirilova TN, 
Bojkov VM,  Ivanov KD. Our experience in laparoscopic adrenalectomy. J of  
IMAB 2013 Jul-Dec;19(3):461-464 
 

 BACKGROUND: Laparoscopic adrenalectomy (LA)has become the procedure of choice to 
treat functioning and non-functioning adrenal tumours. With improving experience, large 
adrenal tumours (> 5 cm) are being successfully tackled by laparoscopy. 

http://www.journal-imab-bg.org/issue-2013/issue3/vol19book3p461-464.html�
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MATERIALS AND METHODS: Thirty-eight laparoscopic adrenalectomies was performed 
for adrenal lesions during the period 2006 to 2012 were reviewed. 
RESULTS: A total of 35 laparoscopic adrenalectomies were done in 32 patients. The mean 
tumour size was 5.03cm (2-11 cm). The lesions were localised on the right side in 17 patients 
and on the left side in 15 patients, with bilateral tumours in 3 patients. Functioning tumours 
were present in 32 of the 46 patients. The average blood loss was112 ml (20–400 ml) with the 
mean operating time being 144min (45 to 270 min). Three patients underwent conversion to 
open procedure. Three of the 32 patients (9.52%) on final histology had malignant tumours. 
CONCLUSION: LA is safe and feasible for large adrenal lesions. Mere size should not be 
considered as a contraindication to laparoscopic approach in large adrenal masses. Graded 
approach, good preoperative assessment, team work and adherence to anatomical and 
surgicalprinciples are the key to success. 
Key words: Laparoscopic adrenalectomy, adrenal tumour, large adrenal lesions, 
pheochromocytomas,aldosteronoma. 

11. Kolev NY, Ignatov VL, Tonev AY, Zlatarov AK, Encheva EP, Kirilova TN, 
Bojkov VM,  Ivanov KD. Biliary drainage. J of IMAB 2013 Jul-Dec;19(3):465-
469; 

 In patients with obstructive jaundice, when the endoscopic approach fails to achieve biliary 
drainage, percutaneous cannulation and combined endoscopic/percutaneous endoprosthesis 
insertion can be performed simultaneously or in stages. This study compared these two 
approaches.Endoscopic retrograde biliary drainage (ERBD) and percutaneous transhepatic 
biliary drainage (PTBD) are the two main non-surgical treatment options for obstructive 
jaundice in patients with HCC. ERBD is usually the first-linetreatment because of its low 
hemorrhage risk. Mean stent patency time and mean survival range from 1.0 to 15.9 and 2.8 
to 12.3 months, respectively. The dominant effect of biliary drainage suggests that successful 
jaundice therapy could enhance anti-cancer treatment by increasing life expectancy, 
decreasing mortality, or both. We present an overview of the efficacy of endoscopic and 
percutaneous drainage for obstructive jaundice in patients with HCC who are not candidates 
for surgical resection and summarize the current indications and outcomes of reported clinical 
use. 
Key words: obstructive jaundice, Endoscopic retrograde biliary drainage (ERBD), overview, 
percutaneous drainage. 

12. Kolev NY, Ignatov VL, Tonev AY, Zlatarov AK, Encheva EP, Kirilova TN, 
Bojkov VM,  Ivanov KD. Adrenal oncocytoma in children – case report. J of IMAB 
2013 Jul-Dec;19(3):470-472;  
 

 Adrenal oncocytomas are usually non functional and hence incidentally detected. Most of 
these adrenal neoplasms are benign. Functioning adrenocortical oncocytomas are extremely 
rare and most reported patients are between 40 and 60 years of age. We found in the literature 
that only several cases of functioning adrenocortical oncocytomas have been reported in 
childhood. We report a case of functioning adrenocortical oncocytoma in a 9 years old female 
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child presenting with virilization. She presented with deepening of the voice and excessive 
hair growth, and elevation of plasma testosterone and dehydroepiandrosterone sulfate. We 
presented adiscussion of this case, successfully managed by laparoscopic surgery.  
Key words: oncocytoma, adrenal neoplasma, virilization, laparoscopic surgery, 
adrenocortical neoplasma. 

13. Kolev NY, Ignatov VL, Tonev AY, Zlatarov AK, Encheva EP, Kirilova TN, 
Bojkov VM,  Ivanov KD. Endoscopic radical treatment in early rectal cancer. J of 
IMAB 2013 Jul-Dec;19(3):473-475; 
 

 The standard radical treatment for early rectal cancer includes a removal of the tumor with 
total mesorectalexcision. There are lots of new techniques for endoscopic treatment which 
could shift the strategy for obtaining the postoperative results. We report our radical 
endoscopic treatment of early rectal carcinoma by endoscopic submucosal dissection. Forty 
five patients with early-stage rectal cancer (carcinoma in situ, T1sm1 andT1sm2) were 
enrolled. All of them were staged by 3-D endorectal ultrasound. In 43 cases, of the tumors 
were endoscopically removed. No oncological results were report. The bleeding was stopped 
by endoscopic hemostasis. No systematic complications were observed. No mortality was 
observed. The ESD procedure for early-stage rectal cancers is feasible and safe. The 
postoperative results are significantly better in comparison of radical surgical treatment. The 
perioperative morbidity is different as type and the postoperative period is shorter. 
Key words: radical treatment, rectal cancer,endoscopic treatment, 3-D endorectal 
ultrasound,endoscopic submucosal dissection 

14. Grigorova D, E Encheva, R Georgieva. EM algorithm for MLE of a probit model 
for multiple ordinal outcomes. Serdica Journal of Computing, 2013 7(3), 101-118. 

The correlated probit model is frequently used for multiple ordered data since it allows to 
incorporate seamlessly different correlation structures. The estimation of the probit model 
parameters based on direct maximization of the limited information maximum likelihood is a 
numerically intensive procedure. We propose an extension of the EM algorithm for obtaining 
maximum likelihood estimates for a correlated probit model for multiple ordinal outcomes. 
The algorithm is implemented in the free software environment for statistical computing and 
graphics R. We present two simulation studies to examine the performance of the developed 
algorithm. We apply the model to data on 121 women with cervical or endometrial cancer. 
Patients developed normal tissue reactions as a result of postoperative external beam pelvic 
radiotherapy. In this work we focused on modeling the effects of a genetic factor on early skin 
and early urogenital tissue reactions and on assessing the strength of association between the 
two types of reactions. We established that there was an association between skin reactions 
and polymorphism XRCC3 codon 241 (C>T) (rs861539) and that skin and urogenital 
reactions were positively correlated. 
 

http://www.journal-imab-bg.org/issue-2013/issue3/vol19book3p473-475.html�
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15. Тодорова П., Н. Николаева, М. Йорданова, Г. Николов, Е. Енчева. Роля на 
рентгеновия лаборант в лъчелечебния процес. Варненски медицински 
форум. 2013,2, Supplement 3,  49-53. 
 

Лъчелечението е част от комплексното лечение на онкологично болните, което включва 
още хирургично лечение и химиотерапия. През последните години се наблюдава бурно 
развитие на лъчетерапевтичните апарати и техники, което го превръща във 
високотехнологично лечение. Това неизменно изисква добре обучен и компетентен 
екип. Екипът, който участва в планиране и провеждане на лъчелечението, включва 
лекар-лъчетерапевт, медицински физик и рентгенов лаборант. Да се разгледат 
функциите и задълженията на рентгеновия лаборант при реализиране на лъчелечебния 
процес. Проучването включи литературна справка в интернет и сайта на европейската 
асоциация по лъчелечение (European Society for Raditotherapy and Oncology-ESTRO) 
относно работата на рентгеновия лаборант при лъчелечението. Установи се, че 
рентгеновият лаборант играе ключова роля в лъчелечебния процес. При навлизането на 
високотехнологичното лъчелечение неговите функции се разширяват и той участва на 
всички нива при подготовката и изпълнението на лъчелечебния план - от 
позиционирането и имобилизирането на пациента, през сканирането, контурирането на 
органите в риск, виртуалната симулация и верификацията на лъчелечебния план. Но 
основното му задължение е реализиране на лъчелечебния план на апарата, т. е. процеса 
на облъчване. Коректното облъчване е последната, но и изключително важна стъпка в 
цялостния лъчелечебен процес. При него се реализира планираната лъчелечебна доза в 
мишенния обем при максимална защита на околните здрави тъкани. Рентгеновият 
лаборант при лъчелечението се превръща в самостоятелна професия, изискваща знания 
за онкологичните заболявания, рентгеновата анатомия, планиращата система и за 
апаратурата, използвана при облъчването, основно представена от линейни ускорители 
в съчетание с компютър-томографи и магнитно-резонансни томографи. С нарастващите 
функции на рентгеновия лаборант при лъчелечението нараства и неговата отговорност, 
което го прави равнопоставен член на екипа, реализиращ лъчелечението на 
онкологично болните. 
Ключови думи: лъчелечение, рентгенов лаборант, функции, задължения. 

 
16. Попов М, Н. Николаева, М. Йорданова, Е. Енчева - Устройства за 

позициониране и фиксиране на пациента за целите на лъчелечебния процес. 
Варненски медицински форум. 2013, 2, Supplement 3,  59-66. 
 

Лъчелечението (ЛЛ) като онкологичен метод на лечение се налага при 50% от 
онкоболните. Целта на ЛЛ е реализиране на висока доза облъчване в клиничния 
мишенен обем (туморния обем) и максимална защита на околните здрави тъкани. Това 
се постига както чрез използване на апаратурните и технологични възможности на 
линейните ускорители и другите лъчетерапевтични машини, така и чрез устройствата 
за позициониране и фиксиране на пациента по време на облъчване. С тяхна помощ 
онкоболният от първото посещение на виртуалния симулатор (компютъен томограф, 
пригоден за целите на лъчелечението) до последното облъчване на линейния ускорител 
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се разполага на пациентската маса в една и съща позиция и не му се позволява да се 
движи. Следователно те осигуряват възпроизводима позиция на пациента на масата за 
облъчване. Нейната точност и възпроизводимост са изключително важни за коректното 
изпълнение на целия лъчелечебен процес. Значимостта на проблема нараства с 
въвеждането на съвременните прецизни техники, при които се цели намаляване на 
обемите на облъчване и съответно - степента и честотата на лъчевите реакции при 
едновременно покачване на лъчелечебните дози. Целта е пациентът да е максимално 
обездвижен при осигуряване на нужния комфорт. Целта на това съобщение е да се 
разгледат основните фиксиращи и позициониращи устройства за целите на ЛЛ от 
гледна точка на устройство, показания и приложение. 

 
17. Енчева Е. Лъчево-индуцирани сърдечно-съдови заболявания-епидемиология 

и патофизиология. Наука Кардиология. 2014, 2, 73-79. 
 

През последните няколко десетилетия се отчитат подобрени лечебни резултати с 
повишена преживяемост при много онкологични заболявания в торакалната област, 
налагащи лъчелечение (ЛЛ), като рак на гърдата (РГ) и болест на Ходжкин (БХ), което 
е предпоставка за развитието и проявата на късни лъчеви реакции. Лъчево-
индуцираните сърдечно-съдови заболявания (ЛИССЗ) са най-честата неонкологична 
причина за смъртност при преживелите онкоболни, провели ЛЛ, проявяващи се 
обикновено десетилетия след края на лечението. ЛИССЗ могат да засегнат всички 
сърдечни структури. Относителният риск за развитие на исхемична болест на сърцето 
(ИБС), застойна сърдечна недостатъчност, клапно увреждане на сърцето, перикардни 
заболявания, проводни нарушения и внезапна сърдечна смърт е значително повишен. 
През последните години се въведоха съвременни лъчеви техники, които максимално 
щадят облъчването на сърцето, но дългосрочните лъчеви промени на сърцето все още 
не са напълно изяснени, което налага продължително наблюдение на преживелите 
онкоболни. Информираността и ранното идентифициране на потенциалните сърдечни 
увреждания е от решаващо значение за преживелите онкоболни, понеже изисква 
комплексно лечение. В настоящата публикация се разглежда епидемиологията на 
ЛИССЗ и тяхната патофизиология. 

 
18. Енчева Е. Лъчево-индуцирани сърдечно-съдови заболявания-скрининг и 

лечение. Наука Кардиология. 2014, 3, 134-139. 
 

Сърдечно-съдовите и онкологичните заболявания са двете водещи причини за 
заболеваемост и смъртност в световен мащаб. При повече от 50% от онкоболните се 
налага провеждане на лъчелечение (ЛЛ). Подобряването на лечението на 
онкологичните заболявания доведе до увеличаване на броя на хората, преживели рак, 
при някои от които могат да се наблюдават лъчево-индуцирани сърдечно-съдови 
увреждания. С оглед на ранното установяване на лъчево-индуцираните сърдечно-
съдови заболявания (ЛИССЗ) и тяхното лечение, дългосрочното проследяване и 
сърдечният скрининг са от съществено значение при онкоболни, провели ЛЛ в областта 



10 
 

на торакса, тъй като ЛИССЗ могат да се проявят години след приключване на 
лъчелечението. 

 
19. Ignatov V., N. Kolev, A. Tonev, Sh. Shterev, E. Encheva, A. Zlatarov, K. 

Ivanov. Diagnostic modalities for early rectal cancer – review of the literature. 
Scripta Scientifica medica, 2014, 46 (1), 30-36. 
 

Rectal carcinoma represents a significant health problem in the modern world. Its high rate of 
occurrence and mortality in the late stages of the disease stresses the need for better 
diagnostic, prognostic and predictive methods. We present a review of the literature 
concerning the staging modalities, including the characteristics of early rectal carcinoma. 
Endoscopy, endoluminal ultrasound and magnetic resonance imaging play a major role in the 
preoperative staging and the restaging of rectal carcinoma. The new devices and technologies 
improve the diagnostic process, thus providing an option for new management strategies and 
better results.  
Keywords: early rectal cancer, diagnostics, endoscopy, chromoendoscopy, endorectal 
ultrasonography, magnetic resonance 
 

20. Ignatov V., Sh. Shterev, A. Tonev, N. Kolev, E. Encheva, A. Zlatarov, K. 
Ivanov. Diagnostics of liver hydatid disease. Scripta Scientifica medica, 2014, 46 
(1), 37-40. 
 

E. granulosis is the species that prevails in most countries around the world and especially in 
the Mediterranean region. It is one of the most severe infestations in humans. The biological 
diagnosis is based on serological tests. Eosinophilia is considered variable because it does 
occur in cases of a hydatid cyst disease but its absence does not exclude the possibility of a 
hydatid cyst existence. Imaging diagnostics are important for the classification of the hydatid 
cysts. Ultrasound is a noninvasive, widely available method with high sensitivity to the 
diagnosis of hepatic echinococcosis and of low price, therefore it is a method of choice. CT is 
the method of doubt for a suppuration of a hydatid cyst. An MRI with high contrast resolution 
of T1 and T2 images demonstrated better pericyst , daughter cysts and matrix. We have 
reviewed the current trends in the diagnosis of liver cystic echinococcosis.  

 Keywords: hydatid cyst, liver echinococcosis, ELISA reaction, hepatic echinococcosis, 
 diagnostic, E.  granulosis 
 

21. Kolev N., V. Ignatov, A. Tonev, E. Encheva, Sh. Shterev, A. Zlatarov, D. Petrov, 
K. Ivanov. Palliative options in the treatment of pancreatic adenocarcinoma. Scripta 
Scientifica medica, 2014, 46 (1), 54-57. 

 

 INTRODUCTION/BACKGROUND: The pancreatic adenocarcinoma (PA) is one of the 
most lethal malignancies being the fourth leading cause of cancer deaths worldwide. Despite 
the significant progress in diagnostic modalities the PA is still diagnosed at late stages when 

http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/ssm/article/view/641�
http://press.mu-varna.bg/ojs/index.php/ssm/article/view/642�
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curative treatment is no longer possible. This unfavorable situation directs the clinician’s 
attention towards palliation and quality of life improvement.  

MATERIALS AND METHODS: We performed a literature review of the recent 
developments in the area of palliative care for pancreatic cancer patients regarding the 
management of obstructive jaundice, pain and intestinal obstruction. The experience of our 
clinic with conventional surgery and nonsurgical methods is analysed and presented.  

OUR RESULTS: We report our experience with a group of 45 patients. One part of them 
received conventional surgical treatment, and the other one underwent endoscopic treatment. 
Both endoscopic stent insertion and surgical bypass appear to be effective treatments, but 
nonoperative palliation seems to be associated with lower complication rates, lower 
procedure-related mortality rates, and shorter initial periods of hospitalisation compared with 
surgical palliation. In one patient we performed recanalisation of a self-expandable metallic 
stent by inserting a plastic stent into it. The jaundice was relieved successfully.  

CONCLUSION: The management of PA patient remains a challenge in spite of the clear 
progress made in diagnostic studies, surgical and palliation treatments. Multidisciplinary 
approach is necessary to optimise the overall care. Considering the late diagnosis of the 
majority of PA patients, palliative techniques should not be neglected, but well mastered.  
Keywords: pancreatic adenocarcinoma, palliative, surgery, endoscopic 
 

22. Енчева Е., Н. Колев, А. Тонев, В. Игнатов, Щ. Щерев, Д. Петров, Ал. 
Златаров, Ил. Колева, Б. Чаушев, Т. Кирилова, К. Иванов. Мястото на 
лъчелечението в мултимодалния подход при карцином на хранопровода. 
Хирургия. Под печат. 
 

Спиноцелуларният карцином и аденокарциномът на хранопровода представляват 
повече от 90% от всички случаи на карцином на хранопровода. Въпреки, че честотата 
на спиноцелуларния карцином намалява, се наблюдава нарастване на честотата на 
аденокарцинома, поради повишената честота на затлъстяването и гастроезофагеалната 
рефлуксна болест. Лечението на карцинома на хранопровода е комплексно и включва 
хирургично лечение, химиотерапия и лъчелечение. 
Авторите проучват ролята на лъчелечението в съвременното мултимодално лечение на 
езофагеалния карцином с цел да се изведат препоръки за приложението му. Обобщават 
се данните от проучванията и метаанализите разглеждащи приложението на 
самостоятелно лъчелечение и лъчехимиолечението в предоперативен, следоперативен 
или дефинитивен план.  
При обобщаване данните от проучванията и метаанализите се изведоха препоръки за 
приложение на лъчелечението при карцином на хранопровода. Като самостоятелен 
метод се препоръчва само в палиативен план. Съвременните данни сочат, че 
предоперативното лъчехимиолечение при локално авансирали тумори, последвано от 
хирургично лечение се приема като стандарт с постигане на 3-годишна обща 
преживяемост между 30% и 60%.  Не се установява подобрен локален контрол и 
преживяемост при повишаване на общата огнищна доза над 50.4Gy.  
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Предоперативното или дефинитивното лъчехимиолечение се налагат като стандарт при 
локално авансирали тумори на хранопровода. Предоперативното лъчехимиолечение 
има доказан принос за подобряване на лечебните резултати спрямо самостоятелно 
хирургично лечение както при спиноцелуларния, така и при аденокарцинома на 
хранопровода. Налице е и тенденция за повишена преживяемост при прилагане на 
съчетано лъчехимиолечение в сравнение със самостоятелната предоперативна 
химиотерапия. Данните в полза на дефинитивното лъчелечение като радикално лечение 
са ограничени и е препоръчително да се прилага само в палиативен план. 
Ключови думи: Карцином на хранопровода, мултимодално лечение, лъчелечение, 
лъчехимиолечение 

 
23. Енчева Е., Щ. Щерев, Н. Колев, А. Тонев, В. Игнатов,  Д. Петров, Ал. 

Златаров, Ил. Колева, Т. Кирилова, К. Иванов. Ще намери ли място и в 
България лъчелечението при стомашен карцином? Хирургия.  Под печат. 
 

Карциномът на стомаха е четвъртото по честота онкологично заболяване в световен 
мащаб с 1 млн. новозаболели на година и второто по онкологична смъртност.  
 Независимо, че хирургичното лечение остава водещо в лечебната стратегия на 
стомашния карцином, дългосрочната преживямост остава ниска (5-годишна 
преживяемост 25% в Европа и 60% в източния свят). С нарастване на стадия, расте и 
риска от локо-регионален рецидив. С цел подобряване на локо-регионалния контрол 
през последните четири десетилетия стартираха множество клинични проучвания, 
които разглеждат различни стратегии на адювантно лечение, включващо 
химиотерапия, лъчелечение, лъчехимиолечение, и водят до нееднозначни резултати. 
  Проучвани са различни схеми на приложение на лъчелечението-самостоятелно 
в пред или следоперативен план или в комбинация с химиотерапия пред или 
следоперативно. С настоящата статия авторите представят световния опит от прилагане 
на лъчелечението при стомашния карцином,  в подкрепа на въвеждането му в 
клиничната практика и в България. Разглеждат се наличните резултатите от 
проучванията в тази насока 
 Проучването на SWOG /Intergroup 0116 показа, че постоперативното 
лъчехимиолечение води до повишена 5-годишна обща преживяемост в сравнение със 
самостоятелно оперативно лечение.  
 Скорошен метаанализ върху рандомизирани проучвания при операбилен 
стомашен карцином, установи, че адювантното лъчелечение  води до 20% подобрение 
на свободната от заболяване преживяемост и на общата преживяемост и не открива 
подгрупа пациенти, при които да не се отчита полза от адювантното лъчелечение.   
 Наличните данни от проучванията и метаанализите напълно подкрепят 
въвеждането на лъчехимиолечението при стомашен карцином и в българската 
лъчетерапевтична практика и съответно възможността за натрупване на собствен опит. 
 

24. Енчева Е., Н. Колев, А. Тонев, В. Игнатов, Щ. Щерев, Д. Петров, Ал. 
Златаров, Ил. Колева, Т. Кирилова, К. Иванов. Рак на панкреаса и 
лъчелечение. Хирургия.  Под печат. 
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Ракът на панкреаса е на пето място сред водещите причини за онкологична смъртност в 
България. Хирургично отстраняване на рак на панкреаса е все още единственият шанс 
за излекуване. Лъчелечението при рак на панкреаса се прилага като локално лечение в 
адювантен, неоадювантен и дефинитивен план, обикновено в комбинация с 
химиотерапия. С настоящата работа авторите разглеждат и обсъждат резултатите от 
клинични проучвания, проучили ролята на лъчелечението при  мултимодалното 
лечение на рак на панкреаса . 
 Адювантното лъчехимиолечение се препоръчва само в контекста на клинични 
проучвания или в случай на R1 резекция въпреки, че лъчехимиолечението все още се 
счита за стандарт в САЩ. Неоадювантна терапия при резектабилни тумори се 
препоръчва само в рамките на клинични проучвания понеже липсват достатъчно 
доказателства за нейната полза. Въпреки това, при гранично операбилни тумори на 
панкреаса, неоадювантното лъчелечение може да е от полза, ако е потенциално 
възможно да се постигне резектабилност. При локално авансирал рак на панкреаса, 
лечението включва химиотерапия и / или лъчехимиолечение. 
 Лъчелелечението, приложено с химиотерапия в продължение на много години 
играе важна роля при лечение на рак на панкреаса в различен контекст и цел, което 
задължително налага въвеждането му в българската клиничната практика. 
 Необходимо е лечебните стратегии да се оптимизират и да се проучат нови, 
предвид наличните спорни данни от рандомизираните проучвания. 
  Чрез прилагане на съвременни техники за лъчетерапия-модулирано по 
интензитет лъчелечение, стереотактично лъчелечение в областта на тялото и образно 
насочено лъчелечение става възможно повишаване на лъчевата доза със същевременно 
намаляване степента и честотата на лъчеви реакии на здравите тъкани, което директно 
би могло да се изрази в подобрен локорегионален контрол. 
Ключови думи: рак на панкреаса , лечение, лъчетелечение, лъчехимиолечение 

 
25. Колева И., Е. Енчева, К. Михов, Я. Енчев. Роля на лъчелечението в превенция 

на хетеротопната осификация. Медицина и спорт. Под печат. 
 

Хетеротопна осификация (ХО) е доброкачествено състояние на необичайно образуване 
на костна тъкан в меките тъкани. ХО често е асимптоматична,  но обикновено се 
проявява като ограничени подвижност. ХO може да се развие в резултат на три основни 
състояния - травма, неврологично увреждане, както и генетични аномалии. 
Етиологията на ХО не е напълно разбрана. Предполага се, че множество фактори 
(локални и системни) едновременно допринасят плурипотентната мезенхимна стволова 
клетка да се диференцира в остеобластен прекурсор и да генерира формирането на ХО. 
Хората с висок риск за развитие на ХО провеждат профилактично лечение за 
предотвратяване формирането на ХО. Двата основни метода за профилактика влючват 
нестероидни противовъзпалителни средства и лъчелечение (ЛЛ). С настоящата работа 
се обсъждат патофизиология на развитие на ХО, клиничните прояви, както и ролята на 
ЛЛ за профилактика. 
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26. Енчева. Е, Я. Енчев, И. Колeва. Лъчелечение при хипофизарни аденоми в 
България-реалност и перспективи. Наука еднокринология. Под печат. 

 
Аденомите на хипофизата са доброкачествени мозъчни тумори, представляващи 10-
15% от интракраниалните тумори. Нареждат се на трето място по честота след 
глиомите и менингиомите. Проучвания на базата на аутопсии и образни изследвания, 
установява, че 1 на 7 души има аденом на хипофизата . 
 В България болните с аденом на хипофизата получават само хирургично и 
медикаментозно лечение. Лъчелечението като метод на лечение не се прилага рутинно 
на българските пациенти поради липсващата апаратура или ограничените възможности 
на наличната в България. В момента в страната  навлизат нови,  високотехнологични 
апарати за лъчелечение-линейни ускорители, които позволяват да се провежда 
лъчелечение и при аденоми на хипофизата с минимално облъчване на околните здрави 
тъкани. Обект на настоящата публикация са методите, които използва съвременната 
медицина  за лечение на хипофизарните аденоми с акцент върху лъчелечението. 
Представят се доказателства в подкрепа приложението на  лъчелечението в 
комплексното лечение на това заболяване от гледна точка на лечебни резултати, 
качество на живот и вторично лъчевоиндуцирани онкологични заболявания , с цел 
престоящото му въвеждане в българската лъчетерапевтична практика. 
 

V. Публикации в клинични ръководства и сборници 
 

27. Енчева Е., Кръстев С. Протонна терапия-възможности, приложение и 
перспективи. Научни трудове на русенския университет. 2013,52 (8.1), 97-
101. 
 

Злокачествените заболявания заемат второ място като водеща причина (след болестите 
на сърдечно-съдовата система) за смърт в развитите страни. Злокачествените 
заболявания причиняват много страдания и представляват тежък социално-
икономически проблем за обществото, индивида и семейството, изразяващ се с 
повишени потребности от медицински услуги, загуба на работоспособност и 
преждевременна смърт. Широкомащабно глобално изследване от 2012 показва, че 
причината за 8 от 52,8 милиона (над 15 %) смъртни случаи през 2010 г., е онкологично 
заболяване, което е с 38% повече спрямо 1990 г. Честотата на злокачествените 
заболявания в България непрекъснато расте. Мултимодалното лечение на рака включва 
хирургично лечение, химиотерапия (ХТ) и лъчелечение (ЛЛ). От 10,9 милиона 
онкоболни, диагностицирани годишно по света, при около 50 % се налага ЛЛ, като 60% 
от тях се лекуват с радикална цел. В основата на методите на лъчелечение лежи 
прилагането на йонизиращи лъчения: фотони (Х-лъчи и гама-лъчи); заредени 
частици—ускорени електрони, протони, тежки йони; неутрони и π - -мезони, като вида 
и енергията на прилаганото лъчение зависи от вида на злокачественото 
новообразование, неговия стадий и др. Особено внимание следва да бъде отделено на 
протонната терапия, като високоефективен метод за лъчелечение на злокачествени 
заболявания. Развитието на съвременните методи за лъчелечение изисква студентите от 
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медицински специалности да бъдат запознати с физичните основи на протонната 
терапия, с характера и възможните клинични приложения при борбата с онкологичните 
заболявания. Всичко това налага осъвременяване на съществуващите учебни програми 
по „Медицинска физика“ и „Лъчелечение“. 
 

28. Гочева Л., Т. Хаджиева, Е. Енчева. Целокоремно лъчелечение след хирургия: 
пред „съда” на клиничната онкология. Учебна книга 2014- Клинично 
поведение при овариален карцином. Текстове за продължаващо 
медицинско обучение- Море 2014. стр. 199-205. 
 

Анализира се ролята и мястото на целокоремното облъчване (ЦКО) като част от 
комплексното лечение на овариален карцином (ОК). Обсъждат се лъчетерапевтичните 
техники на ЦКО, (moving strip и open field), приложени в хронологичен ред. Представя 
се клиничен опит, основан на медицина на доказателствата, върху ЦКО, проучвано 
като адювантно, консолидиращо, спасително и палиативно лъчелечение (ЛЛ). Обсъжда 
се влиянието на редица прогностични фактори, като клиничен стадий, хистологичен 
вид, размер на резидуална формация, позитивна цитология и др. Анализират се 
предимствата на новите високотехнологични методи на ЦКО, чието достойнство е 
аплициране на по-висока доза в цял абдомен, където се предполага субклинично 
разпространение на болестта, с едновременно свърхдозиране в зона на големи туморни 
образувания. В ерата на високотехнологичното ЛЛ на ОК се оформя насока към 
сравнителни рандомизирани изследвания, реабилитиращи ролята на ЛЛ при ранен 
несерозен ОК, базирана на хистологични и молекулярно-генетични характеристики. 

 
29. Гочева Л., Т. Хаджиева, Е. Енчева. 6.1 Целокоремно лъчелечение. Поведение 

при овариален карцином  включително карцином на фалопиева тръба и 
първичен перитонеален карцином. Клинично ръководство, основано на 
доказателства. МОРЕ 2014. стр. 94-97. Под печат. 
 

Лъчелечението (ЛЛ) дълго време е заемало важно място при лечението на овариалния 
карцином след проведено хирургично лечение, но е изоставено от години в полза на 
системното лечение. Подновен е интересът към ЛЛ като втора линия терапия при 
резистентен на системно лечение или рецидивиращ овариален карцином. 
Преобладаващата техника на ЛЛ при овариален карцином е целокоремното облъчване 
(ЦКО). Мишенният обем включва целия перитонеум, с краниална граница диафрагмата 
и каудална границата- тазовото дъно, като по този начин се обхваща перитонеалната 
повърхност, тазовите и парааорталните лимфни възли, и органите в коремната кухина и 
малкия таз. Общата огнищна лъчева доза, която може да се реализира в целия корем е 
ограничена между 25 и 30 Gy, поради наличие на дозолимитиращи органи (черен дроб, 
бъбреци, костен мозък) в коремната област, докато в таза обикновено се прилага обща 
огнищна доза от 45 Gy. Прилаганата обща огнищна доза (ООД) в коремната кухина 
може да унищожи единствено микроскопичен тумор, докато в областта на малкия таз е 
възможно аплициране на по-висока ООД (достатъчна да стерилизира тумор до 2 cm). 
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ЦКО като консолидираща терапия след оперативно и  системно лечение е оценена в 
малък брой, нерандомизирани проучвания с противоречиви резултати. През 1993г. е 
публикуван обзор за ролята на консолидиращото ЛЛ при авансирал овариален 
карцином. То включва 28 проучвания с 713 пациенти и не се установяват доказателства 
в подкрепа лечебната полза на ЦКО; но, поради разнообразните критерии за включване 
и ограничения брой пациентите в отделните проучвания, не е възможно да се изведе 
категоричен извод. Две рандомизирани проучвания, публикувани след този обзор са 
отчели сравнително оптимистични резултати. Едното докладва значително по -висока 
5- годишна СЗП и ОП при пациенти, получили ЦКО сравнено с наблюдение. 
Отчетената полза е по-голяма при пациенти в III стадий (5 -годишна ОП 59% срещу 26 
%, р = 0.012). През 2003 г. рандомизирано проучване, сравнява консолидиращо лечение 
с ЛЛ или системно лечение в сравнение с наблюдение при 172 пациенти в III стадий, 
които са претърпяли циторедуктивна операция и четири цикъла платина-базирана 
химиотерапия, повторна операция установява, че консолидиращото ЛЛ е значим (р = 
0.050) прогностичен фактор по отношение на СЗП в подгрупата с пълна патологична 
ремисия. Консолидиращото ЦКО отпада от рутинно приложение поради високата 
честота на тежки ранни странични ефекти, особено миелосупресия. Предвид големия 
обем на облъчване и множеството органи в риск (ОР), модулираното по интензитет 
лъчелечение (МИЛЛ) е предложено като алтернатива на конвенционалните 
лъчелечебни техники при овариален карцином. Съмременно фаза I проучване изследва 
10 жени с оптимално редуциран туморен обем в стадий IIIc, получили МИЛЛ-ЦКО до 
ООД 30 Gy при 1,5 Gy  дневна доза като консолидираща терапия след адювантно 
лечение с карбоплатина/таксани. МИЛЛ (степ енд шут и спирална хеликална техника)-
ЦКО води до отлично покритие на цялата перитонеалната кухина.  
Целокоремно облъчване не се препоръчва като стандартно адювантно или 
консолидиращо лечение при овариален карцином. Консолидиращо целокоремно 
облъчване след хирургия и химиотерапия може да се обсъжда при ендометриоидни, 
муцинозни и светлоклетъчни овариални карциноми в стадий IС-II, с микроскопски 
остатъчен тумор (R1-резекция) или резидуална болест под 2 cm в малък таз. 
Консолидиращо целокоремно облъчване в стадий III се обсъжда при пълна клинична 
ремисия след хирургия и химиотерапия.  Обемно модулирано ротационно целокоремно 
облъчване със свърхдозиране в зони на туморни остатъци в малък таз и/или 
парааортални лимфни вериги може да се обсъжда като консолидиращо лъчелечение 
след хирургия и химиотерапия. 
 

30. Хаджиева Т., Л. Гочева, Е. Енчева. 6.2 Палиативно лъчелечение при 
рецидивираща болест. Поведение при овариален карцином  включително 
карцином на фалопиева тръба и първичен перитонеален карцином. Клинично 
ръководство, основано на доказателства. МОРЕ 2014. стр. 97-99. Под 
печат. 
 

Химиотерапия (ХТ) – втора и поредна линия – е  предпочитан метод за палиативно 
лечение при рецидивиращ и метастатичен овариален карцином (ОК), но е с успех от 10-
43% и е съпроводена от разнородна токсичност. Много проучвания заключават, че 
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рецидивиращ или персистриащ ОК след първа линия ХТ е нелечим. При изолирани 
рецидиви се предпочита хиругично лечение; в случаи, когато не е възможно или 
пациентите го отказват, се обсъжда лъчелечение (ЛЛ).  

 Палиативно лъчелъчечение се препоръчва при селектирани  пациенти със 
симптоматичен рецидивиращ и/или метастазиращи овариални тумори. Палиативно 
стереотактично лъчелъчечение и радиохирургия се обсъждат при пациенти със 
симптоматични рецидивиращи и/или метастазиращи овариални тумори като метод с 
най-ниска токсичност. Интраоперативното лъчелечение може да се обсъжда като 
възможен палиативен метод при локорегионален рецидив на овариални тумори  след 
резекция и/или системна терапия. 

Палиативното ЛЛ при овариален 
карцином в случаи на вагинално кървене, локализиран болков синдром и далечни 
метастази, може да предизвика регресия на тумора и да се осигури симптоматично 
облекчение с използване на различни режими. При 55% до 83% от  пациентите се 
отчита обезболяващ ефект и при 71% до 90% кръвоспиращ ефект при вагинално 
кървене. Средната продължителност на докладвания ефект на на палиативното лечение 
е от 4 до 11 месеца, като при 90% от случаите палиатинвният ефект продължава до 
настъпване на смърт. Няма данни в подкрепа на твърдението, че палиацията на 
симптомите или продължителност на симптоматично облекчени е по-голяма при по-
високи лъчеви дози, но наблюдаваните лъчевите реакции са по-силно изразени и с по-
голяма честота.  

 
31. Колев Н., В. Игнатов, А. Тонев, Щ. Щерев, А. Златаров, Е. Енчева, Т. 

Кирилова,  В. Божков, К. Иванов. FDG-PET/CT при лечение на колоректален 
рак. Сборник с доклади на ХІV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО 
ХИРУРГИЯ с международно участие, 23-26 Октомври, 2014г., София, 
България. Под  печат. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ:  Предоперативната оценка и стадирането при пациенти с колоректален 
рак (КРР) трябва да извършват чрез методи, които да повлияват предоперативния или 
оперативни план. Целта на това проучване е да установи ползата от приложението на 
ФДГ-ПЕТ-CT -CT при първоначалното стадиране на пациенти с КРР в сравнение с 
конвенционалните методи за стадиране и да се установи влиянието върху 
терапевтичната стратегия.  
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: В I-ва Клиника по хирургия бяха селектирани за 
оперативно лечение 104 пациента с диагноза КРК, селектирани проспективно. Всички 
те бяха изследвани със стандартен метод (КТ) и ФДГ-ПЕТ-CT . Като референтен метод 
е използвано патоморфологичното изследване. Бе изследвано и анализирано влиянието 
на ФДГ-ПЕТ-CT  върху диагностиката и оперативното лечение   
РЕЗУЛТАТИ: При 14 пациента хирургичното лечение е противопоказано според 
данни за широко разпространение на заболяването от ФДГ-ПЕТ-CT  (само 6 от 14 чрез 
КТ). ФДГ-ПЕТ-CT  откри четири синхронни тумора. За N-стадия двете процедури са 
показали относително висока специфичност, но ниска диагностична точност (ПЕТ 56%, 
КТ 60%) и чувствителност (ПЕТ 21%, КТ 25%). За оценка на М-стадия диагностичната 
точност е била 92% за ФДГ-ПЕТ-CT  и 87% за КТ. Резултатите от ФДГ-ПЕТ-CT  са 
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довели до промяна на теревтичния подход в 17.85% от пациентите с рак на ректума и 
14.8 % от болните с рак на колонa.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В сравнение с конвенционалните методи ФДГ-ПЕТ-CT  се оценява 
като допълнителен метод при предоперативното стадиране на КРК, откриването на 
рецидив или прогресия и повлияване на терапевтичната стратегия. 
 

32. Колев Н., Д. Петров, В. Игнатов, А. Тонев, Щ. Щерев, А. Златаров, Е. Енчева, 
Т. Кирилова, В. Божков, К. Иванов. Стратегии при лечение на усложнена 
дивертикулоза на дебело черво. Сборник с доклади на ХІV НАЦИОНАЛЕН 
КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ с международно участие, 23-26 Октомври, 
2014г., София, България. Под  печат. 

 
РЕЗЮМЕ: Острият дивертикулит варира от просто възпаление до перидивертикулен  
абсцес и перфорация. Лечението на дивертикулита включа в себе си повече минимално 
инвазивни методи.  
Цел: Да се представят актуални стратегии за справяне с острия дивертикулит. Методи: 
Представят се резюмета на тази тема от медицинската електронна база данни  
включваща PubMed, Embase и the Cochrane Library. Ключови думи: дивертикулит, 
дивертикулен, перидивертикулен. Включени са статии от периода 2001-2014 година. 
Резултати: Дивертикулитът е често заболяване, но само при един на всеки петима 
протича с усложнения. Антибиотичната терапия не е необходима при леко протичащи 
случаи. Усложнените случаи налагат хоспитализация и приложение на антибиотици. 
При образуване на перидивертикулен абсцес се налага перкутанен дренаж. 
Лапароскопският подход при перфорирал дивертикул и начален перитонит е приложим 
при отделни пациенти.  
Заключение: Лечението на дивертикулита е насочено към миниинвазивни методи, 
включващи перкутанен дренаж и лапароскопска резекция с последваща анастомоза. 
 

33. Игнатов В., Н. Колев, А. Тонев, А. Златаров, Т. Кирилова,  Щ. Щерев, Д. 
Петров, Е. Енчева, В. Божков, К. Иванов. Съвременен подход при болни с 
остро неварикозно кървене от горен гастроинтестинален тракт. Сборник с 
доклади на ХІV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ с 
международно участие, 23-26 Октомври, 2014г., София, България. Под  
печат. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ: Съвременното лечение на  острото неварикозно кървене от горен 
гастро интестинален тракт (ГИТ) се базира основно върху методите ендоскопската 
хемостаза. Като алтернатива се използват методите на интервенционалната радиология 
и спешната хирургия.  
МАТЕРИАЛ И МЕТОД: Представяме нашия опит при болни с остро неварикозно 
кървене от горен ГИТ, като сравняване нашите алгоритми с данни от литературата. 
РЕЗУЛТАТИ: Ендоскопската хемостаза чрез термични или механични средства, в 
комбинация с инжектиране на хемостатични субстанции локално представлява 
ефективен метод за кръвоспиране, осигуряващ преодоляване на живото-
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застрашаващата ситуация в над 85% от случаите, когато е направена в рамките на 2 
часа от хоспитализацията. При втори тласък на рекървене, наблюдаван в 2-7% от 
случаите, наред с ендоскопската хемостаза, са показани и други миниинвазивни методи 
като ендоскопската емболизация. Хирургичното лечение остава средство на последен 
избор в 1-3% от случаите. При всички пациенти се провежда профилактика с 
инхибитори на протонната помпа.  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Ендоскопската хемостаза с термични, механични и химични 
средства е надеждно средство за постигане на трайно спиране на острото неварикозно 
кървене от горен ГИТ.  
 

34. Колев Н., В. Игнатов, А. Тонев, А. Златаров, Е. Енчева, Т. Кирилова, В. 
Божков, Д. Петров, К. Иванов. Лапароскопска резекция на ректален рак. 
Сборник с доклади на ХІV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ с 
международно участие, 23-26 Октомври, 2014г., София, България. Под  
печат. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ: В съвремената хирургия все по-често бива налагана и извършвана 
лапароскопска хирургия при рака на правото черво, въпреки че все още не е възприета 
като онкологичен стандарт при лечението на това социално знчимо заболяване. 
Миниинвазивната хирургия на правото черво все още е в процес на утвърждаване, като 
прилагането и в практиката не е рутинно. Предимствата на лапароскопската хирургия 
се изразяват в по-малки разрези и по-кратък период на следоперативно възстановяване. 
Наличната литература за лапароскопската резекция на колона и ректума е предимно 
ретроспективна, като има ограничен брой проспективни анализи. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: С настоящата публикация се прави обзор на литературата, 
дискутираща съвременото състояние на минивинвазивните методи на лечение на 
ректума. Извършен е преглед върху по-скорошни ретроспективни и проспективни 
данни. 
ДИСКУСИЯ:Въпреки обещаващите данни за приложимостта на лапароскопската 
хирургия, отворената хирургична резекция остава настоящият метод на избор при 
ректален рак.  
ЗАКЛЮЧНИЕ: Очаква се дългосрочните резултати от провеждащи се и скоро 
започнати мулти-институционални проучвания да доизяснят ролята на лапароскопията 
при лечението на среден и нисък рак на ректума 
 

35. Колев Н., В. Игнатов, А. Тонев, А. Златаров, Щ. Щерев, Е. Енчева, Д. Петров, 
Т. Кирилова, В. Божков, К. Иванов. Съвременно хирургично лечение на 
надбъбречните тумори. Сборник с доклади на ХІV НАЦИОНАЛЕН 
КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ с международно участие, 23-26 Октомври, 
2014г., София, България. Под  печат. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ: В последните години лапароскопската адреналектомия се наложи като 
широко използван метод на  хирургичното лечение на надбъбречните тумори.  
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МАТЕРИАЛ  И МЕТОДИ: За периода 2006-2013 са оперирани 42 пациента с образни 
данни за туморни формации, засягащи надбъбречна жлеза. Предварително уточняване 
на хормоналната активност на намерените туморни формации е осъществявано по 
протокол в Клиника по ендокринни болести в УМБАЛ „Св. Марина“.Трима болни бяха 
с двустранна локализация (MEN 2A-синдром).  
РЕЗУЛТАТИ: Не са наблюдавани следоперативни хирургични усложнения. 
Интраоперативни хипертонични кризи  със стойност на АН до 300/120mmHg 
наблюдавахме при 2 пациенти и при един болен – неовладяно интраоперативно 
кървене. Лапароскопската адреналектомии изискват намалени нужди от 
постоперативна аналгетична медикация, почти 2 пъти по-кратък болничен престой  и 
по-бърза адаптация и възстановяване на пациента. Извършени бяха 4 конверсии. Не се 
наблюдаваха сериозни постоперативни усложнения и смъртност. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Хирургично лечение е единствената възможност за радикално лечение 
при пациенти с надбъбречни тумори. Лапароскопската адреналектомия трябва да се 
счита като метод на избор.  
 

36. Щерев Щ., В. Игнатов, Н. Колев, А. Тонев, А. Златаров, Т. Кирилова, Пл. 
Панайотов, Е. Енчева, В. Божков, К. Иванов. Хирургично лечение на 
хиатална херния. Сборник с доклади на ХІV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС 
ПО ХИРУРГИЯ с международно участие, 23-26 Октомври, 2014г., София, 
България. Под  печат. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ:Хиатална херния увеличи своята честота през последните две декади. 
Мини-инвазивното хирургично лечение на това заболяване се превърна в основен 
терапевтичен подход с добри резултати. Лапароскопската фундопликация по Нисенсе 
наложи като метод на избор, катоза късните резултати от лапароскопското лечение все 
още предстоят проучвания. 
ЦЕЛ:Целта на шето проучване е да сравни обективните и субективните резултати след 
лапароскопска фундопликация по Нисен (ЛФ) и отворената фундопликация по Нисен 
(ОФ) за период от 12години, при болни с хиатална херния.  
МЕТОДИ:За периода 2001-2013г. в Първа клиника по хирургия на УМБАЛ „Св. 
Марина” – Варна, са оперирани 103 пациента, разпределени в две групи – ОФ (n=27) и 
ЛФ (n=76). От тях проследяване е извършено при 79 болни (ОФ n=21, ЛФ n=68) 
посредством pH-метрия и езофагоскопия на лигавичните промени за оценка на 
терапевтичния отговор, а при съмнения за патология на фундопликата извършихме и 
перорално контрастно изследване на хранопровод и стомах. Общото време на 
киселинна експозиция на хранопровода (pH<4) бе съответно 2.1%±0.5%, 2.0%±0.4%, 
р=0.19. Антисекреторна терапия е била приемана ежедневно при съответно 14% и 16%, 
р=0.28. Няма корелация между приемана антисекреторна терапия, киселинната 
експозиция и рефлукс-асоциирани симптоматика. Няма сигнификантна разлика при 
субективните и обективните резултати получени 6 месеца след операцията и 5 години 
след нея. Не се установяват разлики в субективните резултати, като нивото на 
удовлетвореност е съответно 91% и 94%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ:Данните сочат, че късните субективни и обективни резултати, касаещи 
общото здравно състояние и обективните симптоми за рефлукс, получени 5 години 
след извършване на ОФ и ЛФ, са сравними. 
 
 
 
 

37. Колев Н., В. Игнатов, А. Тонев, Щ. Щерев, Д. Петров, А. Златаров, Е. Енчева, 
Т. Кирилова, В. Божков, К. Иванов. Хирургично лечение на чернодробни 
метастази от колоректален рак. Сборник с доклади на ХІV НАЦИОНАЛЕН 
КОНГРЕС ПО ХИРУРГИЯ с международно участие, 23-26 Октомври, 
2014г., София, България. Под  печат. 

 
ВЪВЕДЕНИЕ: Хирургичната интервенция е единстената възможност в дългосрочен 
план за лечение на пациенти с чернодробни метастази от колоректален рак и в 
комбинация с мултимодален подход повишава  петгодишната преживяемост до 30%-
40%.     
ЦЕЛ: Да се оценят резултатите от извършените чернодробни резекции при 
метастатичен колоректален рак в нашата клиника. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Извършихме ретроспективно проучване  на пациенти 
претърпели чернодробна резекция в Първа Клиника по Хирургия на МБАЛ „Св. 
Марина” по повод метастази от колоректален рак за периода 2009-2013 година. 
Представен е анализ на епидемиология, предоперативно поведение, хирургични методи 
и следоперативно проследяване. 
РЕЗУЛТАТИ: Шестдесет и четири пациенти на средна възраст 56 години (40 мъже и 24 
жени) са претърпели чернодробна резекция. Радикална чернодробна резекция с 
постигнати R0 резекционни линии (> 2см марж) е извършена при 58 болни. Голяма 
анатомична чернодробна резекция (повече от два чернодробни сегмента) е извършена 
при 25 болни. При трима болни е извършена лапароскопска резекция – енуклеация на 
метастази. Средното оперативното време е било 186мин. Болничен престой 11+/- 5 дни. 
Не сме наблюдавали сериозни следоперативни усложнения. При 4 болни се установи 
сером и при 3 болни супорация на оперативната рана. Периоперативна смъртност – 0%. 
Преживяемостта и хода на заболяването е проследена за период от 1месец до 3 години 
– средно (19 месеца). При радикално оперираните болни преживяемостта е 93%, като 
не сме наблюдавали поява на рецидив или прогресия на заболяването (PET-скенер) за 
краткия период на проследяване. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ Липсата на животозастрашаващи усложнения и смъртност показват 
силно обнадеждаващи резултати при радикалното хирургично лечение на 
чернодробните метастази от колоректален рак.  От изключителна важност е стриктното 
спазване на протоколи за поведение спрямо тези болни, както и добре оборудваната 
база и хирурзи за извършване на голяма чернодробна хирургия. Наличието на PET-
скенер е необходимо условие за съвременно поведение спрямо онкологично болните 
пациенти.  

 


