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I. Клинични случаи: 

Представени са 8 клинични случаи отразяващи диагностатичните 

трудности и плановете за лечение на рядко срещани заболявания и 

усложнения. 

1.Рядък случай на вторичен чернодробен абсцес 

2.Рядък случай на псевдомиксома перитонеи 

3.Рядко срещано усложнение при белодробен рак  

4.Рядък случай на милиарна туберкулоза  

5.Рядък случай на кожна туберкулоза 

6.Рядък случай на остър миокарден инфаркт със ST-елевация и ляв бедрен 

блок 

7.Остра форма на дисеминирана туберкулоза на белите дробове при болна 

с мултиплен миелом 

8.Рядък случай на болен с инфекциозен ендокардит на митрална и 

трикуспидална клапа 

     II.     Статии,публикувани в български научни списания: 

Представените трудове се отнасят към 5 основни проблема,  

групирани по тематични раздели, както следва: 

А.Трудове отнoсно честотата  и диагностиката на белодробния карцином, 

дебелочревния рак,карцинома на папила Vateri и заболявания в 

билиопанкреасната система. 



1.Донев Щ.И., Б. Белчев, Й. Михайлова, Г. Димитрова, И.Николов, И. 

Щерев. 2000. Честота и диагностика на белодробния карцином в 

Добричкия регион, Науч.съобщ. на СУБ кл. Добрич, т.2: 186-188 

Статията отразява проучване,ретроспективно на историите на заболяване 

на всички преминали през Пневмо-фтизиатричното отделение на Районна 

болница-Добрич за периода 1995-1999. Диагностицирани са  187 болни с 

белодробен рак като най-засегнати са мъжете между 50-59 години. 

2.Донев Щ.И., И. Щерев, Н. Белчев. 2003. Ендоскопска диагностика на 

дебелочревния рак в Добричкия регион, Науч.съобщ. на СУБ кл. Добрич, 

т.5 (1):113-115. 

Авторите споделят своя 2-годишен опит в ендоскопската диагностика на 

дебелочревния рак. Изтъква се,че той е по-често срещан при мъжете във 

възраст 50-70 г. и в трите локализации- ректум, сигма, колон. Подчертава 

се, че ранната ( на ниво лигавица) ендоскопска диагноза е трудна и че 

авторите нямат такъв случай. Само фиброколоноскопията е метод на избор  

при тези болни-само 1,28% неуспех сред контингента с дебелочревен рак в 

региона на Добрич. 

3.Донев, Щ.И., И. Щерев, Н.Белчев, Д.Наков. 2003. ЕРЦП  в 

диагностиката на карцинома на папила Vateri, Науч.съобщ. на СУБ кл. 

Добрич, т.5 (1):116-118. 

Авторите описват своевременно диагностициран рядък случай на 

карцином на папила Vateri. Случаят е диагностициран благодарение на 

възможностите с който разполага ендоскопската ретроградна 

холецистопанкреатография, осигуряващи визуална рентгенконтрастна и 

биопсична диагностика на тумора. 

4.Донев Щ.И., Б. Белчев, И. Щерев, М. Георгиев, И. Николов. 2004. 

Възможности на ERCP и EPT в диагностиката и лечението на 

билиопанкреасната патология; I. Диагностична стойност на 

ендоскопската ретроградна холецистопанкреатография, Науч.съобщ. на 

СУБ кл. Добрич, т.6 (1): 119-122. 

Ендоскопската ретроградна холецистопанкреатография беше приложена 

при 21 пациента със заболявания на билиопанкреаната система, довели до 

изразена екстрахепатална холестаза. Бяха диагностицирани 11 случая с 

холедохолитиаза, 5 случая с карцином на главата на панкреаса, 2 случая с 



хроничен панкреатит,2 с карцином на папила Vateri, един с бенигнена 

стеноза на папилата. Авторите споделят,че ERCP  е незаменим и 

незагубващ с времето своята стойност диагностичен метод за 

верификацията на заболяванията в билиопанкреасната облас, даващ 

възможност за определяне на по-нататъшното терапевтично поведение.  

Б.Трудове на тема остри кръвоизливи от храносмилателния тракт 

сред постъпилите по спешност в болницата 

1.Донев, Щ.И., И. Щерев, М. Георгиев, Б. Белчев. 2002. Кръвоизливи от 

горния храносмилателен тракт, Науч.съобщ. на СУБ кл. Добрич, т.4:113-

118. 

2. Донев, Щ.И., И. Щерев, Б. Белчев. 2002. Кръвоизливи от долния 

храносмилателен тракт, Науч.съобщ. на СУБ кл. Добрич, т.4: 

Авторите изтъкват, че най-честите причини за кървене по ДХТ и ГХТ сред 

пациенти постъпили по спешност в МБАЛ Добрич АД, са туморите общо 

40%,  хемороидите, ХУХК,  язвена болест на дванадесетопръстника в 

остър стадий и други по-редки причини. Стомашният рак все още е сред 

водещите причини за кървене от ГХТ. Фиброгастроскопията, като 

диагностичен метод с успеваемост от 98,2% няма алтернатива при 

диагностиката на острите кръвоизливи от ГХТ. 

В.Трудове на тема динамика и структура на туберкулозата на белите 

дробове, диагностика и лечение на туберкулозен ексудативен плеврит 

и фиброзно-кавернозна туберкулоза. 

1.Донев, Щ.И., Б. Белчев, Н. Петрова, М. Ганева, Б. Желязкова, Г. Илиева, 

И. Щерев. Върху динамиката и структурата на туберкулозата на белите 

дробове в Добрички регион за период от 14 години. 

2. Донев, Щ.И., Б. Белчев, М. Инджиева, С. Стилиянова, И. Щерев (2000) 

Диагностика и лечение на туберкулозния ексудативен плеврит, 

Науч.съобщ. на СУБ кл. Добрич, 2: 173-176. 

3.Донев, Щ.И., И. Щерев,(2002). Фиброзно-кавернозна туберкулоза на 

белите дробове в Добрички регион през последните 10 години, Науч.съобщ. 

на СУБ кл. Добрич, т.4: 103-105. 

Авторите описват наблюдаваните от тях за 10 годишен опит 13 болни с 

фиброкавернозна ТБК на белите дробове,като най засегната група са 



между 30 и 60 год. Най-често усложнение сред наблюдаваните от тях 

болни е белодробната сърдечна недостатъчност, водещо до трайна 

инвалидизация. Авторите също споделят и своя опит в диагностиката и 

лечението на туберкулозния ексудативен плеврит,като посочват, че 

заболяваемостта се увеличава сред младите пациенти до 30 г. възраст и 

достига 42,8% от лекуваните в Пневмо-фтизиоатрично отделение на 

Районна болница- Добрич. 

Г.Трудове в областта на молекулярната биология в онкологията: 

1.И. Донев, Н. Цонев, А. Консулова, Т. Червенков, П. Генев, Е. Димитрова, 

Д. Калев. Фосфатидил-инозитол 3-киназа: от молекулярната патология 

към клиничния прицел 

Сигналният път на фосфатидил-инозитол 3-киназите(PI3K)/Akt има важно 

влияние върху неопластичния растеж, оцеляване, мотилитет, метаболизъм 

и е най-често активираната каскада при човешки тумори. Синтезирани са 

много PI3K-инхибитори,които навлизат в клинични изпитвания. 

Цел на този обзор е да дискутира ролята на PI3Ks в туморогенезата и 

данните подкрепящи използването на PI3K-инхибитори в клиничната 

практика. 

2.И. Донев, Н. Цонев, А. Консулова, И. Тонев, Т. Червенков, Е. Димитрова, 

Д. Калев. Oста HGF/MET: Механизми на туморна прогресия и 

лекарствена резистентност. 

MET е тирозин-киназен рецептор за хепатоцитния растежен фактор(HGF). 

Системата HGF/MET е необходима по време на ембрионалното развитие, а 

аберантно активираният MET-сигнален път благоприятства туморното 

развитие,метастазиране и развитие на лекарствена резистентност. Цел на 

този обзор е да обобщи молекулярните механизми, чрез които оста 

HGF/MET индуцира развитието на пролиферативни инфазивни 

фенотипиве и допринася за развитие на лекарствена резистентност. 

Проблемът е важен за разбираране на механизмите за туморна прогресия и 

предоставя привлекателни прицели за антитуморна терапия. 

3.А.Консулова, И. Щерев, Н. Цонев, Е. Димитрова, И. Тонев, Д. 

Калев.Механизми за придобита резистентност към тирозин-киназни 

инхибитори на епидермален растежен фактор при недребноклетъчен 

белодробен карцином: обзор на проблема със собствен принос 



Тирозин-киназните инхибитори (ТКИ) на рецептора на епидермалния 

растежен фактор (EGFR) –gefitinib u erlotinib - са ефективни терапевтични 

възможности при недребноклетъчен белодробен карцином, който 

експресира соматични мутации в EGFR. Клинични проучвания трета фаза 

показват,че приложението им превъзхожда стандартната първа линия  

цитотоксична терапия, обаче в даден момент всички пациенти развиват 

резистентност към тях. През последните години са идентифицирани два 

типа механизми на резистентност към EGFR-ТКИ: вторична мутация в 

EGFR (Т790М) и амплифициране на MET-онкоген. Тези данни стоят в 

основата на клинични проучвания, целящи да преодолеят резистентността, 

медиирана от хепатоцит-растежен фактор (HGF), при EGFR-мутирал 

белодробен аденокарцином. Продължителна in vitro експозиция с PI3K-

инхибитор PI-103 ефективно потиска пролиферацията на EGFR-мутирали 

клетки в присъствие на HGF. 

4.Н. Цонев, И. Донев, Т. Червенков, А. Консулова, П. Генев, Е. Димитрова, 

Д. Калев. Влияние на микрорубонуклеиновите киселини върху сигнални 

клетъчни пътища при колоректален карцином. 

Микрорубонуклеиновите киселини (миРНК) са малки РНК-молекули, 

изградени  от около 21-25 нуклеотида, които не кодират протеини, но имат 

важна функция за регулиране на генна експресия чрез свързване с 

комплементарни 3’нетранслирани области(3’UTR) на информационна 

РНК. До този момент са открити хиляди миРНКи в различни 

растения,животни и микроорганизми. Натрупани са редица доказателства 

за участиетие на миРНК в разнообразни биологични процеси,като 

регулатори на клетъчна пролиферация, диференциация, ипоптоза и други 

явления, свързани с онкогенезата, в това число и при колоректален 

карцином (КРК). 

Цел на този обзор е да  дискутира възможностите на миРНК за регулиране 

на онкогенни и тумоор-супресорни сигнални пътища, участващи е 

патогенезата на КРК. 

5.К. Братоева, И. Щерев, М. Цанева, Г. Бекярова. Oксидативен стрес и 

механизъм на хепатоцитно оцеляване при фруктозо-индуцирана 

чернодробна стеатоза. 

Неалкохолната мастна чернодробна болест е клинико-патологичен 

синдром с широк спектър от увреждания на черния дроб, които варират от 



чернодробна стеатоза до стеатохепатит, напреднала фиброза и цироза. 

Прогресията на чернодробната стеатоза е свързана с  възпаление, клетъчна 

смърт и фиброза,за които съществена роля играе и оксадативния стрес. 

Според някои изследователи оксидативния стрес стимулира хепатоцитна 

апоптоза (активиране на вътрешния път чрез Bax протеина) и автофагия 

(чрез активиране на Beclin 1). Фагоцитирането на апоптотичните телца 

индуцира свободни радикали, проинфламаторни и профиброгенни 

цитокини, които стимулират чернодробно възпаление и фиброза. Целта на 

това проучване е да се изследва връзката между апоптоза, оксидативен 

стрес и автофагия в мастен черен дроб при експериментален модел с 

фруктозно натоварване. 

Д.Други 

 Методи на избор за оперативно лечение на дермоидалните кисти. Б 

Белчев, Щ. Донев, Н. Белчев, Н. Найденов, В. Вълев, И. Щерев. 

За периода от една година са разгледани 57 болни, оперирани за 

дермоидална киста на сакрална област. Приложените два метода за 

хирургично лечение – „закрит” и „открит”, дават съотвтни резултати още 

до първите 6 месеца следоперативно: оздравяване,рецидив, 

опъване,дискомфорт, келоид. Акцентуира се върху предпочитанието на 

авторите към открития метод,който дава по-сигурни и функционално 

издържливи резултати. По-ранното изследване след операцията не се 

приема от авторите като фактор за по-лоши клинични резултати. 

 III.      Статии, публикувани в чуждестранни научни списания: 

 

1. Dual inhibition of Met kinase and angiogenesis to overcome HGF-

induced EGFR-TKI resistance in EGFR mutant lung cancer. Takeuchi 

S, Wang W, Li Q, Yamada T, Kita K, Donev IS, Nakamura T, Matsumoto 

K, Shimizu E, Nishioka Y, Sone S, Nakagawa T,Uenaka T, Yano S. (2012).The 

American Journal of Pathology 

 

Acquired resistance to epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase 

inhibitors (TKIs) is a serious problem in the management of EGFR mutant lung 

cancer. We recently reported that hepatocyte growth factor (HGF) induces 

resistance to EGFR-TKIs by activating the Met/PI3K pathway. HGF is also 

known to induce angiogenesis in cooperation with vascular endothelial growth 

factor (VEGF), which is an important therapeutic target in lung cancer. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takeuchi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Takeuchi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamada%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kita%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donev%20IS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nakamura%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matsumoto%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matsumoto%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shimizu%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nishioka%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sone%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nakagawa%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Uenaka%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yano%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22789825


Therefore, we hypothesized that dual inhibition of HGF and VEGF may be 

therapeutically useful for controlling HGF-induced EGFR-TKI-resistant lung 

cancer. We found that a dual Met/VEGF receptor 2 kinase inhibitor, E7050, 

circumvented HGF-induced EGFR-TKI resistance in EGFR mutant lung cancer 

cell lines by inhibiting the Met/Gab1/PI3K/Akt pathway in vitro. HGF 

stimulated VEGF production by activation of the Met/Gab1 signaling pathway 

in EGFR mutant lung cancer cell lines, and E7050 showed an inhibitory effect. 

In a xenograft model, tumors produced by HGF-transfected Ma-1 (Ma-1/HGF) 

cells were more angiogenic than vector control tumors and showed resistance to 

gefitinib. E7050 alone inhibited angiogenesis and retarded growth of Ma-1/HGF 

tumors. E7050 combined with gefitinib induced marked regression of tumor 

growth. Moreover, dual inhibition of HGF and VEGF by neutralizing antibodies 

combined with gefitinib also markedly regressed tumor growth. These results 

indicate the therapeutic rationale of dual targeting of HGF-Met and VEGF-

VEGF receptor 2 for overcoming HGF-induced EGFR-TKI resistance in EGFR 

mutant lung cancer. 

 

2. Transient PI3K inhibition induces apoptosis and overcomes HGF-

mediated resistance to EGFR-TKIs in EGFR mutant lung cancer.   Donev 

IS, Wang W, Yamada T, Li Q, Takeuchi S, Matsumoto K, Yamori T, Nishioka 

Y, Sone S, Yano S.(2011) Clinical Cancer Research 

 Epidermal growth factor receptor (EGFR) tyrosine kinase inhibitors (TKI), such 

as gefitinib and erlotinib, show favorable response to EGFR mutant lung cancer. 

However, the responders acquire resistance almost without exception. We 

recently reported that hepatocyte growth factor (HGF) induces EGFR-TKI 

resistance by activating MET that restores downstream mitogen activated 

protein kinase (MAPK)/extracellular signal regulated kinase (ERK)1/2 and 

phosphoinositide 3-kinase (PI3K)/Akt signaling. The purpose of this study was 

to determine whether inhibition of PI3K, a downstream molecule of both EGFR 

and MET, could overcome HGF-mediated EGFR-TKI resistance in EGFR 

mutant lung cancer cells PC-9 and HCC827. 

 

   3. The EGFR ligands amphiregulin and heparin-binding egf-like growth 

factor promote peritoneal carcinomatosis in CXCR4-expressing gastric 

cancer. Yasumoto K, Yamada T, Kawashima A, Wang W, Li Q, Donev 

IS, Tacheuchi S, Mouri H, Yamashita K, Ohtsubo K, Yano S (2011) Clinical 

Cancer Research 
 

Peritoneal carcinomatosis, often associated with malignant ascites, is the most 

frequent cause of death in patients with advanced gastric cancer. We previously 

showed that the CXCR4/CXCL12 axis is involved in the development of 

peritoneal carcinomatosis from gastric cancer. Here, we investigated whether 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donev%20IS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21220474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Donev%20IS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21220474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21220474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamada%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21220474
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21220474
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epidermal growth factor receptor (EGFR) ligands are also involved in the 

development of peritoneal carcinomatosis from gastric cancer. 

 

4. Angiogenesis in cancer and inflammation – role, evaluation and clinical 

significance. Konsulova A., Donev I., Dimitrova E. 5th Southest European 

Conference on Chemotherapy and Infection, 2014 Bled Slovenia 

The discovery of the molecular mechanisms involved and guiding the tumor 

angiogenesis proved its significance for tumor survival,progression and 

metastasis development.That led to synthesis and incorporation of many 

angiogenic drugs into the cancer treatment which predominantly block the 

VEGF/VEGFR signaling pathway.The discovery of the family of VEGF and 

VEGF-receptors,as well as their mechanism of action revealed their role for the 

angiogensis which is crucial process in inflammation as well as a surrogate for 

survival and progress of tumors. 

5.Advances in immunotherapy in solid tumors Konsulova A., Donev I., 

Dimitrova E. 5th Southest European Conference on Chemotherapy and Infection, 

2014 Bled Slovenia 

Immunotherapy has become an increasingly appealing therapeutic strategy for 

patients with cancer, with many late-stage clinical trials demonstrating overall 

survival (OS) advantages in melanoma and castrationresistant prostate cancer. 

More recently, non-small cell lung cancer (NSCLC) has become a focus for the 

next generation of immune-based therapeutic strategies. Immunotherapy, in 

particular the use of monoclonal antibodies that block inhibitory immune 

checkpoint molecules and therefore enhance the immune response to tumors, 

has shown clinical promise in advanced solid tumors. The clinical rationale for 

targeting the PD-1/PD-L1 pathways will be reviewed in this supplement, 

including a comprehensive review of selected ongoing clinical trials to evaluate 

the potential of targeting immunotherapy in cancer drug development. Emerging 

clinical data discussed in this supplement suggest that targeting immunotherapy 

in cancer will become an integral part of the clinical management strategy for 

solid tumors. 

 

 

 

II    Монографии 

 

1. Таргетна и системна терапия при белодробен карцином- от 

молекулярната биология до клиничните проучвания  



 

В монографията изключително подробно са разгледани основните черти на 

таргетната терапия- нова обещаваща група лекарства от молекулярна 

гледна точка. Обсъждат се механизмите за възникване на лекарствена 

резистентност и възможностите за преодоляването им. Разгледани са и 

новите групи лекарства, които са обект на клиничните изпитания в 

момента и скоро ще навлязат в клиничната практика, което допълнително 

прави тази монография актуална. Не на последно място се разглежда 

подробно и класическата цитотоксична химиотерапия с всичките и 

предимства и недостатъци. 

Монографията е задълбочен анализ на наличните до момента 

доказателства за мястото на таргетната и системна терапия в основната цел 

на медицинската онкология - да се увеличи общата преживяемост на 

болните с напреднал карцином на белия дроб. Това е задълбочен научен 

труд, отразяващ както историческите аспекти на развитието на лечението 

на болните с белодробен карцином, така и описващ най-новите тенденции 

в научните разработки по темата. 

2. Adjuvant Treatment in Colorectal Cancer 

Over the past decade, the prevention and treatment of colorectal cancer has 

rapidly evolved. To implement evidence-based care a multidisciplinary team is 

required including surgeons, radiation and medical oncologists, as well as 

gastroenterologists, radiologists, pathologists, and primary care physicians. 

Unfortunately, despite improvements in surgical techniques and systemic 

therapy CRC still remains the number two cause of cancer mortality in North 

America. This study evaluated the usefulness of oncology assess the 

standardization of CRC chemotherapy and the results at the rate of recurrence 

and survival. The methodology has enabled the understanding of patterns used 

for CRC chemotherapy around the world. The results showed significant 

differences in patterns between countries, regions and institutions. In addition, 

the actual use of CRC chemotherapy may depend on the health policies of the 

respective governments. Schemes used are in line with the recommendations of 

the new guidelines, with the exception of hospital characteristics depended 

specialization. In first-line chemotherapy for stage IV CRC, general hospitals 

still favored the use of oral fluoropyrimidines, such as UFT / LV and S-1. 

However, the differences between general hospitals, cancer centers and 

university hospitals has decreased after the revision of the guidelines. In 



adjuvant chemotherapy for stage III CRC, cancer centers and general hospitals 

used similar patterns, but those that are used in different hospitals. Measures and 

indicators are greatly needed to evaluate and improve the quality of cancer 

treatment. Using market research to develop indicators for the standardization of 

care against cancer is a new methodology. Data not only showed evidence 

practice gap, but also the growing standardization of CRC affected by 

chemotherapy treatment guidelines. Methodology indicates a lack of 

standardization in the care of CRC. Oncology market research also has the 

potential for cost-effectiveness analyzes, such as sales data for each agent can be 

evaluated using the analysis system of oncology. Efforts to improve screening 

utilization by the general population are required to improve mortality and 

morbidity from CRC. Research advances in medical oncology will result in 

better understanding of tumor genetics and biology of the host. This will allow 

systemic therapy to be tailored to specific tumor molecular targets, while sparing 

toxicity to normal tissue. With these improvements in CRC care, the disease will 

be treatable with tailored medical treatments that are effective with low toxicity. 


