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Рецензирани монографии 

 

Я.Бочева 

Серумни маркери при солидни тумори – клинична 

интерпретация 
Изд.Стено, 2016 

 

Резюме: 

 

Туморните маркери са клинико-лабораторни показатели с ключова 

роля в процеса на скрининг, диагностика, прогноза и мониторинг на 

лечението на пациентите с онкологични заболявания. Те са субстанции, 

чиято синтеза се осъществява директно от туморните клетки или от 

други нетуморни клетки, но в резултат на индукция от страна на тумор- 

ния процес. Индикациите за определяне на туморни маркери в клиничната 

практика включват ранна детекция на злокачествени тумори във висо- 

корискови групи, диагностично определяне с ограничено използване, 

определяне на прогноза, мониториране на терапия, ранна детекция на 

рецидиви и/или метастази.  

В настоящата монография  индикациите и клиничната стойност на 

серумните туморни маркери са  разгледани в следния порядък: 

Пациент–диагноза–туморен маркер /валидиран и в етап на проучване/. 

Различните туморни маркери са охарактеризирани по при- 

рода, степен на препоръчителност и ниво на доказателственост в конте- 

кста на съответното злокачествено заболяване. Към характеристиките 

на всеки от тях са изведени някои практически лаборатор- 

ни аспекти при извършване на изследването като аналитична надежд- 

ност, референтни области и възможности за преданалитични грешки. 

Подборът и последователността на разглежданите туморни марке- 

ри следва логиката на честотата на заболеваемост в България по данни 

на Националния раков регистър, издание 2014 година. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Обратно към първа страница 

Д
-р

 Я
н

а 
Б

о
че

ва
, д

м
 

 

2 

Дисертационен труд 

 

Я.Бочева 

ПРЕДИКТИВНА СТОЙНОСТ НА НЯКОИ ТУМОРНИ МАРКЕРИ ПРИ ПРОСЛЕДЯВАНЕ 

НА ОНКОБОЛНИ – ВЕРИФИЦИРАНЕ С FDG PET/CT 
 

 

Резюме: 

[EN] Cancer is the second common reason for mortality in the industrial countries. In Bulgaria 

according to the National Oncoregister it is detected an arise of 48% of the incidence and 8% of 

the mortality of cancer reasons for thelast 20years. In this work we chose the most common 

tumor markers used in following up of cancer patients:CEA and Ca 19-9 for colorectal cancer, SCC 

for cervical cancer, Ca 125 for ovarian cancer and Ca 15-3 for Ca gl. mammae. The aim of the 

study is to determine the positive predictive value(PPV) of high levels of СЕА and Са 19-9, SCC, Са 

125, Са 15-3 for detecting tumor recurrence in following up of patients, having colorectal cancer, 

cervical cancer, ovarin cancer and Ca gl. mammae and being negative on conventional imaging. 

158 patients have been selected according to the including criteria. They have been divided in 5 

groups according to the tumor marker. All the patients have negative conventional imaging 

examinations and the tumor marker is over the refence range. All of them are verified by FDG 

PET/CT, following up and histology. The tumor markers are determined by direct and CLIA, ECLIA 

and CMIA. The results show РРV of СЕА and Са 19-9, SCC, Са 125, Са 15-3 in this clinical situation 

respectively 81%, 85%, 80%, 96% и 70%. For CEA it is determined that there is a statistically 

significant difference in the prevance of recurrence of the disease over and under the cut off 

value of 10 microgr/l. Risk profiles for recurrence for the patients with Ca gl.mammae are 

determined according to values of Ca 15-3 and the clinical stage. The study gives 9 contributions- 

3 of them original.  

 

[BG] В развитите индустриални страни ракът заема второ място като причина за смъртност. 

За България според Националния Онкорегистър, повишението на заболеваемостта и 

смъртността от злокачествени заболявания за последните 20 години е съответно с 48% и 8%. 

В контекста на настоящата работа сме подбрали най-честите локализации на злокачествени 

заболявания, които се проследяват и мониторират с помощта на туморни 

маркери :колоректален рак- CEA, Ca 19-9; рак на гърдата- Ca 15-3; рак на маточната шийка-

SCC; рак на яйчника- Ca 125. Целта на работата е да определи положителната прогностична 

стойност(PPV) на повишените нива на СЕА и Са 19-9, SCC, Са 125, Са 15-3 по отношение на 

диагностициране на туморни рецидиви, при проследяването на пациенти съответно с 

колоректален карцином, карцином на шийката на матката, овариален карцином и рак на 

гърдата, при които конвенционалните образни и инструментални методи не локализират 

рецидив. Включени са 158 пациента, разпраеделени в 5 групи според проследяващия 

туморен маркер. Всички пациенти са с негативни конвенционални образни изследвания и 

повишен туморен маркер. Всички са верифицирани с FDG PET/CT, проследяване и 

хистология. За определяне на маркерите в серум са използвани директна и 
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електрохемилуминесценция и хемилуминесценция с магнитни микрочастици. Резултатите 

показват РРV на СЕА и Са 19-9, SCC, Са 125, Са 15-3 в контекста на описаната клична ситуация 

съответно 81%, 85%, 80%, 96% и 70%. По отношение на СЕА е изведена отрязваща стойност 

от 10микрогр/л, под и над която разликата в честотата на рецидивите е значима. Изведени 

са рискови за рецидив профили на пациентите с рак на млечната жлеза, съобразно нивата 

на мониториращия маркер и клиничните данни. Работата извежда 9 приноса, от които 3 

интердисциплинарни и 3 оригинални 

 

Пълнотекстови публикации в периодични списания 

 

1. Raikov N, Nonchev B, Chaushev B, Vjagova D, Todorov S, Bocheva Y, Malceca 
D, Vicheva S, Raikova A, Argatska A, Raikov M. Free thyroxine in needle washout 
after fine needle aspiration bipsy of toxic thyroid nodules. Nuclear Medicine 
Review, 2016, 19,1:61-64 

 

 
Резюме:  
 The main diagnostic tool for toxic adenomas (TA) is radionuclide imaging indicated in patients 
with evidence of thyroid nodules in combination with thyrotoxic syndrome. Thyroid ultrasound 
and fine-needle aspiration biopsy (FNAB) are widely used for the evaluation of thyroid masses. 
There is no literature data concerning the utility of FNAB and related tests for the diagnosis of 
hyperfunctioning thyroid nodules. The purpose of this study is to determine the levels of free 
thyroxine (FT4) in the needle washout after FNAB of hot thyroid nodules. The results of our study 
show that the FT4 levels in needle washout from TA were significantly higher than the 
surrounding parenchyma and correlated with the hormonal changes in patients with thyroid hy-
perfunctioning nodules. Further studies on a large number of patients are needed to refine the 
diagnostic value of this method and evaluate its importance in quantitative risk assessment of 
thyroid autonomy. 
 

 
 

 

2. Bocheva Y. BochevP. Positive predictive value of CEA and CA19-9 as tumor 
markers for recurrent colorectal cancer in cases where conventional workup fails 
to localize disease. European Medical Health and Pharmaceutical Journal, 2015/8 
(2), 19-23 

 

 
Резюме:  Introduction: Routine surveillance of colorectal cancer includes serial measurements of 
CEA levels. Although not routinely indicated Ca 19-9 is also a tool for recurrence. When any of 
these serum markers is elevated during follow up, this could represent a recurrence. The 
management of elevated tumor marker levels include clinical exams, endoscopy and 

conventional imaging–ultrasound, CT, MRI. 
Objective: To evaluate the positive predictive value of CEA and Ca19-9 as tumor markers for 
recurrent colorectal cancer in cases where conventional imaging and endoscopic studies fail to 
localize disease. 
Materials and methods: A total of 75 patients with elevated CEA and/or Ca19-9 serum levels and 
negative endoscopic exam as well as negative abdominal CT and Chest X-ray were included in the 
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study. CEA levels were tested in 50 patients. Ca 19-9 was tested in 65 patients. 34 of the patients 
had both markers tested. All patients underwent whole body 18F-FDG PET/CT. Patients with 
negative of equivocal PET scan were further followed up (10 to 24 months). 

Results: Based on the reference standard – the results from PET/CT, if positive and the results 
from follow-up in cases of negative or equivocal scans, the positive predictive value of Ca 19-9 
was 84% and that of CEA -83%. There was no significant difference in the PPV of Ca19-9 and CEA. 
Conclusion: Elevated CEA and Ca 19-9 levels in patients under active surveillance after operation 
for colorectal cancerhave high positive predictive 
 

 

3. Райков Н, Бочева Я, Вичева С, Славов Г, Бабев П, Бочев П, Чаушев Б, 
Христова В, Райкова А. Изследване на нивото на калцитонин в смив от 
биопсична игла- метод за оптимизиране на диагнозата на медуларния 
тироиден карцином. MD, Секция медицината днес в България, 2015 (4),79-82 

 

 

Резюме: Въведение: изследването на серумния калцитонин и тънкоиглената биопсия под 

ехографски контрол са ключови методи в диагнозата на ме- дуларния щитовиден карцином. 

Невисоката чувствителност на цитоло- гичната диагноза, възможността за получаване на 

фалшиво ниски стой- ности на серумния калцитонин и необходимостта от локализиране на 

въ- зела с калцитонинова хиперсекреция в полинодозната струма определят прилагането на 

изследването на ниво на калцитонина в смива от биоп- сичната игла. Цел: изследване на 

нивото на калцитонина в смив от биопсичната игла при пациенти с клинични, ехографски, CT 

и PET-CT данни за въз- можен медуларен карцином. Материали и методи: При седем болни 

с клинични данни за щито- видни възли бяха проведени ехографско изследване с 

последваща тън- коиглена биопсия и патоанатомично изследване на получения матери- ал; 

изследване на серумен калцитонин и ниво на калцитонин в смива от пункционната игла. 

Резултати: При двама от пациентите установихме силно повишени стойности на хормона в 

смива (1790 и 2316 pg/ml), корелиращи с него- вите високи серумни концентрации. 

Предоперативната диагноза меду- ларен карцином бе потвърдена хистологично. Петима 

пациенти бяха с нормални стойности на калцитонин в смива (под 3.2 pg/ml). При двама от 

тях хистологично се верифицира папиларен карцином, а при трима - бенигнена цитологична 

категория. Изводи: Представеният опит съответства на публикуваните данни за прилагането 

на изследването на калцитонин в смив от биопсичната игла като важен метод в диагнозата 

на медуларния карцином. 

 

 

4. Бочева Я, Бочев П, Чаушев Б, Иванов С. Squamous cell carcinoma antigen 
(SCC)- природа и приложение при пациентки с цервикален карцином . 
Акушерство и гинекология, брой 2/2015, 29-34 

 

Резюме: Squamous cell carcinoma antigen (SCC) is isolated as a heterologic antiserum against 

cells of cervical carcinoma in 1977 by Kato u Torigoe. It is not specific for cervical carcinoma and 

rises up in cases of carcinoma vulvae, esophageal carcinoma, carcinoma pulmonum, ext. High 

levels are detected also in psoriasis, sarcoidosis, liver and kidney diseases. SCC is not a reliable 
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marker in diagnosis and screening. Some trials show a correlation between the preterapeutic 

levels of SCC and the prognosis, but none of them is randomized. So the predictive value of SCC, 

except the nodal metastasis, stays on a low level of evidence and recommendation. On the 

contrary is the data for SCC as a monitoring marker for a local recurrence in patients after primary 

treatment. The sensitivity and specificity of the marker for a cervical carcinoma recurrence varies 

between 56 and 86% sensitivity and 83 and 100% specificity. A new possibility for an early 

recurrence finding in patients with rising SCC gives FDG PET/CT. The method is highly potent in 

detection of local recurrence and distant metastasis in patients with cervical carcinoma and is 

suitable for staging, restaging and monitoring of these patients. 

 

 

5. Бочева Я, Бочев П, Иванов С. Приложение на СА125 за диагноза и 
мониториране на пациентки с овариален карцином. Акушерство и 
гинекология, брой 1/2015, 11-17 

 

 

Резюме: The carbohydrated antigen Ca-125 is identified by Bast et al. in 1981. The cut off value 
of 35 KU/l for serum levels of the marker covers in fact 98-99% of the healthy women. There are 
some variations in the levels of pre- and post menopausal women, and also some race- 
dependent and cycle-dependent differences. Although Ca-125 is the only one accepted tumor 
marker for ovarian cancer, its screening usage is controversial, because of the high percentage of 
false positive results. Ca-125 and HE4 are both validated serum markers for differential diagnose 
of pelvic masses. The Ca-125 main role is monitoring patients, having ovarian cancer in their 
chemotherapy, early recurrence finding and progression. Ca-125 rising values in monitoring 
patients are predictor of image or clinical recurrence in 59-96% of the cases. FDG PET/CT gave a 
new standard in ovarian cancer staging, especially in patients, having high levels of Ca-125, but 
negative conventional imaging examinations 
 

 

6. Латева М, Йотова В, Попова Р, Галчева С, Георгиева М, Червенков Т, Бочева 
Я. Адипонектин, маркери на метаболитен риск и абдоминално затлъстяване 
в предучилищна възраст. Варненски медицински форум. Т.4, 2015, бр2,7-17 

 

 
 Резюме: Всички проучвания на Балканския полуостров през последното десетилетие 
откриват нарастваща честота на затлъстяването. Абдоминалното затлъстяване се смята за 
по-морбидно поради по-високата метаболитна активност на абдоминалната мастна маса, 
характеризираща се с нискостепенно хронично възпаление.  
ЦЕЛ: Да се установи връзка между мастната маса (ММ) и някои метаболитни маркери в пре-
дучилищна възраст.  
УЧАСТНИЦИ И МЕТОДИ: Измерени са ръст, тегло и коремна обиколка (KO) на 40 здрави деца 
от област Варна на средна възраст 5,31 години (4-7 год.), разпределени като нормални, с 
наднормено тегло и със затлъстяване чрез ИТМ и CDC референтни стойности в зависимост 
от пола и възрастта. Биохимичните изследвания са взети след 12 ч. нощен глад. Поставени 
са педометри за определяне нивото на физическа активност (ФА). С цел валидизиране на 
абдоминалното затлъстяване се проведе DXA изследване за количество MM.  
РЕЗУЛТАТИ: Със затлъстяване са 17,5% от участниците, като само 9,7% от всички покриват 
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минималните препоръки за двигателна активност през седмицата и 16,1% през почивните 
дни. ММ (ср. кг) корелира сигнификантно с ИТМ и KO (р<0,001), а от метаболитните мар 

кери корелира с hsCRP (r=0,533; p=0,04), както и с повишените нива на общ холестерол 
(r=0,458; р=0,016). Открива се значима връзка между серумния лептин и ИТМ, KO, ММ 
(р<0,001), както и с общия холестерол (r=0,482; р=0,008) и ниските нива на LDL-холестерол 
(r=0,434; р=0,019). Нивата на серумен адипонектин корелират обратнопропорционално с 
теглото (r=-0,415, p=0,025), при контролиране за ФА и с КО (r=- 0,437; p=0,042).  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Настоящото проучване открива значима връзка между коремната обиколка, 
мастната маса и утвърдени маркери за метаболитен риск 
 

 

7. Колева В, Бочева Я. Серумни туморни маркери при меланом – настоящо 
значение и визия за бъдещето. Клинично поведение при кожен меланом, 
включително базоцелуларен, плоскоклетъчен и Merckel-клетъчен карцином. 
Учебна книга 2015.87-94 

 

 
Резюме:Меланомът е активна метаболитна онкологична болест с висок потенциал 
за метастазиране при относително малък размер на първичен тумор. В про- 
цес на проучване са различни серумни биомаркери, изследвани самостоятелно 
или в панели, като се счита, че те “държат ключа” към значимия напредък в 
лечението и контрола на тумора. В настоящия преглед са представени най-за- 
дълбочено изследваните и най-често застъпени в клинични проучвания през 
последните десетина години серумни биомаркери. Към момента американски- 
те онкологични и дерматологични общности препоръчват единствено ензима 
лактатдехидрогеназа (LDH), и то само за прогноза при напреднала метастатич- 
на болест (стадий IV). Европейското дружество по медицинска онкология пре- 
поръчва S100 за мониториране на пациенти с меланом като серумен маркер с 
най-добра диагностична точност. В световната онкологична практика понасто- 
ящем липсва утвърден серумен туморен маркер или комбинация от маркери за 
диагноза, прогноза и проследяване на тези пациенти. 
 

 

8. Стратев В, Петев Й, Бочева Я, Пенева М. Оксидативен стрес и белодробна 

функция при пациенти с ХОББ.Торакална медицина. Том V/2013 (3) 35-43 

 

 
Резюме: Въведение: Оксидативният стрес, дефиниран като повишен внос на оксиданти 
и/или намаляване на антиоксидантите, е ключов момент в патогенезата на ХОББ. 
Цел: Целта на настоящото проучване е да се оценят промените на антиоксидантните ензими 
супероксид-дисмутаза (СОД) и глутатион-пероксидаза (ГПх), и при пациенти с ХОББ в 
екзацербация, стабилна ХОББ и контроли без респираторни заболявания, както и 
асоциацията им с тютюнопушенето и белодробната функция. 
Методи: Проведе се трансверзално проучване сред 286 участници (средна възраст 
61.06Ѓ}9.23г.), разделени в три групи: 95 пациенти с ХОББ в екзацербация, 88 пациенти със 
стабилна ХОББ и контролна група – 103 участници. Използван бе въпросник за установяване 
броя на тютюнопушенето в пакетогодини; проведе се спирометрия и биохимични 
изследвания. Оксидативният стрес се определи чрез еритроцитните активности на СОД и 
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ГПх. 
Резултати: В сравнение с контролната група, пациентите с ХОББ в екзацербация имаха 
сигнификантно по-ниски нива на СОД и ГПх с нарастващ тренд между групите (р<0.0001). 
Пакетогодините корелират негативно със спирометричните показатели (r=-0.259, p<0.0001 
за ФВК % и r=0.271, p<0.0001 за ФЕО1%) и положително с антиоксидантните ензими, макара 
и да не достигат сигнификантност. Използвайки мултифакторна линеарна регресия 
установихме, че нивата на антиоксидантните ензими са сигнификантно повлияни от 
стойностите на ФЕО1 (% от предвиденото) (β=0.148, p<0.013 за СОД и β=0.201, p=0.001 за 
ГПх). 
Заключение: Настоящото проучване показва, че е налице повишен оксидативен стрес при 
пациенти с ХОББ и наличие на асоциация с тежестта на заболяването. 
 

 

9. Bocheva Y, Pateva R, Ilieva R. Seru homocysteine and high-sensitive C-reactive 

protein levels and cardiovascular disease in patients with diabetes mellitus type 2. 

Scripta Scientifica Medica,2013,vol 45 (1), 58-61 

 

 
Резюме: PURPOSE: Hyperhomocysteinaemia and hs-CRP are non-classical risk factors 
independently associated to the development of cardiovascular disease. The increased coronary 
heart disease (CHD) risk in subjects with type 2 diabetes mellitus (DMT2) can be in part explained 
by the classical risk factors like hypertension, hyperlipidemia and obesity. There is no sufficient 
data about the importance of homocysteine (Hcy) and hs-CRP levels in DMT2 patients without 
CHD in predicting the macroangiopathic complications. The aim of this study was to determine 
the association between plasma homocysteine and hs-CRP concentrations in DMT2 patients with 
and without CHD. 
MATERIAL AND METHODS: Fifty patients hospitalized in the Clinic of Endocrinology at St. Marina 
University Hospital of Varna were divided into three groups: group one, 20 DMT2 patients 
without any evidence of CHD; group two, 20 DMT2 patients with history of CHD and group three, 
10 healthy controls matched to these groups in terms of age and classical risk factors for CHD. 
RESULTS: Serum hs-CRP concentrations were significantly higher in DMT2 patients than in healthy 
controls as well as in DMT2 patients with CHD than in CHD-free DMT2 ones. Serum Hcy 
concentrations were significantly higher in DMT2 patient with CHD than in controls. Both markers 
were elevated in group two presenting with the highest risk for CHD. 
 

 

10. Bochev P, Klisarova A, Bocheva Y. Tuberculosis as a potential pitfall on FDG 
PET/CT in patients with Hodgkin’s lymphoma- A case report. Scripta Scientifica 
Medica,2013,vol 45 (1), 82-84 

 
Резюме: FDG-PET is an essential diagnostic tool in the management of Hodgkin’s lymphoma (HD). 
However, a lot of benign conditions are well-known to present with high FDG uptake thus 
mimicking malignant activity. Tuberculosis (TBC) is an infection with known high FDG 
accumulation and should be suspected in patients  with lymphoma and those treated with 
chemotherapy.CASE REPORT: We present a 19-year old female with mediastinal Hodgkin’s 
lymphoma who had discrete lung changes on presentation. After initial chemotherapy, patient’s 
status worsened, with CT scan showing complete resolution of the mediastinal mass along with 
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progression in the lung. Patient was restaged and mediastinal and lung involvement was proven. 
Therapy was escalated with further worsening and newly-found liver lesions. TBC was clinically 
suspected although not objectively proven. FDG PET scan revealed high activity infiltrative lung 
changes, diffuse pleural activity, active liver lesions and celiac lymph nodes.  
However, changes could not be addressed as malignant, due to TBC or to both. Pleural biopsy 
revealed TBC. Patient received anti-TBC treatment only. The follow-up FDG PET scan revealed 
almost complete resolution of all the changes consistent with complete remission of the 
lymphoma and good treatment response of TBC.CONCLUSION: Based on initial CT report we 
consider this case a coexistence of TBC and HD at initial presentation with further worsening 
rather than a newly-developed TBC on an immunosupressed ground. FDG PET is an excellent tool 
in HD management, but falsely positive results from TBC should be kept in mind, especially when 
lung in involved. 
 

 

11. M. Shishenkov, Sv. Lukova, E. Bochkovar, Sv. Bakalova, E. Leshtakova, R. 
Zamova, Y. Bocheva, V. Kostadinov, I. Popov. Current general and 
microscopic urine analysis in the routine (clinical laboratory) practice in 
Bulgaria. Trakia Journal of Sciences, No 4, pp 329-333, 2013 

 

 
Резюме: 
 Urine analysis is used as diagnostic method in many patient related cases: 1. to confirm a 
diagnosis; 2. to monitor the applied treatment; 3. for screening the asymptomatic patients. In this 
case, automatically analyzed test strips are used and in some cases, test strips with more sensitive 
reaction fields are used.  
Task: To present the authors experience in the application of current automated general and 
microscopic urine analyzes in laboratory practice.  
The clinical laboratories of Military medical academy, the University hospital and the district 
hospitals of five towns have been using automated urinalysis systems for more than two years. 
Thousands of routine samples were analyzed, either general samples or with a microscopic 
analysis. An increase in the production rate was observed. The sediment elements are classified in 
12 groups by the automated microscopic analyzer. In more samples casts, round shaped epithelial 
cells (reno tubular and urothel cells), mucus and crystals are identified. The emphasis was on the 
ability to use routine test strips and strips with reaction fields for microalbuminuria, creatinine 
and albumin/creatinine (ACR). ACR is an index used for screening purposes and for proteinuria 
control. It can be confirmed by quantitative determinations. Reliable results are obtained from a 
correct sample, submitted by a good informed patient within the time limit, in a single use 
container. It is essential for the laboratory that good communication with the clinic is in existence.  
Conclusions: The automation of routine urine analysis contributes to the technician’s workload 
rationalization, increases productivity and the requirements for the technicians become higher. 
When using automated analysis the technician becomes an expert – verifies, controls and 
confirms the automatically detected problem findings. The technician can select and examine 
samples from the computer screen, but also microscopically. Working with automated analyzer is 
mastered easily. These analyzers are recommended for application in hospital and outpatient 
laboratories. 
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12. Бочева Я. Съвременни начини за контрол на лабораторните резултати. 
Практическа педиатрия, 2012(11),18-20 

 

Статията е налична само в пълен текст. Форматът е без резюме. 
 
 
 
 
 

 

13. Bochev P, Kaprelyan A, Klisarova A, Bocheva Y. 99mTc-MIBI as a nonspecific 

tumor marker in the diagnosis of brain metastases of unknown primary malignant 

etiology. Scripta Scientifica Medicaq 2012, vol 44 (2),41-44 

 

Резюме: Tumours of unknown etiology are a heterogeneous group of malignancies whose first 

presentation is a metastatic disease and the primary neoplasm site remains not detected by the 

time of initial diagnosis. Brain is a relatively common localization for metastases from various 

malignancies, mainly from lung, melanoma, kidney, etc. In certain cases, however, the primary 

tumour site could not be diagnosed by routine tests and additional methods are utilized in 

attempt to localize it. We aimed at evaluating the use of 99mTc-MIBI as a non-specific tumour 

marker in patients with brain metastases and unknown primary tumour site. The study covered 

11 patients with brain metastases but without any evidence of primary tumour according to the 

routine diagnostic tests. A single i.v. dose of 20 mCi 99mTc-MIBI was used as a non-specific 

tumour marker. All the patients underwent the following examinations: dynamic perfusion study 

of the abdomen, scintimammography (females), SPECT of thorax, whole body scan, and brain 

SPECT performed consecutively by means of Diacam Siemens gamma camera. Two patients 

showed a pathologic MIBI uptake in the lung morphologically proven to be non-small cell lung 

cancer (NSCLC). Lesions were evident on SPECT only. One patient demonstrated MIBI uptake in 

the axillary lymph nodes, however, no primary tumour site was verified thereafter. The remaining 

8 patients did not show any foci of abnormal MIBI uptake consistent with the primary tumour or 

extracranial metastases. Usage of 99mTc-MIBI as a non-specific tumour marker could be of value 

for detecting the primary tumour site in case of brain metastases of unknown etiology. 

 

 

14. Andonova S, Petkova D, Bochev Y. Intima-media thickness of the carotid 

artery in OSAS patient. Perspectives in medicine (2012),1, 160-163. 

 

 

Резюме: Aim: Evaluate the change of intima-media thickness of the carotid artery in patients 

suffering from obstructive sleep apnea (OSAS). 

Materials and methods: The participants of the study were divided into 2 groups: 27 patients 
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suffering from OSAS and a control group of 27 participants (mean age 56.1±1.4 years), having 

risk factors (RF) for cerebrovascular diseases (CVD) but not OSAS. The morphology of the 

artery wall — the thickness of the intima media complex (IMT) of the common carotid arteries 

(CCA), the presence of atherosclerotic plaques, their magnitude, echogenicity and stability 

were determined with color-coded duplex sonography of the main arteries of the head. 

Results: In the OSAS group, CCA-IMT was significantly increased when compared with the non- 

OSAS patients with RF for CVD, which correlated with the night hypoxemia level. Additionally, 

the formation of plaques was more pronounced and carotid stenoses were more common in the 

OSAS patients. 

Discussion: These findings are in favor of an independent influence of obstructive sleep apnea 

on carotid artery atherosclerosis. 

 

 

15. Каратодорова П, Христозов К, Цветанова Б, Бочева Я, Ушева Н. Честота на 
гестационен захарен диабет според три групи критерии – критичен поглед. 
Ендокринология. Том  XVI/2011 (1)19-28 

 

 
Резюме:През март 2010 г. в сп. Diabetes Care бяха публикувани новите диагностични 
указания за ГД на IADPSG. Очаква се въвеждането им в ежедневната практика да промени 
епидемиологичната картина на ГД, формирана досега основно от АДА- и СЗО-критериите. 
Цел: Да се сравни отражението на три групи критерии (АДА, СЗО и IADPSG) 
върху честотата на ГД.Пациенти и методи: Изследвани са 299 бременни жени (средна 
възраст 28,9± 4,4, средна гестационна възраст 27,4±3,5); при всяка пациентка бе попълнен 
стандартен въпросник, извършена антропометрия (ръст, тегло), проведен 75-g ОГТТ. Бе 
определен относителният дял на бременните с ГД въз основа на АДА-, СЗО- иIADPSG- 
критериите. 
Резултати: Намерихме честота на ГД както следва: по СЗО – 16,7% (n=50); по АДА – 9,7% 
(n=29); по IADPSG – 34,4% (n=103). При 59,2% от лицата с ГД по IADPSG диагнозата се  постави 
по плазмената глюкоза на гладно. В групата с ГД по IADPSG при допълнителното прилагане 
на АДА- и СЗО-критериите разпределението е: 53,4% - нормален  въглехидратен толеранс по 
АДА и СЗО; 20,4% – ГД и по АДА, и по СЗО; 18,4% – ГД по СЗО; 7,8% – ГД по АДА. 
Заключение: В сравнение с досега използваните указания на АДА и СЗО, прилагането на 
IADPSG-критериите дава значително по-висока честота на ГД. В близо 60% от случаите за 
поставяне на диагноза ГД е достатъчно измерването на ПГГ. Високо рисковият профил на 
изследваната група би могъл да обясни високата честота на ГД, намерена и по трите 
диагностични групи. 
 

 

16. Petkova D, Yotov,Y, Paskalev D, Bocheva Y, Andonova S, Usheva N. N-terminal 
B-type natriuretic (NT-ProBNP) in patients with obstructive sleep apnea syndrome. 
Scripta Scientifica Medica,2011,vol 43 (1), 7-10 

 

 
Резюме: The aim of the present study is to evaluate the plasma N-terminal pro BNP in patients 
with obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). A prospective study of 40 patients was carried 
out. Thirteen of them were accepted for diagnostic evaluation of a suspected sleep apnea which 
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was proved with polysomnography (PSG), 26 were with documented congestive heart failure 
(CHF). The values of NTpro-BNP are not different between the patients with OSAS without 
concomitant diseases. There is a significant difference in the NT pro-BNP in OSAS patients with 
and without arterial hypertension, as well as in patients with CHF. There is no association 
between the values of the natriuretic peptide and the variables assessing the severity of OSAS. In 
conclusion: the undiagnosed OSAS is not related with severe impairment of the left ventricular 
function. The analysis of the NT-pro-BNP in pa tients with possible OSAS may be used as a fast, 
easily accessible, and reliable diagnostic marker as well as suit able improving the treatment and 
control of the concomitant cardio vascular morbidity and mortality. 
 

 

17. Бочева Я, Петкова Д, Шишков,Р. Стероидни хормони и нарушения на 
съня.Торакална медицина,томIII 2011 (3), 18-24 

 

 
Резюме: Нарушенията на съня се демонстрират с полово обусловени различия. Различни 
проучвания доказват, че жените по-често страдат от инсомния, а мъжете от хиперсомния. 
Сигнификантни нарушения на съня се установяват с различна честота при различните 
полове с промяна във възрастта. Данни от епидемиологични проучвания доказват, че 
стероидните хормони оказват въздействие върху регулацията на съня. По-доброто 
разбиране на способността на половите хормони да модулират системата за контрол на 
дишането и съня може да направи възможно създаването на таргетна хормонална терапия 
за лечение на нарушения на съня и дишането. 

 

18. С.Андонова, Ф.Киров, Д.Минчев, Ч.Бъчваров, В.Георгиев, Я.Бочева. 
Тромболитично лечение при исхемичен мозъчен инсулт- пилотно 
проучване. Невросонография и мозъчна хемодинамика.2010/ 6(1), 15-19 

 

Резюме: 

Цел: Да се обобщи и анализира собствения опит от лечението на острия исхемичен мозъчен 

инсулт (ИМИ) с тромболиза във Втора клиника по неврология на УМБАЛ „Св. Марина“ – 

Варна. Контингент и методи: За периода 2007–2009 г. в клиниката са проведени 20 

тромболизи (0.7%) при болни с остър ИМИ от общо хоспитализирани с тази диагноза 2935 

пациенти. С цел да се анализира технологичното време за про- веждане на всички 

изследвания, включени в протокола на лечението, и оценка на включващите и 

изключващите критерии са проучени 97 болни (54 мъже и 43 жени, средна възраст 66.3±7.2 

г.) с остър ИМИ, хоспитализирани през август 2009 г. Резултати: Времето за провеждане на 

всички процедури по протокол вари- ра от 1.46 до 2.23 часа. Неврологичният дефицит преди 

тромболизата, оценяван по NIHSS скалата, варира от 8 до 22 точки, средно 15.2±4.1 точки. 

След тромбо- лизата при 15 болни (75%) се регистрира значим регрес на тежестта на 

невроло- гичния дефицит със средно 6±4 точки (p<0.05) – NIHSS при изписването 8.8±4.0 

точки. Усложнения са регистрирани при 4 болни (20%) – 3 смъртни изхода (15%) и една 

хеморагия (5%). Обсъждане: Проучването показва ниска честота на тромболизи при болни с 

остър ИМИ, което се дължи главно на късна хоспитализация и забавяне на лабораторните 

резултати. 
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19. Я.Бочева, К.Христозов, М.Бончева,М.Сидеровар И.Красналиев, В.Славова. 
Изследване на нива на серумен тиреоглобулин и тиреоглобулин в смив след 
тънкоиглена аспирационна биопсия на суспектен за метастаза лимфен 
възел при пациент с диференциран тиреоиден карцином. Мединфо 
бр4/2010, 1-2 

 

Клиничен случай 

 

20. Петкова Д, Бочева Я. Паскалев Д,Галунска Б. С-реактивен протеин при 
пациенти с дихателни нарушения по време на сън. In Spiro, 2009 
бр№4(8),.39-41 

 

 

С-реактивният протеин (CRP) е неспецифичен маркер за възпаление и фактор за 
кардиоваскуларен риск. При пациенти с дихателни нарушения по време на сън (ДНВС) 
по-често се установява наличие на атеросклероза, аритмии и артериална 
хипертония. Цел на настоящото проучване е установяване на асоциацията между ДНВС 
и CRP. Пациенти и методи: при 51 пациенти с диагностицирани след полисомнографско 
изследване ДНВС са изследвани серумни нива на CRP. Резултатите са сравнени със 
стойностите на CRP при група от 20 пациенти без наличие на ДНВС, сравними по възраст 
и индекс на телесна маса (ВМІ) с изследваната група. Резултати: получените резултати 
показват наличие на статистически значими различия между средните стойности на CRP 
при пациенти с ДНВС и контролната група 8.41 ± 5.27 mg/l (95% СІ 6.92-9.89) при 
пациентите с ОSAS vs. 1.45 ± 1.13 mg/l. Заключение: пациентите с ДНВС показват по-
високи серумни нива на CRP, което ерисков фактор за развитие на сърдечносъдови 
заболявания. 
 

 

21. Петкова Д, Йотов Й, Паскалев Д, Бочева Я. Хъркане, ексцесивна дневна 
сънливост, артериална хипертония и дихателни нарушения по време на 
сън. In Spiro, 2009 бр№4(8),.42-45 

 

 
Резюме: Хъркането и ексцесивната дневна сънливост имат тенденция за нарастване сред 
популацията. Според JH Peter и T Young съчетанието на дихателни нарушения по време на 
сън (ДНВС) и повишени стойности на артериалното кръвно налягане са 
налице при 50% от пациентите. Цел на проучването е да се установи честотата на хъркане, 
дневна сънливост, артериална хипертония и наличието на ДНВС при здрави. Пациенти и 
методи: В проучването са включени 144 случайно избрани здрави възрастни. Извършено е 
анкетно проучване, като е използвана анкетна карта с въпроси, касаещи хъркането, 
проблеми със съня, дневната сънливост и стила на живот. Дневната сънливост е оценена въз 
основа на Epworth Sleepiness Scale (ESS). 
Осъществено е измерване на артериалното налягане и сърдечната честота, за абнормни се 
приемат стойности над 140/90 mm Hg. Резултати: От пациентите 81(56%) хъркат.Ексцесивна 
дневна сънливост се установява при 23 (16%) учас- 
тници – 10 (14%) жени и 13 (18%) мъже. От участниците 57(40%) имат артериална 
хипертония. Заключение: Хъркането има висока честота сред изследваната група. То се 
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съчетава с ексцесивна дневна сънливост и артериална хипертония. 
Използваните методи подпомагат преселекцията на пациенти с ДНВС. 

 

22. Бочева Я, Патева Р. Актуални лабораторни маркери за оценка на риска от 
сърдечно-съдови заболявания (ССЗ). Хомоцистеин и С-реактивен протеин- нови 
членове в семейството на рисковите фактори за ССЗ? Известия на съюза на 
учените – Варнал Серия Медицина и Екология.2`2003/1`2004. 72/75 

 

 
Резюме: Смъртността от сърдечно-съдови заболявания /ССЗ/ е водеща в западните 
общества, въпреки големия напредък в областта на превенцията, диагностиката и 
лечението им. Прогресивното нарастване на заболеваемостта от кардиоваскуларни 
заболявания  доведе до  формулирането на диагносгични алгоритми и лечебни стратегии, 
които се осъвременяват и разширяват непрекъснато в състветствие с практическите нужди 
на медицинската наука. Най-честата причина  за развитието на исхемичната болест на 
сърцето /ИБС/ е стенозиращата атеросклероза на големите и средноголеми коронарни 
артерии. Атеросклерозата е фокален мнокгофакторен дегенеративен процес на 
артериалната съдова стена с гладкомускулна клетъчна пролиферация и отлагане на 
липидни съставки, главно холестерол .Терминът рисков фактор описва тези характеристики, 
намерени при здравия индивид, които са независимо свързани с появата на заболяваве. 
 
 

Пълнотекстови публикации в ръководства и сборници 

 

23. Бочева Я, Колева В. Лабораторни маркери за диагноза и мониториране на 
невробластом, в „Поведение при невробластом у деца - Клинично 
ръководство, основано на доказателства.“ Национален експертен борд 
МОРЕ в педиатрията  2016, 34-38. 

 
Формата на ръковостново не предлага резюме.  Ръководството за клинично поведение 
при невробластом у деца е основано на доказателства и е структурирано в осем 
раздела , като настоящата работа е позиционирана в раздел „Диагностични 
изследвания“ Всеки от разделите  е съставен най-малко от двама експерта, съдържа 
резюмиран литературен обзор върху съответния проблем и изцяло се позовава на 
медицина, основана на доказателства. В края на всеки раздел са дефинирани 
препоръки, описани с четири степени на препоръчителност (A, B, C и D) според 
Оксфордския център за медицина, основана на доказателства (CEBM), и към тях са 
добавени акценти за добра практика. Ръководството  е консенсусно становище на 
мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на детски невробластом от 
осем медицински специалности и техни национални браншови организации.Всеки от 
текстовете е подложен на двуетапна оценка от експертния борд, преди да бъде 
окончателно приет и публикуван.  Цел на ръководството е да представи съвременни 
алгоритми за клинично поведение при невробластом в есенциална форма, адаптирана 
за медицинската практика в България. 
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24. Колева В, Бочева Я. Туморни маркери за мониториране на меланом, в 

„Поведение при меланом - Клинично ръководство, основано на 

доказателства.“ Национален експертен борд МОРЕ 2015, 147-150 

 

Формата на ръковостново не предлага резюме.  Ръководството за клинично поведение 

при малигнен кожен меланом, включително базоцелуларен, плоскоклетъчен и Merkel-

клетъчен кожен карцином, е основано на доказателства и е структурирано в седем  

раздела , като настоящата работа е позиционирана в раздел „Последващо 

наблюдение“ Всеки от разделите  е съставен най-малко от двама експерта, съдържа 

резюмиран литературен обзор върху съответния проблем и изцяло се позовава на 

медицина, основана на доказателства. В края на всеки раздел са дефинирани 

препоръки, описани с четири степени на препоръчителност (A, B, C и D) според 

Оксфордския център за медицина, основана на доказателства (CEBM), и към тях са 

добавени акценти за добра практика. Ръководството  е консенсусно становище на 

мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на малигнен кожен меланом  

от осем медицински специалности и техни национални браншови организации.Всеки от 

текстовете е подложен на двуетапна оценка от експертния борд преди да бъде 

окончателно приет и публикуван.  Цел на ръководството е да представи съвременни 

алгоритми за клинично поведение при малигнен кожен меланом в есенциална форма, 

адаптирана за медицинската практика в България. 

 

 

25. Колева В, Бочева Я. Туморни маркери за диагноза и мониториране на овариален 
карцином , в „Поведение при овариален карцином - Клинично ръководство, 
основано на доказателства“ Национален експертен борд МОРЕ 2014, 40-45 

 

Формата на ръковостново не предлага резюме.  Ръководството за клинично поведение 

при овариален карцином  е основано на доказателства и е структурирано в осем  

раздела , като настоящата работа е позиционирана в раздел „2.Диагностични 

изследвания; 2.2. Лабораторни изследвания“. Всеки от разделите  е съставен най-малко 

от двама експерта, съдържа резюмиран литературен обзор върху съответния проблем и 

изцяло се позовава на медицина, основана на доказателства. В края на всеки раздел са 

дефинирани препоръки, описани с четири степени на препоръчителност (A, B, C и D) 

според Оксфордския център за медицина, основана на доказателства (CEBM), и към тях 

са добавени акценти за добра практика. Ръководството  е консенсусно становище на 

мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на овариалния карцином и 

техни национални браншови организации.Всеки от текстовете е подложен на двуетапна 

оценка от експертния борд преди да бъде окончателно приет и публикуван.  Цел на 

ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение 
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овариален карцином  в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в 

България. 

 

26. Бочева Я, Колева В. Поведение при биохимична прогресия, в „Поведение при 
овариален карцином - Клинично ръководство, основано на 
доказателства“ Национален експертен борд МОРЕ 2014 

 
Формата на ръковостново не предлага резюме.  Ръководството за клинично поведение 
при овариален карцином  е основано на доказателства и е структурирано в осем  
раздела , като настоящата работа е позиционирана в раздел „8.Последващо 
наблюдение“. Всеки от разделите  е съставен най-малко от двама експерта, съдържа 
резюмиран литературен обзор върху съответния проблем и изцяло се позовава на 
медицина, основана на доказателства. В края на всеки раздел са дефинирани 
препоръки, описани с четири степени на препоръчителност (A, B, C и D) според 
Оксфордския център за медицина, основана на доказателства (CEBM), и към тях са 
добавени акценти за добра практика. Ръководството  е консенсусно становище на 
мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на овариалния карцином и 
техни национални браншови организации.Всеки от текстовете е подложен на двуетапна 
оценка от експертния борд преди да бъде окончателно приет и публикуван.  Цел на 
ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение 
овариален карцином  в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в 
България. 
 

 

27. Колева В, Бочева Я. Проследяване на туморни маркери при карцином на 
гърдата, в  „Поведение при карцином на гърдата - Клинично ръководство, 
основано на доказателства“ Национален експертен борд МОРЕ 2013, 213-216 

 

 
Формата на ръковостново не предлага резюме.  Ръководството за клинично поведение 
при карцином на гърдата е основано на доказателства и е структурирано в осем  
раздела , като настоящата работа е позиционирана в раздел „8.Последващо 
наблюдение“. Всеки от разделите  е съставен най-малко от двама експерта, съдържа 
резюмиран литературен обзор върху съответния проблем и изцяло се позовава на 
медицина, основана на доказателства. В края на всеки раздел са дефинирани 
препоръки, описани с четири степени на препоръчителност (A, B, C и D) според 
Оксфордския център за медицина, основана на доказателства (CEBM), и към тях са 
добавени акценти за добра практика. Ръководството  е консенсусно становище на 
мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на карцинома на гърдата и 
техни национални браншови организации.Всеки от текстовете е подложен на двуетапна 
оценка от експертния борд преди да бъде окончателно приет и публикуван.  Цел на 
ръководството е да представи съвременни алгоритми за клинично поведение при 
карцином на гърдата  в есенциална форма, адаптирана за медицинската практика в 
България. 
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28. Бочева Я. Лабораторни тестове при невроендокринни тумори.в  „Поведение при 
торакални и гастроентеропанкреасни невроендокринни тумори- клинично 
ръководство, основано на доказателства”- национален експертен борд МОРЕ 
2012, 15-19 

 
Формата на ръковостново не предлага резюме.  Ръководството за клинично поведение 
при невроендокринни тумори (НЕТ) е основано на доказателства и е структурирано в 
осем  раздела , като настоящата работа е позиционирана в раздел „2.Диагностични 
изследвания“. Конкретният раздел съдържа резюмиран литературен обзор върху  
лабораторните тестове при невроендокринни тумори и изцяло се позовава на медицина, 
основана на доказателства. В края на всеки раздел са дефинирани препоръки, описани 
с четири степени на препоръчителност (A, B, C и D) според Оксфордския център за 
медицина, основана на доказателства (CEBM), и към тях са добавени акценти за добра 
практика. Ръководството  е консенсусно становище на мултидисциплинарен екип, 
включващ експерти в областта на НЕТ и техни национални браншови организации.Всеки 
от текстовете е подложен на двуетапна оценка от експертния борд преди да бъде 
окончателно приет и публикуван.  Цел на ръководството е да представи съвременни 
алгоритми за клинично поведение при НЕТ  в есенциална форма, адаптирана за 
медицинската практика в България. 
 

Пълнотекстови публикации, използвани при защитата на 
дисертационния труд* 

*не се включват в изискуемия брой по конкурса, имат отношение към приносите 

 

1. П. Бочев, Я. Бочева, А.Клисарова, С. Иванов, Ж. Данчева, Б. Чаушев. Приложение 
на 18F-FDG PET/CT при пациенти с овариален карцином с повишени стойности 
на СА-125 при проследяване, но без данни за рецидиви или метастази от 
конвенционалните образни изследвания. Акушерство и гинекология 
vol.51/1/2012:18- 

 
Злокачествените тумори на яйчниците се нареждат на трето място по честота след 
гинекологичните неоплазми, но са водещи като причина за смърт. Неблагоприятната 
прогноза и високата честота на рецидиви след първоначалното лечение изискват 
активно проследяване на пациентите с широка гама клинични, образни и лабораторни 
методи. Към рутинното проследяване на пациентите се включва и изследване на 
серумните нива на Ca 125 като туморен маркер. Независимо от по-ограниченото му 
приложение в първичната диагностика на яйчниковите неоплазми маркерът е основно 
диагностично средство за установяване на клинично непроявени рецидиви и за 
мониториране на терапевтичния отговор. Високите стойности на Ca125 при оперирани 
пациенти са императивен повод за провеждане на образни изследвания с оглед 
търсене на причината за повишените стойности на маркера. Рутинните образни методи 
включват най-често ехография, постконтрастна компютърна томография или 
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ядреномагнитен резонанс, които в повечето случаи локализират патологичния процес. 
Не са редки обаче и случаите в които рутинните образни методи са негативни или 
недиагностични. В тези случаи се препоръчва приложението на FDG –PET/CT като метод 
с висока сензитивност и специфичност, надвишаваща тази на всички останали образни 
техники. 
Цел на нашето проучване бе да определим честотата на локализиране на патологичния 
процес при пациенти, оперирани по повод овариален карцином и насочени за FDG 
PET/CT поради повишени стойности на Ca125 при проследяване, но без образни данни 
за рецидиви или метастатични лезии. 
Материали и методи: Обект на работата ни бяха  49 пациента оперирани по повод 
овариални карциноми при които в хода на проследяването са отчетени високи 
стойности на Ca 125, без образните изследвания да локализират причината. При всички 
пациенти бе проведена целотелесна PET/CT ( на апарат Phillips Gemini TF PET/CT) с 18F-
FDG. При 18 от пациентите находките от PET/CT бяха верифицирани чрез проследяване 
или морфологично. 
Резултати: От изследваните 49 пациенти, само при двама проведеното РЕТ/СТ 
изследване не визуализира патологични промени с малигнени характеристики. Най 
честите находки бяха перитонеални метастази, следвани от лимфни възли и по-рядко 
чернодробни и плеврални метастази. При 40 от пациентите визуализираните 
метастатични лезии  бяха разположени само в абдомен и малък таз, при 6 пациенти се 
диагностицираха едновременно абдоминални и екстраабдоминални метастатични 
фокуси. Само при един пациент се визуализира супраклавикуларен лимфен възел, като 
единствена метастатична локализация. 
Заключение: 18F-FDG PET/CT е диагностичен метод с много високо ниво на детектиране 
на метастатичните фокуси от овариален карцином при пациенти с повишени стойности 
на Ca 125, при които останалите образни методи са били негативни или 
недиагностични, поради което считаме приложението му при тези пациенти за 
препоръчително. 
 

 

2. П. Бочев, Я. Бочева, А. Клисарова, Д. Калев, Б. Чаушев, Ж. Данчева, К. Йорданов, 
Диагностична стойност на FDG PET/ CT при конвенционални образни и 
ендоскопски за самостоятелна биохимична прогресия на СЕА при резециран 
неметастатичен колоректален карцином, Списание на Българското онкологично 
дружество,2/2013, 19-25 

 
Рутинното проследяване на пациенти, оперирани по повод на колоректален карцином 
(КРК) обичайно включва и серийно определяне на серумните нивата на 
карциноембрионален антиген (СЕА). Пациентите, при които се отчита безсимптомно 
повишение на маркера в рамките на проследяването, подлежат на диагностично 
уточняване с конвеннционални средства, включващи образни и ендоскопски 
изследвания.Специфична клинична ситуация е безсимптомното повишение на СЕА, без 
конвенционалните диагностични тестове да локализират прогресия. Съществена 
диагностична възможност в тези случаи е приложението на FDG-позитрон- 
ноемисионна томография/компютър-томография (PET/CT). 
ЦЕЛ Да се определи диагностичната стойност на FDG PEТ/СТ при пациенти с КРК, при 
които се отчитат повишени стойности на СЕА при проследяване, но проведените 
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конвенционални диагностични изследвяния не доказват прогресия на 
заболяването. 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ Обект на проучването са пациенти с радикално опериран 
неметастатичен КРК и с установени абнормно повишени нивата на СЕА при 
проследяване, при които поведените образни (КТ на корем и малък таз, образно 
изследване на бял дроб) и ендоскопски изследвания не локализират прогресия. По така 
определените включващи критерии са селектирани 50 пациенти, при които е проведена 
целотелесна FDG PET/CT. Верифицирането на резултатите от РЕТ/СТ е на база 
проследяване и/или хистологична верификация. Годни за анализ данни са получени 
при 43 пациента. Диагностичната стойност на РЕТ/СТ е оценена чрез изчисляване на 
чувствителност, специфичност, точност, позитивна и негативна предсказващи стойности. 
РЕЗУЛТАТИ FDG PET/CT позитивира метаболитно активни лезии при 35пациенти с 32 
истински позитивни резултати, 5 – истински негативни, 3 – фалшиво позитивни и 2 – 
фалшиво негативни резултати със сензитивност, специфичност и точност – съответно 
94%, 62% и 88%, и позитивна и негативна предсказваща стойности – съответно 91% и 
71%. Повишените нива на СЕА в проучането са израз на прогресия в 81% . 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ FDG PET/CT е метод с висока чувствителност за откриване на прогресия от 
КРК при пациенти с високи нива на СЕА и негативни конвенционални изследания и 
следва да  се има предвид като основно средство на избор. 
 

 

3. Я. Бочева, П. Бочев, Честота на рецидивите при пациенти с колоректален 
карцином и високи мониториращи нива на туморните маркери СЕА и СА 19-9, 
при които патологичния процес не се визуализира с образни изследвания, 
Scripta Scientifica Medica, 2013,V. 45, S2, 180-186 

 
Цел: Проследяването на пациенти с колоректален карцином (КРК) включва и 
мониториране на серумните нива на СЕА и Са 19-9. Често се установяват високи нива на 
туморен маркер, което налага провеждане на образни и ендоскопски изследвания за 
доказване на рецидив. Макар и рядко, високият туморен маркер остава единствена 
патологична находка. Целта на проучването е да се определи честотата на рецидивите 
при пациентите с КРК с повишен туморен маркер при проследяване, при които 
образните изследвания не локализират патологичен процес.  
Материал и методи: Включващи критерии са: пациенти с резициран неметастатичен 
КРК и по-вишени нива на СЕА над 3,5 ng/mL или Са 19-9 над 37U/mL, при които 
проведените диагностични мероприятия (конвенционални плюс FDG PET/CT) не 
доказват рецидив. В така зададените критерии попадат 14 пациенти. Като референтен 
стандарт за окончателна диагноза приемаме данните от проследяването за период от 
минимум 12 месеца.  
Резултати : При 2/7 пациенти с повишени стойности на СЕА се диагностицират рецидиви 
в хода на проследяването. При пациентите с висок Са 19-9 се отчита един рецидив от 8 
пациенти, но при трима се диагностицира карцином на простатата и при един - на 
пикочния мехур. Пациентите с рецидиви на КРК показават нарастване на стойностите на 
маркера при проследяване. 
Заключение : Честотата на рецидивите от КРК при пациентите с повишени 
мониториращи нива на СЕА и/или Са 19-9, при които конвенционалните образни и 
ендоскопски методи, както и FDG PET/ CT не локализират рецидив, е сравнително ниска 
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(2/14 пациенти). Честотата на малигнени находки обаче е значителна (6/14 пациенти), 
като това важи в по-голяма степен за пациентите с повишен Са 19-9 (5/8 пациенти) и е 
свързано с вторите първични туморни локализации, диагностицирани в хода на 
проследяването. 

Участия в международни форуми с публикувани резюмета 

 

1. Y. Bocheva, P. Bochev, Positive predictive value of CEA and CA19-9 as tumor markers 
for recurrent colorectal cancer in cases q where conventional work up fails to localize 
disease, Clin Chem Lab Med 2015; 53, Special Suppl, pp S1 – S1450, S399 

 

 
Резюме: 
BACKGROUND-AIM. Routine surveillance of colorectal cancer includes serial measurements 
of CEA levels. Although not routinely indicated Ca 19-9 is also a tool for recurrence. When any 
of these serum markers is elevated during follow up, this could represent a recurrence. The 
management of elevated tumor marker levels include clinical exams, endoscopy and  
conventional imaging –ultrasound, CT, MRI. Aim of the study was to evaluate the positive 
predictive value of CEA and Ca19-9 as tumor markers for recurrent colorectal cancer in cases 
where conventional imaging and endoscopic studies fail to localize disease. 
METHODS. A total of 75 patients with elevated CEA and/or Ca19-9 serum levels and negative 
endoscopic exam as well as negative abdominal CT and Chest X-ray were included in the 
study. CEA levels were tested in 50 patients. Ca 19-9 was tested in 65 patients. 34 of the 
patients had both markers tested. All patients underwent whole body 18F-FDG PET/CT. 
Patients with negative of equivocal PET scan were further followed up (10 to 24 months). 
RESULTS. Based on the reference standard – the results from PET/CT, if positive and the 
results from follow-up in cases of negative or equivocal scans, the positive predictive value of 
Ca 19-9 was 84% and that of CEA -83%. There was no significant difference in the PPV of 
Ca19-9 and CEA. 
CONCLUSION. Elevated CEA and Ca 19-9 levels in patients under active surveillance after 
operation for colorectal cancer have high positive predictivevalue for recurrence, even in 
cases where conventional work-up – endoscopy and CT do not localize 
disease. 
 

 

2. G. Popcheva, Y. Petrov, Y. Bocheva, Isolated hematuria – an indication for renal biopsy 
based on morphological examination of urinary erytrocites by three methods, Clin Chem 
Lab Med 2015; 53, Special Suppl, pp S1 – S1450, S1059 

 

 
Резюме: 
BACKGROUND-AIM.Microscopic examination of the urinary sediment could itself suggest the 
origin of the hematuria.The aim of this research is to prove the indication for renal biopsy.A 
characteristic marker for glomerular bleeding is urinary acanthocyturia.We studied the urinary 
red blood cell(RBC) morphology in case of persistent microhematuria.Retrospective,it observed a 
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girl of 5 years/2013 to present/ with episodes of transient macrohematuria during respiratory 
infections and persistent microhematuria;in absence of 
proteinuria,hypertension,edema,calciuria,family history,immunological and radiological changes. 
METHODS. In the present review we observed day to day 10 fresh urine samples from 5 years old 
child with microhematuria.Minimum 100 RBCs were examinated in each sample for dysmorphism 
by 3 used methods:1)Light microscopy,2)Phase contrast microscopy of the unstained urinary 
sediment and 3)FUS 100-Urine sediment Analyser in order to predicte the site of hematuria.It is 
established that the phase contrast microscopy is the most sensitive method detecting 
dysmorphic RBCs in the urine.FUS-100 is characterized by utilizing flow digital imaging analysis 
technology.It leads to the possibility of the analyser to provide erythrocyte morphologic 
information. 
RESULTS. All of the observed urine samples were with specific gravity(SG) varing from 1.010 to 
1.020 and blood 3+,lacking of protein.More than 50% of red cells in each sample showed features 
of dysmorphism.We described the presence of variety of erythrocyte shapes: 
discocytes,echinocytes,schizocytes and many acanthocytes.As a result of the present review it is 
concluded,there is no a statistical significance between three methods. 
CONCLUSION. Based on the sensitivity and specificity of the used methods, we concluded the 
presence of dysmorphic RBCs is due to glomerular origin in contrast to other presented 
pathologie.If the microhematuria persists between 6 to 12 months as in the introduced 
case,kidney biopsy should be considered. 
 

 

3. Y. Bocheva, P. Bochev, M. Boncheva, A. Klissarova. Frequency of disease relapse in 

patients with breast cancer having highlevels of CA15-3 and negative imaging 

examination results.  Clin Chem Lab Med 2014; 52, Special Suppl, pp S1 – S1760, S373 

 

 

Резюме: 

BACKGROUND: Breast cancer (BC) is the most common malignant disease in Europe. The follow 

up of these patients for early detection of disease relapse consists of clinical and imaging 

examination and monitoring of tumor marker Ca 15-3. Sometimes the only pathologic finding is 

the increased value of Ca 15-3. The aim of the study is to detect the frequency of disease relapse 

in BC patients with raised levels of CA 15-3 and negative imaging examination results. 

METHODS: The inclusion criteria were as follow: patients with non metastatic BC, who have assed 

primary surgery and adjuvant treatment; increased levels of CA 15-3 and negative imaging 

examination results (conventional imaging plus FDG PET/CT). The abnormal levels of Ca 15-3 were 

detected twice in a 4 week period by a chemiluminescent method and a reference range up to 35 

U/ml. 19 female patients passed the including criteria. Patients were followed up (clinically and by 

imaging) for 24 to 50 months or until confirmed recurrence. 

RESULTS: 8 out of 19 patients had proven recurrence during follow up (Ca 15-3 true positive 

group). The sites of recurrence were bones in 6 patients, pleura in 2 patients, brain in two 

patients and lymph node in one patient (in three patients- more than one location). In 11 patients 

there was no evidence of recurrence (Ca 15-3 false positive group). Thus positive predictive value 

(PPV) of Ca 15-3 for recurrence is 0.42. It’s of note that in true positive group Ca 15-3 levels 

invariably progressed during follow up. The longest interval from inclusion in the study (with first 

FDG PET as zero point) until proof of recurrence was 22 months. In the false positive group 6 
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patients had Ca 15-3 levels turned within reference range during follow up. In 4 patients Ca 15-3 

levels did not turn within reference range but stayed stable (within 40 and 50U/ml) during serial 

testing. In one patient there was no follow up date of the tumor marker levels. 

CONCLUSIONS: Elevated surveillance Ca 15-3 levels have modest PPV (0.42) in patients with  

initially treated breast cancer and negative imaging studies (including FDG PET/CT). However, in 

this study, progression of tumor marker values invariably indicates recurrence. 

 

 

4. Siderova M., Hristozov K., Krasnaliev I, Petrova M, BochevaY, Serum TSH levels and 
malignancy risk in patients with thyroid nodules.  Eur Thyroid J 2014;3(suppl 1):73–226 , 
p94 

 

 
Резюме: 
Objectives: Recent studies have reported that higher levels of TSH are associated with an 
increased incidence of thyroid malignancy in patients with nodular thyroid disease. However, 
different conditions may affect TSH concentration. The aim of our study was to correlate serum 
TSH levels in patients with thyroid nodules with cytological and histological results. 
Materials and Methods: 1483 consecutive patients (1339 women and 144 men) with nodular 
thyroid disease were evaluated by ultrasound-guided fine needle aspiration biopsy (FNAB) with 
cytological results classified as nondiagnostic, benign, follicular lesion, suspicious or malignant. 
Serum levels of TSH, FT4, FT3, TPO and Tg-antibodies were measured at presentation by 
chemiluminescent immunoassay. 380 of the patients were submitted to surgery and final 
histology proved 83 carcinomas and 307 benign thyroid nodules. 
Results: The overall sensitivity and specificity of FNAB in predicting malignancy were 90.32% and 

81.11%, respectively. Mean TSH in cytologically benign nodules was 1.703±2.569 mU/l, in 

follicular lesions 2.393±4.119 mU/l, in suspicious nodules 2.326±2.317 mU/l and in malignant 

on cytology nodules 3.045±2.781 mU/l. Although in the reference range TSH levels in malignant 
cytologies were significantly higher that those in benign cases (P <0.0001). This relationship was 
confirmed among operated cases where mean preoperative TSH was significantly higher in 
histologically malignant than benign nodules (TSH 3,387 vs. 1,613 mU/l; P < 0.0001). In order to 
eliminate the factors influencing TSH concentration, we excluded all patients with thyroid 

autonomy, Hashimoto’s thyroiditis (positive antibodies, US appearance, lymphocytic infiltration 
on histology) and those on levothyroxin or thyrostatic treatment. Among the rest of the patients, 
mean TSH value remained significantly lower in benign than malignant cases (1,370 vs. 2,805 
mU/l; P <0.0001). 
Conclusion: Our results suggest a direct relationship between serum TSH and risk of malignancy 
in thyroid nodules both in cytological and histological series after excluding the influence of 
different thyroid diseases and medication. 
 

 

5. Bocheva, Y., P. Bochev, and A. Klisarova. FDG PET/CT in patients with nonseminoma 
testicular cancer with elevated surveillance tumor markers and negative conventional 
imaging., Eur J Nucl Med Mol Imaging (2013) 40 (Suppl 2):S1–S477, S381 

 

 
Резюме: 
Nonseminoma testicular cancer is a heterogeneous group of malignancies. This specific type of 
cancer is a rare condition whose initial management include surgery and subsequent 
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chemotherapy with further follow up. The follow up itself includes serial testing of alpha-
fetoprotein (AFP), h-BCG (human chorion gonadotropin) and lactate dehydrogenase (LDH) as 
serum tumor markers as well as conventional imaging with CT. FDG PET/CT is not routinely 
indicated at any step of the patients’ management. A specific clinical situation appears when 
tumor markers are elevated during surveillance but conventional imaging techniques fail to 
localize disease. Aim of the study was to assess the value of FDG PET/CT in patients with 
nonseminoma testicular cancer, treated with curative intent, with elevated tumor markers during 
follow up, in whom conventional CT imaging fail to localize disease.  
Materials and Methods: the files of all patients with testicular cancer, referred to our nuclear 
medicine department for FDG PET/CT in the period 2009-11 were retrospectively reviewed. 
Inclusion criteria consisted of nonseminoma hystologies, no objective persistence of disease after 
initial treatment, elevated AFP and/or hBCG and negative abdominal/pelvic CT scan and chest X-
ray or CT. Only 5 patients met the inclusion criteria with AFP elevated in 4, hBCG in 2 (both 
markers in one patient). Final diagnosis was based on histology or follow up data.  
Results: FDG PET/CT was read as positive in 4/5 patients - two with paraaortic lymph node 
involvement, one with lung metastases , one with mediastinal lymph node involvement and one 
with more extensive disease. All patients were verified as true positive by histology (2) or follow 
up (2). The single patient with negative PET had follow up data for 36 months , but no evidence of 
recurrence was detected by either CT of subsequent PET/CT and the case was accepted true 
negative. FDG detected recurrence in 4 cases and correctly classified all 5 cases. The elevated 
tumor marker classified correctly 4/5 patients. Conclusion: Although based on very limited 
number of cases the study results supports the use of FDG PET/CT in patients with nonseminoma 
testicular cancer with elevated tumor markers, but no disease localization by conventional 
imaging methods. 

 

6. Bochev, P. H., Chaushev, B., Dancheva, J., Bocheva, Y., & Klisarova, A. FDG-PET/CT 

findings in patients with cervical cancer and elevated serum SCC levels. Eur J Nucl Med 

Mol Imaging (2011) 38 (Suppl 2):S260–S441,S369 

 

 
Elevated levels of a tumor marker with lack of localized disease on imaging is a typical clinical 
situation, indicated for FDG-PET/CT in case of FDG avid tumors. SCC (squamous cell carcinoma 
antigen) is the preferred tumor marker in the surveillance of uterine cervix carcinomas. Although 
not specific for cervical cancer , high levels of the marker are at a high degree indicative of 
recurrence or progressive disease. However the source of marker elevation is not always 
identified by conventional imaging proceduresAim of our study was to evaluate the role of FDG 
PET/CT in patients, treated for cervical cancer, who present with elevated SCC levels and no 
imaging evidence of disease. 
Materials and methods: Files of all cervical cancer patients, referred for FDG PET/CT in our center 
were retrospectively reviewed. In 16 patients (49,8+/-9,9 years old) the primary indication for 
referral was elevated SCC levels at surveillance (SCC-4,6+/-2,8μg/L). All patients were treated with 
surgery and radiotherapy, two patients had received chemotherapy. All patients had undergone 
at least CT of pelvis and abdomen and chest x-ray which were read as negative. All patients 
underwent a whole body FDG PET/CT (Phillips GeminiTF). 
Results: In 9 patients FDG PET identified only hypermetabolic lymph nodes suggestive of 
malignancy. One of the patients presented with a single iliac lymph node and another with 
supraclavicular lymph nodes (both findings are biopsy proven to be metastatic). One patient had a 
single lung metastasis (missed on x-ray). Two patients had liver metastases, two had peritoneal 
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metastases and one had pelvic recurrence. Three patients with high SCC did not show any focal 
FDG uptake, suggestive or suspicious for malignancy, including the patient with the highest SCC 
level (13.3) 
Conclusion. The most common finding on FDG PET of patients with elevated SCC levels were 
hypermetabolic lymph nodes. Localized organ metastases were infrequent. However FDG PET did 
not identify a reason for tumor marker elevation in ~20% of the patientsOrgan metastases are 
relatively easy to identify on conventional imaging. Conversely, lymph node involvement on CT is 
size dependent and more difficult to assess even with contrast enhancement, but is easily 
delineated by FDG PET/CT and appear to be the primary source of elevated SCC levels where 
other imaging techniques fail to localize disease. In case FDG PET do not localize malignant foci 
other non-malignant causes of SCC elevation should be considered, with non-recognized 
malignancy being always the primary concern. 

 

7. Siderova, M., Hristozov, K., Bocheva, Y., Petrova, M., Boyadzhieva, M., & Karatodorova, P. 

Bone mineral density in pre and postmenopausal women with Grave’s disease and 

Grave’s . Osteoporrhosis international  2011 (Vol. 22, pp. 286-287). 

 

 

Резюме: 

Thyrotoxicosis is an established risk factor for osteoporosis due to  increased bone turnover. 

Glucocorticoids, often administered to treat Glave’s ophtalmopathy (GO) have additional negative 

impact on BMD by diminishing bone formation. The aim of the study was to examine the 

influence of thyroid hormones, thyroid antibodies and glucocorticoid treatment on bone by 

assessing BMD and fracture risk in women with Grave’s thyrotoxicosis alone or with Grave’s 

orbitopathy and steroid treatment. 

Materials and methods: 42 females with active Grave’s disease mean age 55.8±12.8  (23 women 

with thyrotoxicosis and 19 thyrotoxic with concomitant GO and glucocorticoid therapy) were 

enrolled in the study. 40 healthy womenq mean age 53.2±7.1q without thyroid disease served as 

age-matched controls.We analyzed the clinical geatures q duration of thyrotoxicosis, cumulative 

dose and duration of glucocorticoid treatment, serum levels of TSH, FT3,FT4, TSH receptor 

antibodies (TRAb)q TPO antibodies. BMD at femoral neck and lumbar spine ere measured by GE-

Lunar Prtodigy DXA and the 10 year fracture risk was calculated with FRAX™ tool. 

Results: The data showed significantly lower spine and femoral BMD (g/cm3) in both subgroups of 

patients with and without GO, compared to controls (p=0.0002;p<0.0001), as well as sufficiently 

higher fracture risk (p<0.0001:p<0.0001). Comparison between the two subgroups found out 

significantly lower spine BMD in patients without GO (p=0.049) and no difference for femoral 

BMD. However the duration of the thyrotoxicosis in the first subgroup was longer (43.6 vs. 

32months, p=0.45). In the patients group as a whole. We observed negative correlation between 

FT3 and BMD (p=0.035) as well as between FT4 and BMD (p=0.005), and a positive association 

between TRAb and  BMDq with statistical significance for femoral BMD (p=0.039). There was a 

negative  significant correlation between TRAb and fracture risk for hip fractures (p=0.045)= We 

found negative association of BMD to the duration of the thyrotoxicosis (p=0.048) and not 

significant correlation to the cumulative dose and the duration of steroid treatment. 

Conclusion: Our results confirm the negative effect of hyperthyroid status on BMD. TRAb, often in 

higher titers in patients with GO may have protective role to the bone, but further research is 

needed. 
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8. Siderova MV, Hristozov KH, Bocheva YD, Petrova MP . Could TSH receptor antibodies be 
protective for the bone in pre- and post menopausal women with Graves orbitotathy-, 
European thyroid journal 2011/ Vol0(launching issue),p.177 

 

 
Objectives: Thyrotoxicosis is established risk factor for osteoporosis due to increased bone 
turnover. Glucocorticoids often administered for Graves’ orbitopathy (GO) have additional 
negative effect on bone mineral density (BMD) by diminishing bone formation. The aim of this 
study was to examine the influence of thyroid hormones, thyroid antibodies and glucocorticoid 
treatment on bone in women with Graves’ thyrotoxicosis alone or with Graves’ orbitopathy (GO). 
Methods: 42 females with active Graves’ disease, mean age 55.8±12.8 (23 women with 
thyrotoxicosis and 19 thyrotoxic with concomitant GO and glucocorticoid therapy) were enrolled 
in the study. 40 healthy women, mean age 53.2±7.1 surved as age-matched controls. We analyzed 
the clinical features, duration of thyrotoxicosis, cumulative dose and duration glucocorticoid 
therapy, TSH, FT4, FT3, TSH receptor antibodies (TRAb), TPO antibodies. BMD of femoral neck and 
lumbar spine were measured by DEXA and the 10 years fracture risk was calculated with FRAX 
tool. 
Results: The study showed significantly lower spine and femoral BMD (g/cm2) in both subgroups 
of patients with and without GO compared to controls(p=0.0002; p< 0.0001), as well as 
significantly higher fracture risk (p< 0.0001; p< 0.0001). Comparison between patients only with 
thyrotoxicosis and those with additional glucocorticoids because of orbitopathy found out 
significantly lower spine BMD in the first group (p=0.0049). In patients’ group as a whole we 
observed negative correlation between FT3 and BMD (p=0.038), as well as between FT4 and BMD 
(p=0.005) and positive association between TRAb and BMD (p=0.039). There was a negative 
significant correlation between TRAb and fracture risk for hip fractures (p=0.045). We found 
negative association of BMD to duration of thyrotoxicosis (p=0.048). 
Conclusions: Our results confirm the negative effect of hyperthyroid status on BMD. TRAb, often 
in high titres in patients with GO, may have protective role for the bone, but further research is 
needed. 

 

9. S. Andonova, D. Petkova, Y. Bocheva. Intima-media thickness of the common carotid 
artery in obstructive sleep apnea (OSAS) patients. Cerebrovasc Dis 2011;31(suppl 1): 1-
74, 30 

 

 
Резюме: 
Aims: To evaluate the changes of intima-media thickness of the common carotid artery in patients 
suffering by obstructive sleep apnea (OSAS). Materials and methods: The participants of the study 
are divided into 2 groups: 27 patients suffering OSAS and a control group of 27 participants (mean 
age 56.1±1.4 years), having risk factors (RF) for cerebrovascular diseases (CVD) but not OSAS. The 
morphology of the artery wall-the intima media thickness (IMT) of the common carotid arteries 
(CCA), the presence of atherosclerotic plaques, their magnitude, echogenicity and stability - are 
determined by a color duplex sonography of the main arteries of the head. Results: In the OSAS 
group, CCA-IMT was significantly increased when compared with the non-OSAS patients, having 
risk factors for CVD, which correlates with night hypoxemia level. Additionally, the formation of 
plaques was more pronounced and carotid stenoses were more common in the OSAS patients. 
Conclusions: These findings are in favor of an independent influence of obstructive sleep apnea 
on carotid artery atherosclerosis. 
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10. Bocheva Y.Karatodorova P, Cvetanova B, Hristozov K, Usheva N. Influence of different 
diagnostic criteria on the prevalence of gestational diabetes. .  First European Joint 
Congress of EFCC and UEMS; 13-16 October 2010, Lisbon, Portugal. Book of abstracts, 
196. 

 

Gestational Diabetes (GD) is the most common metabolic соmplication  of pregnancy lts 

prevalence  varies  dependent оп the diagnostic criteria used. Most frequently used criteria are 

those of the Аmerican Diabetes association (ADA) and Wortd Health Organization (WHO). Most 

recently in March2010 а new criteria set was published by the International Association of 

diabetes and Pregnancy Study Group (IADPSG) Aim of the study was to asses the effect of the 

three different criteria sets (ADA. WНО-1999 and IAOPSG) on the prevalence ot gestational 

diabetes diagnosed. Materials and Methods: 299 pregnant women were еxamined. Risk  

stratification based on the most commonly used risk factors and oral glucose tolerance test were 

performed. We determined  plasma glucose levels at 0,  60 and 120min Diagnostic  criteria : 1. 

АDA  (0'≥5.З mmol/l; 60'≥10.0 mmol/1, 120·≥8.6 mmoll/l)-two or more criteria needed. 2. WHO 

(0≥7.0 mmol/1 and/or 120 ≥7,8 mmol/l ). З IADSG (0’ ≥5,1 mmol/1· 60 ≥10,0 mmol/l 120·≥8.5 

mmol/l)- а single criteria needed. Results: We detected prevalence of GD as follows· based on 

ADA criteria - 9.7% (n=29) based on WHO  criteria  - 16,7% (n=5O); based on IADPSG criteria - 

34,4% (n=103). 55.4% (n=55) of the pregnant women, diagnosed as GD as рег IADPSG  criteria 

would have been categorized as normal glucose tolerance, if  АDA and WНО criteria were used 

84.6°/о (n =253) of the pregnant have at least one of the risk factors Discussion: The high 

prevalence of GD reported is probably due to the high risk prolife of the group studied. As most 

restrictive ADA  criteria  result in lowest GD prevalence The latest IADPSG criteria categorize 

nearly а third of the pregnant -object of study as having GD due mostly to the ассерtаnсе of 0’ 

≥5,1 mmol/1 as а sufficient single criteria for the diagnosis of GD. 

 

11. BochevaY, Petkova D, Yotov Y, Banova B, Usheva N. Determination of NT-ProBNP in 
patients with obstructive sleep apnea syndrome. First European Joint Congress of EFCC 
and UEMS; 13-16 October 2010, Lisbon, Portugal. Book of abstracts,165 

 

 
Резюме: 
N-terminal pro-brain natriuretic peptide (NT-ProBNP) is an important marker of cardiac stress and 
severity of underlying Cardiac dysfunction, associated with obstructive sleep apnea syndrome 
(OSAS). 
The aim of the study  is to evaluate the plasma concentration of  NT-ProBNP in patients  with 
obstructive sleep apnea syndrome. 
Materials and methods: In the study participated 13 patients (10 males 3 females) of the Clinic of 
Respiratory diseasesq mean age 49.6±9.2 years, body mass index (BMI) 38.2±9.9q who were 
suspected to suffer OSAS. We determined morning plasma levels of  NT-ProBNP. 
Polisomnography and electrocardiography were also performed. Plasma levels of NT-ProBNP 
were tested on an automated chemiluminescent immune analyzer Immulite 2000 (Siemens ) with 
an analytical sensitivity of 10 pg/ml and lineariry of the method from 20 to 35000pg/ml 
Results We determined positive correlation between NT-proBNP levels and BMI and the Arousal 
Index(Arl) and no statistically significant relations with apnea-hypopnea index( AHI) and other 
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variables, which characterize sleep apnea. 
Conclusion: The lack of correlation between plasma levels of NT-ProBNP and the variables of 
OSAS confirm that undiagnosed OSAS patients are not connected with severe left ventricle 
dysfunction 

 

12. BochevP,Chaushev.B,,Klisarova, DanchevaZ,  Hristozov K,  Bocheva Y .Predictiva value of 
TSH levels after 131-I treatment of patients with Graves’ disease.:  World Journal of 
Nuclear Medicine,2009,Vol 8,4:224 

 
Резюме: 
Radioiodiпe treatment of patients with Graves' disease is marked with various degree 
ofuncertainty, Iegarding dose regimen апd decision for second dose application. The ai1n of the 
study is to evaluate tЬе predictive value of TSH measuгement up to six months afteг tгeatment 
regaгding 1 year endpoint outcome and define the time fог а second dose application whenever 
needed. Subject of study were 46 patients (9 men, 37 women)with Giavs' disease, treated with 
fixed doses 131-I-5 and 7.5 mCi. All patients were on antithyroid medication before апd afteг the 
theгapy except for а one week withdrawal рге- and post radioiodine theгapy.TSH and FT3 ,FT4 
levels wеге measured before the procedure, at 3, 6, 12 month after administration. ATD therapy 
was not discontinued before the 3rd month after theгapy. А second dose was not administei-ed 
during the fiгst year afteг the iпitial tгeatmeпt iп any of the patients for vaгious reasons. The i-
esults from the follow up show that only 20% ofthepatients withhigh TSH at3гdmonthremain 
hypothyroid at 1 year, while half of the patients with high TSH at 6th 111ontl1 remain 
hypothyroid. Among the patients with low TSH levels at 3rd moпth control 63% tend to remain 
hyperthyгoid at 1 yeai· with similaг percentage for 6th month contгol. Euthyгoid at 3rd and 6th 
month patients гemain euthyгoid afteг 1 year in 57% and 72% respectively. The results show that 
early hypothyroidism is predominaпtly transient and is ofno predictive value for the outcome. 
Early hypeгthyroidism at 3rd n1011th control is likely to pei-sist at 1 year and needs an early 
administгation of second dose 131-I. 

 

13. A. Vutova, M. Boncheva, S. Tomcheva, T. Tancheva, D. Skocheva, Y. Bocheva, Y. Petrov, 
S.Kashlova . Monrtoring cyclosporine whole blood samples using nonextraction 
homogenous immunoassay. Clin Chem Lab Med 2009; 47, Special Supplement, pp S1 – 
S409, S235 

 

 
Резюме: 
Background: Cyclosporine is a potent immunosuppressive agent in the management of organ 
transplant patients. Therapeutic drug monitoring is the current practice to optimize drug efficacy 
while minimizing toxicity. Aim: To evaluate Olympus AU400™ CEDIA (cloned enzyme donor 
immunoassay) Cyclosporine Plus method. 
Methods: A nonextraction homogeneous immunoassay (CEDIA Cyclosporine Plus Assay) was 
evaluated on the Olympus AU400™. The method includes a low-range assay that measures 
Cyclosporine from 25 to 450 ng/mL and a highrange assay that detects Cyclosporine from 450 to 
2000ng/mL. The high-range assay allows a direct measurement of post-dose samples without a 
dilution step. Alternatively, postdose samples can be correctly measured by the low-range assay 
following a twofold dilution. Precision and accuracy were tested using CEDIA Cyclosporine Plus 
Assay controls and sample materials. A total of 54 whole blood samples from patients receiving 
CsA were tested by two assays – CEDIA Cyclosporine Plus Assay and Abbott Axsym Fluorescence 
Polarization Immunoassay. SPSS statistical program was used to present results. 
Results: Within-run precision was within 6.6%, day-to-day  precision – within 9.7%. Recovery of 
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added CsA was within 10% of assigned values and was unaffected by bilirubin and lipemia. A high 
Spearman correlation coefficient (r), according to the results of the Passing-Bablok linear 
regression was established between CEDIA Cyclosporine Plus Assay and Axsym FPIA. 
Conclusions: The CEDIA Cyclosporine Plus Assay on the Olympus AU400™ is reliable assay for 
routine therapeutic drug monitoring in clinical laboratories. 

 

14. Bocheva Y, Hristozov K. New laboratory markers for cardiovascular risk 
stratification of patients, suffering diabetes mellitus II.Acta Endocrinologica. 
2005,VolI, Suppl.3,89 

 

Cardiovascular disease is still the major cause of death and morbidity nowadays. Traditional risk 
factors for CVD may account for only ½ to 2/3 of the actual risk which confirms the need of . new 
markers for more precise stratification of CVD risk. Some inflammatory factors, including C-
reactive protein  and homocysteine have been reported  as associated with clinical outcome and 
complications of coronary heart disease. 

Участия във форуми в България с публикувани резюмета 

 

1. Райков Н, Вичева Сн, Тодоров Св, Бочева Я, Малчева Д, Райкова А., Славов Г., Бабев 
П, Бочев П, Чаушев Б, Христова В. Миниинвазивни диагностични и терапевтични 
техники при повърхностни структури-тяхното приложение в работата на тиреоиден 
екип. Анализ на проведените през 2014г 540 тънкоиглени биопсии и процедури. 
Национален конгрес по ендокринология, 8-11 октомври 2015, Пловдив 

 
Тънкоиглената биопсия (ТБ) под УЗ контрол е златен стандарт в цитоморфологичната диаг- 
ноза на повърхностните структури.Изследването на съдържащите се в биопсичната игла 
биологично активни вещества допълват диагнозата,информирайки за функционалната 
активност на възлите.Бенигнените възли се третират с миниинвазивни техники.Класичести 
метод е склерозиращата етанолова терапия (PEI), водеща до обемна и функционална 
корекция на възлите.Прилага се и при подбрана болни с щитовиден карцином. 
Цел: Доказване: 1. значението на TGL, PTH, FT4 и Calcitoninneedle washout (WO) методи в 
диагнозата на повърхностни структури. 2. значението и ефективността на PEI. 
Материали и методи: През 2014г екип от ендокринолог и цитолог извърши ТБ и цитологич- 
но изследване на 540 пациента с патологични повърхности структури: 525 пациента с 
щитовидни и околощитовидни възли и 15 с извънщитовидни образувания. 
Изследване на хормони и протеини във WO: 
1. Calcitonin WO за доказване на медуларен СА – 5 пациента. 
2. PTH WO за откриване на паратиреоидни аденоми – 7 пациента. 
3. TGL WO за доказване на мета ЛВ от тиреоиден карцином – 15 пациента. 
4. FT4 WO за доказване на токсични аденоми (ТА) – 17 пациента. 
5. молекулярно изследване на BRAF и RAS мутации – 1 пациент. 
Склерозираща терапия с етанол: 
1. Щитовидни възли с кистозна и солидна структура – 70 пациента. 
2. Токсични аденоми – 8 пациента. 
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3. Метастатични ЛВ от DTC – 4 пациента 
ТБ на извънщитовидни структури – 15 пациента. 
Хистологично верифицирани 3 СА на гърда. 
Цитологично уточнени:– 4 ЛВ– 6 ТУ на слюнчени жлези– 2 липома. 
Резултати:1. Доказани 38 щитовидни карцинома.2. Изпозване на WO методи при 
предоперативно уточнени:– 2медуларни СА– 1 паратиреоиден аденом– 12 
хипефункциониращи тиреоидни аденоми– 9 метастатични шийни ЛВ 
Приложение на PEI: 

– редуциране до 60% обема на щитовидните възли. 
 редуциране до 30-45% обема на мета ЛВ 
– подтискане активността на 5 ТА 
Заключение: Изследванията на Calcitonin, FT4, PTH и TGLWO са рациoнални методи в 
диагнозата на шийните органи. PEI е ефективен и евтин метод, водещ до обемна и 
функционална корекцияна щитовидните възли. Той контролира заболяването при подбрана 
група болни с DTC. 

 

2. Стратев В, Петев Й, Бочева Я Пенева М. Повишен оксидативен стрес и възпаление 
при пациенти с обструктивна белодробна болест (ХОББ) и асоциацията им с 
белодрбонта функция. Лятна среща на Българското дружество по белодробни 
болести, 6-9 юни, 2013г, Албена 
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3. 3. Я Бочева , М.Тодорова, Н. Ушева,Сравнително определяне на плазмени 
фибриногенови концентрации с PT-Fib HS+ и Fib Claus XL kit, Национален симпозиум 
по клинична лаборатория, Автоматичен Анализ и Прецизност -Основа на 
Съвременната Лабораторна Медицина, 15 Ноември 2012 г. 

 
Индиректното определяне на плазмени концентрации на фибриноген от калибрационна 
крива на протромбинова активност на автоматични оптични коагулометри, известно 
като “ derived” фибриноген, намира все по-широко приложение,в съответсвие със 
завишените искания към лабораториите за определяне на фибриноген в плазма. 
Цел на настоящата работа е да оцени корелацията между определените c PT-FIB HS 
плазмени концентрации на фибриногена, като ги сравни с опрелени по метода на Клаус 
фибриногенови концентрации при едни и същи пациенти на автоматичен коагулометър ACL 
TOP 500. 
Материали и методи: За всички определяния е използван автоматичен коагулометър ACL 
TOP 500. На 54 пациенти на МБАЛ”Св.Марина”- Варна е определен фибриноген по Клаус/ 
реактив на IL – FIB CLAUS XL KIT / и derived фибриноген / реактив за протромбиново време 
PT-FIB HS + на IL/. Използван е контролен материал за оценка на невъзпроизводимост- 
Control Assayed Normal и Control Assayed Low Abnormal, произведена от IL . Пациентите са 
разделени на две групи- 30 здрави контроли и 24 пациенти на орална антикоагулантна 
терапия. 
Резултати: При статистическата обработка на резултатите в контролната група се установява 
липса на статистически значима разлика (p>0.05) между определените по Клаус и като 
derived фибриноген плазмени концентрации. В групата пациенти, приемащи орални 
антикоагуланти, сравняването на определените по метода на Клаус и определените като 
“ derived” фибриноген стойности показва наличие на статистически значима разлика (р 
<0.0001). 
Заключение: Въпреки че определянето на derived фибриноген е лесно, икономически 
изгодно и бързо, рутинното му прилагането е възможно само в ограничени селектирани 
групи пациенти. Препоръчваме резултатите извън референтните граници да бъдат 
валидирани чрез опреляне на фибриногена по метода на Клаус. 

 

4. Бочев, П., А. Клисарова, Ж. Данчева, Б. Чаушев, Я. Бочева, К. Йорданов, Ц. 
Йорданова FDG/PET CT при пациенти с повишен туморен маркер и негативни 
образни изследвания, , VIII Национален конгрес по онкология, София, 10-13.11.2011 

 
 
Повишаването нивата на туморните маркери при проследяване на пациенти с известни 
онкологични заболявания налага локализиране на източника с конвенционални 
диагностични методи, като понякога повишеният маркер остава единствена патологична 
находка без локализиране на първоизточника, което е типично показание за провеждане на 
FDG-PET/CT 
Цел : да се оценят диагностичните възможности на FDG-PET/CT при повишени 
стойности на туморен маркер – Ca 19-9,CEA,Ca 125,SCC,αFP,βCG и тиреоглобулин и негативни 
образни изследвания 
Материали и методи: Ретроспективно бяха разгледани резултатите на пациенти с повишен 
туморен маркер, без обективна локализация на патологичен процес, насочени за FDG-PET. 
От общо 142 пациента по това показание 16 са с карцином на шииката на матката (повишен 
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SCC), 57 с колоректален карцином ( повишени CEA /Са19-9), 46 с овариален карцином 
(повишен Са 125), 4 с тумори на тестиса (повишени αFPи/или βCG) и 19 пациенти с 
диференциран тироиден карцином (повишен тиреоглобулин) 
Резултати: При пациентите с карцином на шийката на матката отчетохме 13/16 (~80%) РЕТ 
позитивни пациенти с предимно нодално ангажиране. При пациентите с колоректален 
карцином -- 46/57(~80%) РЕТ позитивни пациенти –най-често нодално ангажиране, следвано 
от рецидиви , перитонеални, чернодробни, белодробни метастази . При пациентите с 
овариален карцином отчетохме 44/46 (96%) РЕТ позитивни , почти всички с перитонеални 
лезии. При пациентите с тестикуларни тумори отчетохме 3/4 позитивни резултата, а при 
пациентите с повишен тиреоглобулин 7/19 (37%) позитивни случая (предимно лимфни 
възли) 
Заключение: Локализация на туморния процес с FDG-PET при повишен маркер се отчита в 
най-висока степен при овариален карцином (Ca 125) и в по-малка при колоректален 
карцином (CEA, Ca19-9) и карцином на шииката на матката (SCC). 
 

 

5. Д. Петкова, Я. Бочева, Й. Йотов, Б.Банова, Н.Ушева, NT-pro BNP при пациенти с 
обструктивна сънна апнея,VI Национална конференция по клинична лаборатория, 
Боровец, 3-5.09.2010,  постер 
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6. П. Каратодорова, Я. Бочева, Б. Цветанова, К. Христозов, Н.Ушева, Влияние на 
различните диагностични критерии върху заболеваемостта от гестационен захарен 
диабет, VI Национална конференция по клинична лаборатория, Боровец, 3-
5.09.2010, постер 

 

 

7. П. Каратодорова, К. Христозов, Б. Цветанова, Я. Бочева, Н. Ушева, Майчин ръст и 
честота на гестациаонен диабет, IX Национален конгрес по ендокринология, 
Пловдив, 13-15. 04.2010, доклад 

Ниският майчин ръст е един от факторите, асоцииран с по-висока честота на 
гестационен диабет (ГД) в различни етнически групи. 
Цел. Да се установи честотата на ГД при бременни жени от гр. Варна в зависи- 
мост от тяхната височина и да се проучи взаимовръзката между майчината висо- 
чина и гликемичните показатели на изследваните жени. 
Материал и методи. В проучването са обхванати 288 бременни жени. 268 от 
тях са част от универсална скринингова програма за ГД (използвани критерии за 
ГД–СЗО-1999г.). При тях след подписване на информирано съгласие бе попълнена 
стандартизирана анкетна карта, извършена антропометрия (ръст, тегло), прове- 
ден 75 грама–ОГТТ с изследване на плазмена глюкоза (ПГ)-0’,60’, 120’(глюкозооксида- 
зен метод). Останалите 20 бременни жени са с амбулаторно диагностициран ГД, 
потвърден при хоспитализация в клиниката. 
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Резултати. При скринираните жени (N=268) установихме 15,3 % честота на ГД. 
След това, скринираните бременни бяха разделени според ръста си в 4 интервални 
подгрупи, в които намерихме следните честоти на ГД:1.< 159см.–26,9%; 2.160-164см. –13,8%; 
3,165-169см.–14,3%; 4.>170см.–8,9%. Всички бременни жени (N=288) бяха раз- 
делени в две групи (здрави и с ГД), които бяха сравнени по календарна възраст, гес- 
тационна възраст, ръст, ИТМ-преди бременността (табл. 1). Корелационният ана- 
лиз (Pearson) показа отрицателна корелация на майчиния ръст с ПГ0’(r= -0,13; p=0,02), 
ПГ60’(r= -0,2; p=0,0002), ПГ120’(r= -0,2; p=0,0001). 
Заключение. Ръстът на бременните с ГД е сигнификантно по-нисък в сравнение 
със здравите жени. Честотата на ГД нараства с намаляване на майчиния ръст, ка- 
то най-висока честота показва групата с най-малка височина. Утвърждаването на 
ниския майчин ръст като рисков фактор за ГД налага допълнителни изследвания. 

 

 

8. Христозов К., Райков Н., Сидерова М., Бочева Я., Красналиев И., Сравнение на 
нивата на тиреоглобулин в серум и пунктат от лимфен възел при суспектна 
лимфаденомегалия- клинични случаи, IX Национален конгрес по ендокринология, 
Пловдив, 13-15. 04.2010, постер 

 
Материалът от тънкоиглена биопсия (ТБ) на шийни лимфни възли може да бъде използван 
не само за цитоморфологично уточняване, но и за изследване наличието и концентрацията 
на специфични туморни маркери, каквито са тиреоглобулин и калцинотин. Представяме два 
клинични случая, при които изследването на тиреоглобулин в смив след ТБ на лимфни 
възли определи по-нататъшното терапевтич- 
но поведение. 
Случай 1: 30 годишна жена с тиреоидектомия по повод папиларен тиреоиден карцином 
(ПТК), с негативна постоперативна целотелесна сцинтиграфия, нисък серумен 
тиреоглобулин (под 0,2 ng/ml) при негативни анти-тиреоглобулинови антитела (под 20 U/ml) 
е с визуализиращ се шиен лимфен възел. Тиреоглобулинът в смив след ТБ бе 8487 ng/ml, 
стойност многократно надвишаваща серумния, а TБ потвърди наличието на метастаза от 
ПТК. Болната бе насочена за хирургично лечение и метастазата в лимфния възел бе 
хистологично верифицирана. 
Случай 2: Пациентка на 55 години със солидно-кистичен тиреоиден възел, бенигнен при 
цитологично изследване и съпътстваща ипсилатерална лимфаденомегалия. Негативният 
тиреоглобулин в washout след ТБ на лимфните възли при цитологични данни за 
аденокарцином в тях изключи възможността за метастази от тиреоиден карцином, какъвто 
може да бъде изпуснат при щитовидни възли с кистична компонента. Пациентката бе 
насочена за PET/CT скениране, което установи разпространена метастатична болест в 
паренхимни органи, кости и лимфни възли при първично огнище в белия дроб. 
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Изследването на тиреоглобулин в смив след ТБ от суспектни шийни лимфни 
възли има диагностична стойност както при повишени нива, така и при негативен 
резултат. 
 

 

9. Я. Бочева, М. Сидерова, К. Христозов, И. Красналиев, В. Славова, Изследване на нива 
на серумен тиреоглобулин и тиреоглобулин от смив след тънкоиглена 
аспирационна биопсия на суспектен за метастаза лимфен възел при пациент с 
диференциран тироиден карцином- клиничен случай.,V Национална конференция 
по клинична лаборатория, Слънчев бряг, 24-26.09.2009, Абстракт 

 

 

10. Д. Петкова, Я. Бочева, Б. Банова, Й. Йотов, С-Реактивен протеин(CRP)-неспецифичен 
маркер на възпаление при пациенти с дихателни нарушения по време на сън(ДНВС). 
V Национална конференция по клинична лаборатория, Слънчев бряг, 24-26.09.2009,  
постер 
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 11. Я.Бочева- Анализ на ползата от определяне на кардиален тропонин успоредно с 

определяне на серумните нива на  креатинкиназа (CK) и  МВ фракция на 
креатинкиназа (CK-MB) в рутинната клинична практика . Национален конгрес по 
клинична лаборатория с международно участиел  20 - 22 септември 2007, Хотел 
Самоков, Боровец ,http://www.bscl.eu/docs/dokladi_cl2007.pdf 

 
І.  Цел  на  изследването:  Да  определи  корелация  между  резултатите  от стандартна  
лабораторна  констелация/СК,  СК-МВ  и  СК-МВ/СК/  и стойности  на  кардиален  
тропонин(сTr I)  при  диагностика  на  миокардна некроза.  Да  определи%  негативни  
лабораторни  резултати  в  условията  на рутинна  клинична  практика  при  пациенти  с  
приемна  диагноза  остър миокарден  инфаркт(ОМИ),  нестабилна  ангина  пекторис(НАП)  в 
МБАЛ»Св.Марина»-Варна  и  да  коментира  полипрагмазията  при назначаване  на  
клинико-лабораторни  изследвания  при  горепосочените индикации. 
ІІ.  Използвани  методи: 556  пациенти  с  предварителна  диагноза  ОМИ  или НАП, 
мониторирани с сTr I /АСS :180/ и СК, СК-МВ/ Hitachi 902/. 
ІІІ.  Резултати:  При  ретроспективно  проследяване  на  лабораторни  резултати на  СК,  СК-
МВ  иcTrI  на556  пациенти  с  приемна  диагноза  ОМИ,  НАП, установяваме,  че  при380  от  
пациентите  липсват  лабораторни  данни  за миокардна  некроза(нормални  стойности  на  
СК,  СК-МВ  и  СК-МВ/СК<0,06  иcTrI  под1,5 ng /ml ).  При65  от  пациентите  СК  и  СК-МВ  са  с  
повишени стойности,  СК-МВ/СК>0,06  иcTrI  е  над1,5 ng /ml.  При45  от пациентите 
установяваме повишени стойности на СК и  СК-МВ, СК-МВ/СК>0,06 иcTrI 
под1,5 ng /ml,  при21 от  пациентите  СК,  СК-МВ  са  с  нормални  стойности  и cTrI е над1,5 
ng /ml. 
ІV.  Заключение:  При445  от  пациентите  установяваме  съответствие  и еднопосочно  
раздвижване  на  лабораторните  маркери  за  миокардна  некроза. При21  от  
пациентитеcTrI  е  ранен  маркер  за  миокардна  некроза  при нормални стойности на СК, 
СК-МВ и СК-МВ/СК<0,06 иcTrI над1,5 ng /ml. 
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12. Я.Бочева- Валидирани серумни туморни маркери при злокачествени тумори на 
гастро интестиналния тракт – начин на употреба. Втора колегилна среща- 
Актуализиране на професионалните знания „Лабораторните резултати в 
диагностиката и проследяването ефекта от лечението“ – Токуда Болница, София 
15/11/2014 

 
Индикациите за определяне на туморни маркери в клиничната практика включват ранна 
детекция на злокачествени тумори във високорискови групи, диагностично определяне с 
ограничено използване, определяне на прогноза, мониториране на терапия, ранна 
детекция на рецидиви и/или метастази. Изработването на консенсусни становища за 
използването на туморните маркери в клиничната практика е функция на 
мултидисциплинарни групи – Американското дружество по клинична онкология (ASCO), 
Национална академия по клинична биохимия (NACB), Европейска група за туморни маркери 
(EGTM), Френският проект „Стандарти, възможности и препоръки” (SOR). За разработването 
на клинични ръководства, основани на доказателства, за някои злокачествени заболявания 
в България от 2010 работят научни мултидисциплинарни бордове под егидата на 
конференция МОРЕ. Създадени са ръководства за колоректален карцином, рак на белия 
дроб, рак на простатата, рак на гърда и невроендокринни тумори... 


