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1. АВТОРЕФЕРАТ на дисертация за присъждане на научна степен кандидат 
на медицинските науки и монографичен хабилитационен труд. 

1.1. Зорчева Р. Плазмена тромбоцитопоетинова активност при болни с 
хронична бъбречна недостатъчност. Автореферат на дисертация за 
присъждане на научна степен кандидат на медицинските науки. Варна, МУ, 
1995: 1-38. 

Дисертацията за присъждане на научна степен кандидат на медицинските науки 
„Плазмена тромбоцитопоетинова активност при болни с хронична бъбречна 
недостатъчност” (1995 г) е защитена през 1995 г и е посветена на един от нерешените 
интердисциплинарни проблеми при хроничната бъбречна недостатъчност (ХБН) и хроничната 
хемодиализа (ХХД): тромбоцитопоезата и нейната регулация, както и възможностите за 
повлияването й. Като се има предвид лечението на реналната анемия с рекомбинантен  
еритропоетин и литературните данни за повлияване на тромбоцитопоезата от него, проблемът 
става обширен, интересен и актуален. През 1995 г, все още не е създаден рекомбинантен 
тромбоциитопоетин и това, което може да се изследва е всъщност плазмената 
тромбоцитопоетинова активност (ТПА) – т.е. сумарният ефект от действието на стимулиращи и 
потискащи тромбоцитопоезата фактори. Изследванията в тази насока са твърде оскъдни. 
Дисертационният труд съдържа 2 части – клинична и експериментална. Клиничната част е 
разработена върху резултатите от изследването на 41 клинично здрави лица (контролна група) 
и 90 болни с ХБН – 34 на консервативно лечение и 56 на ХХД, 16 от които лекувани с 
еритропоетин. Резултатите от клиничните изследвания повдигат някои въпроси, на които са 
потърсени и намерени отговори чрез проведените експерименти с животни.  
Експерименталните проучвания са осъществени върху 20 бели мишки порода Swis и 74 бели 
плъха порода Wistar.  

Оригинални приноси на дисертационния труд: 

1.1.1.Установена е значимо по-ниска плазмена ТПА при болните с ХБН в сравнение с 
клинично здрави лица, като понижението се установява още при първа степен ХБН, т.е. 
настъпва рано в хода на бъбречното заболяване, и не зависи от етиологията. 

1.1.2. Установено е значимо повишаване на плазмената ТПА в резултат на ХД процедура 
(без да се достигнат референтните стойности), което би могло да се обясни както с 
интрадиализна продукция на стимулиращи тромбоцитопоезата цитокини (IL-6), така и с 
отстраняване на диализабилни уремични токсини с инхибиторен ефект върху 
тромбоцитопоезата. Втората хипотеза е тествана и доказана в експериментални условия върху 
опитни животни (1.3). 



1.1.3. За първи път е изследвано влиянието на отработения диализат върху 
тромбоцитопоезата на опитни животни. Под негово влияние в костния мозък на опитните 
животни настъпват промени в мегакариоцитите, идентични с промените при третиране с 
уремична плазма, взета преди ХД – намаляване размерите на мегакариоцитите, ниско плоидно 
ниво, блокиране на матурацията. С тези експерименти се доказва по безспорен начин както 
наличието в уремичната плазма на „токсини”, потискащи тромбоцитопоезата, така и 
обстоятелството, че те са диализабилни.  

1.1.4. Установява се по-добро очистване на тези уремични токсини с целулозо-ацетатна 
диализна мембрана в сравнение с купрофанова диализна мембрана. По времето, по което са 
провеждани експериментите, това са диализните мембрани, с които се работи в България. 

1.1.5. За първи път е установено повишаване на плазмената ТПА след лечение с 
еритропоетин. Изказани са предположения за обяснение на този факт, предвид литературните 
данни за повлияване на тромбоцитопоезата от еритропоетин. За доказване на това 
предположение са проведени експериментални изследвания in vivo върху плъхове с нормална и 
с потисната от диализабилни уремични токсини тромбоцитопоеза. Установен е фактът, че 
потиснатата от диализабилни вещества тромбоцитопоеза е по-чувствителна към еритропоетина, 
отколкото нормалната. Доказано е значението на еритропоетина и за тромбоцитопоезата.  

 

1.2. Зорчева Р. Заместителна терапия на бъбречната функция с 
перитонеална диализа – съвременна клинична стратегия. Монография. Варна, 
2013, 1-114. 

Монографията е структурирана в 15 глави и дава конкретна представа за различните 
аспекти на перитонеалната диализа (ПД). Подробно са разгледани утвърдените през последните 
2 години показания и противопоказания за ПД. Технологията на предписване на ПД е 
разгледана като процес, който се основава на определени критерии и преминава през 
последователни етапи за постигане на индивидуализирана и оптимална за всеки пациент 
терапия. Монографията съдържа пълно и подробно описание на методите за изследване на 
перитонеалната мембрана и транспорта на водата, както и оценка на тяхната информативност. 
Представени са най-новите разтвори за ПД и техните предимства в сравнение със стандартните 
разтвори.  

Специално място е отредено на остатъчната бъбречна функция, както и на мерките за 
съхраняването й за по-дълго време, тъй като корелира с продължителността на живота на 
пациентите на ЗТБФ. 

Няколко глави от монографията са посветени на проблемите на ПД при рискови групи 
болни като диабетици, пациенти в напреднала възраст, бременни, както и на възпалителните и 
невъзпалителните усложнения при ПД. Представени са стратегия за превенция на перитонитите 
и първите положителни резултати от приложението й. В отделна глава са описани подробно 
превантивните мерки, необходими при инвазивни диагностични процедури и изследвания при 
пациенти на ПД. При пациентите с диабет е предложена стратегия за намаляване на глюкозната 
експозиция, както и „нефрологични акценти” в диетата при тези пациенти. 

Създадени са диагностичен алгоритъм и алгоритъм на терапевтично поведение при 
перитонитите. Създадени са диагностично-терапевтични алгоритми за голяма част от 
усложненията при перитонеална диализа като хемоперитонеум, хилоперитонеум, хидроторакс, 



обструкция на перитонеалния катетър и др., повечето от които са спешни състояния, изискващи 
да се реагира бързо и точно в определен ред. Предложени са комплекси от превантивни мерки 
за съхраняване на остатъчната бъбречна функция, както и за запазване за по-продължително 
време функцията на перитонеалната мембрана. 

С практическа насоченост е написана главата за асистираната ПД. Аргументирана е 
необходимостта от включване на асистираната ПД в терапевтичните стратегии. Предложено е 
регламентиране на асистираната ПД като вид медико-социална дейност, която да се извършва 
от медицински сестри в домовете на пациентите, в хосписи и в социални домове.Това би 
позволило лечение на повече пациенти, осигурено с по-малко средства, осигуряващо по-добро 
качество на живот при пациенти, които не могат да провеждат ПД самостоятелно. 

Последната глава е посветена на избора на ПД за начална ЗТБФ. Разгледани са 
предимствата на ПД, които я правят подходяща, особено за начална ЗТБФ. Представена е както 
гледната точка на нефролога, така и тази на пациентите на ЗТБФ. 

Thе monograph is dedicated to peritoneal dialysis - a modality of renal replacement therapy. 

The indications and contraindications for PD, established over the last two years by the ERBP AB, are 
examined in detail. 

A strategy for prescription of PD is described. This is a process based on certain criteria, which 
follows successive stages. Individually optimal treatment for each patient is achieved. Different 
methods of study characterizing peritoneal membrane transport, as well as water transport, are 
described in detail. 

Special attention is given to the residual renal function, as it correlates with life expectancy of RRT 
patients. 

The new solutions for PD and their advantages are presented in comparison with standard solutions. 

Some chapters are devoted to the problems of PD patients in the high risk groups (such as diabetics, 
the elderly, pregnant women), as well as to the non-inflammatory and inflammatory complications in 
PD. The strategy for preventing peritonitis and the first positive results of its application are presented. 
Prophylactic measures required for invasive tests and procedures are discussed in a separate chapter. 

The book contains a thorough description of Assisted PD - a current European practice - carried out by 
medical professionals in patients' homes, in hospices and in care homes. 

The opinion that this kind of medico-social activity should be regulated in Bulgaria is expressed. This 
would allow the treatment of more patients with fewer resources, providing a better quality of life for 
patients who cannot carry out PD alone. 

The last chapter focuses on the choice of PD as initial RRT. In the absence of contraindications, when 
the type of dialysis treatment is not determined by the personal preferences of the patient (informed 
accurately and in detail), it is appropriate to begin CRRT with PD. This will lead to a better and longer 
preservation of residual renal function, as well as to expression of the beneficial effects of the other 
advantages of this method. In a later stage of the disease, because of the reduction of residual renal 
function and the poor efficiency of PD, HD should be started if kidney transplantation was not 
previously undertaken. 



 

2. МОНОГРАФИИ, УЧЕБНИЦИ, РЪКОВОДСТВА, УЧЕБНИ ПОСОБИЯ 

2.1. Зорчева Р. Ранна диагноза и лечение на ренопаренхимната 
хипертония. В: Ранна диагноза и лечение на бъбречните заболявания, п/р 
Д.Ненов, Медицина и физкултура, София, 1990: 120-125.  

Представени са различните патогенетични механизми за развитието на 
ренопаренхимната хипертония, както и особеностите в клиничното й протичане, 
диагностициране и лечение. 

 
2.2. Зорчева Р, Д. Ненов, Т. Ганчев. Съвременна представа за 

тромбоцитопоезата и нейната регулация в норма и при хронична 
бъбречна недостатъчност. Монография. Варна, 1996. 

Монографията „Съвременна представа за тромбоцитопоезата и нейната регулация в 
норма и при хронична бъбречна недостатъчност” е изградена на базата на литературния 
обзор от дисертационния труд, разширен и обогатен със собствени резултати и наблюдения.  
Монографията съдържа систематизирани най-съвременни към момента на издаването данни по 
проблемите на тромбоцитопоезата и тромбоцитопоетиновата активност при ХБН. Цитирани са 
225 литературни източника (11 на кирилица и 214 на латиница). Структурирана е в три раздела. 
В първия раздел е представена съвременната концепция за тромбоцитопоезата. Вторият раздел 
е посветен на нейната регулация – разгледани са подробно факторите, които стимулират и 
потискат тромбоцитопоезата и нейната клетъчна регулация. В третия раздел 
„Тромбоцитопоезата и регулацията й при ХБН” са съсредоточени данните за наличието на 
диализабилни вещества в уремичната плазма с негативен ефект върху тромбоцитопоезата, 
повишените плазмени нива на някои от познатите регулатори на тромбоцитопоезата и 
понижената плазмена ТПА при ХБН, както и промените в Т-лимфоцитите и тромбоцитите при 
ХБН. Цитирани са собствени резултати. 

2.3. Зорчева Р. Хемопоеза и бъбреци при възрастни индивиди. В: 
Съвременна геронтонефрология, п/р Д. Ненов, В. Тодорова. 
Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1999: 47-54. 

Във визираната глава са разгледани подробно промените в еритропоезата, 
левкопоезата и тромбоцитопоезата при индивиди в напреднала възраст и с бъбречни 
заболявания. 

 
2.4. Сапунджиев Х., Р. Зорчева, Д. Паскалев. Диагностични подходи и 

диференциално-диагностични разсъждения за гломерулонефритите при 
пациенти в напреднала възраст. В: Съвременна геронтонефрология. п/р Д. 
Ненов, В. Тодорова. Университетско издателство “Св.Климент Охридски”, 
1999: 81-108. 

 
3. ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ И СБОРНИЦИ 
 3.1. Ангелов А, Д.Паскалев, Р.Зорчева. Анализ на острата бъбречна 
недостатъчност в хемодиализния център – Варна  за периода 1974-1983. 
Сборник “Научно практическа конференция по хемодиализа 18.ІІ.1984”, 1984: 
55-58. 
Резюме: Проучени са 79 болни с ОБН, лекувани в ХДЦ Варна за периода 1974-1983 г. 
Направен е анализ на случаите – пол, възраст, етиология на ОБН, смъртност.Направени са 
следните изводи: 1. Честотата на ОБН нараства; 2. Засягат се предимно хора в активна 



възраст; 3. Преобладаващият брой болни са с хепаторенален синдром, нефротоксични 
отрови, АГ заболявания, калкулозни уропатии и травми. 4. Необходимо е засилване на 
здравната просвета при жените и при работещите с нефротоксични отрови. 
 

3.2. Зорчева  Р., Е. Дянков, Д. Ненов, Н. Негрев, Ю. Нягулов. 
Инхибиторен ефект на уремичната плазма от болни на хемодиализа върху 
тромбоцитопоезата на опитни животни. Нефрология и урология, 4, 1994: 5-
10. 
Резюме: Ефектът от въздействието на уремичната плазма е изследван чрез проследяване на 
промените в тромбоцитопоезата на опитни животни-реципиенти (плъхове и мишки) под  
влияние на уремична плазма преди и след ХД. Определяни са размери на  мегакариоцитите 
(МКЦ) в костния мозък, тяхното плоидно ниво и мегакариоцитограмата, а също и 
тромбоцитите в натривка от периферна кръв на плъхове, както и включването на 75-
селениум-метионин в новообразуваните тромбоцити и общия брой на тромбоцитите на 
опитни мишки под влияние на уремична плазма. Резултатите показват, че уремичната 
плазма потиска тромбоцитопоезата на плъховете и включването на 75-Se-метионин в 
новообразуваните тромбоцити на мишките. Установява се, че потискащият ефект на 
уремичната плазма е значително редуциран след ХД. Възможността да се намали чрез ХД 
инхибиторния ефект на уремичната плазма доказва наличието на диализабилни вещества с 
инхибиторен ефект върху тромбоцитопоезата, различни от познатите инхибитори на 
тромбоцитопоезата (които не биха могли да преминат през диализната мембрана предвид 
тяхното молекулно тегло). 

 
3.3. Зорчева Р., Д. Ненов, Е. Дянков. Влияние на еритропоетина върху 

потисната от диализабилни вещества тромбоцитопоеза. Експериментална 
медицина и морфология, ХХХІІ, 3-4, 1994: 46-53. 
Резюме: Цел на проучването е да се изследва влиянието на еритропоетина върху потисната 
от диализабилни уремични вещества тромбоцитопоеза в ескпериментален модел in vivo при 
43 мъжки плъха порода Vistar. Определени са брой на мегакариоцитите(МКЦ) на 1000 
миелокариоцита в костния мозък, размерите на МКЦ и тяхното плоидно ниво при плъхове 
третирани с бидестилирана вода, отработен диализат, еритропоетин и отработен 
диализат+еритропоетин. Костният мозък е оцветен по Папенхайм. Резултатите показват, че 
еритропоетинът стимулира тромбоцитопоезата на експерименталните животни, 
включително и потиснатата от диализабилни вещества тромбоцитопоеза. В 
експериментални условия in vivo, потиснатата от диализабилни уремични вещества 
тромбоцитопоеза е по-чувствителна в сравнение с нормалната към стимулиращия ефект на 
еритропоетина. 

 
3.4. Зорчева Р., Д. Ненов, Н. Негрев, Т. Ганчев, Хр. Сапунджиев. 

Плазмена тромбоцитопоетинова активност при болни с хронична бъбречна 
недостатъчност. Съвременна медицина, XLVI, 5-6, 1995: 12-14. 



 
 
3.5. Зорчева  Р., Д. Ненов, Н. Негрев, П. Чанкова, Е. Петрова. 

Влияние на хемодиализната процедура върху плазмената 
тромбоцитопоетинова активност при болни с терминална ХБН. Съвременна 
медицина, XLVI, 2, 1995: 25-28. 



 
 
3.6. Зорчева Р. Влияние на еритропоетина върху тромбоцитопоезата в 

експериментални условия in vivo. Нефрология, хемодиализа и 
трансплантация, І, 2-3, 1995: 54-59. 

 



 

3.7. Зорчева Р., Д. Ненов, M. De Broe, I. Schrooten  Повишено 
съдържание на стронций в серума при болни с терминална ХБН на хронична 
хемодиализа. Нефрология, хемодиализа и трансплантация 3-4, 2000: 46-47. 

 

3.8. Зорчева Р., Д. Ненов, P. D`Haese, M.De Broe,  S.Verkauteren. 
Алуминий в костите и серума при болни с терминална ХБН на хронична 
хемодиализа. Нефрология хемодиализа и трансплантация, 3-4, 2000: 48-49. 
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Abstract 
Introduction. End-stage renal disease (ESRD) patients 
are at increased risk of tissue calcification because of deranged 
calcium-phosphorus metabolism. We have tested 
the hypothesis that pericardial fibrosis (PF) and thickness 
(PT) correlate with cardiac valvular calcification 
(CVC) in ESRD patients. 
Methods. Echocardiography was performed in 23 ESRD 
patients. PT was measured in the parasternal long-axis Mmode 
at the site of the posterior pericardium and CVC-at 
the sites of the aortic and mitral valves. All parameters 
were defined in 3 grade scores. Hemoglobin, urea, creatinine, 
beta-2 microglobulin, C-reactive protein, calcium (Ca), 
phosphorus (P), CaxP product and PTH were measured. 
Results. Eighteen patients (78.26%) had calcium deposits 
on the aortic valve and 13 patients (56.52%) had mitral calcification. 
All-cause 2-year mortality was 34.8% - 8 patients 
have died in the follow-up period. Virtually all patients had 
some degree of PT. The mean PT was 4.87±1.89 mm while 
normal values were considered below 2 mm (1.2±0.8). 
Correlations were as follows: 1) PT with aortic and mitral 
CVC score- r=0.478 (p<0.05) with aortic valve and r= 
0.484 (p<0.01) with mitral valve; 2) PT score with aortic 
valve score - r=0.208 and mitral valve score r=0.231; 3) 
PT with CaxP product and HD-duration: r=0.333 and r=- 
0.401, and PT-score: r=0.401 (p<0.05) and r=0.053 respectively; 
4) PT and PT score with all-cause 2-year mortality: 
r=0.270 and 0.407 (p<0.05), respectively. Pericardial 
Score combined with Aortic Valve Score and Mitral Valve 
Score had r coefficient 0.386 (p<0.01) with 2-year allcause 
mortality. 
Conclusions. The associations between pericardial thickness 
and valvular calcifications and all-cause mortality 
show weak-to-moderate correlations, but might well be 
yet another site for risk stratification of calcium burden 
deposition and prognosis in patients on HD. 
Keywords: calcium-phosphorus metabolism, cardiac valvular 
calcification, end-stage renal disease, hemodialysis, 
pericardial thickness 
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Absract 
Introduction. The breast calcifications are common mammography 
findings in approximately 30-40% of all mammograms 
that represent a difficult diagnostic problem 
because of their multiple etiologies. The aim of the present 
study was to determine the mammographic patterns 
and their frequency in the breast of women with end-stage 
renal disease undergoing hemodialysis. 
Methods. Mammographic (Siemens Mammomat C3) study 
of 21 women on hemodialysis was performed. A control 
group including 21 women without renal disease was also 
investigated. Serum levels (mmol/l) of calcium and phosphorus, 
calcium-phosphorus product, as well as iPTH (pg/ml), 
were investigated. Blood samples were taken before hemodialysis 
from fistula needle. Data were expressed as 
mean±SD and analysis of variance was used. 
Results. A greater frequency of breast calcifications (3.8 
times more often) in patients on hemodialysis compared 
with controls was established. Breast calcifications in control 
group were only extravascular. Breast calcifications 
in chronic renal failure patients were extravascular as well 
as vascular or both. The serum phosphorus level and the 
calcium-phosphorus product were found significantly higher 
in patients with extravascular calcifications in comparison 
with those in patients with vascular calcifications 
(2.45±0.35 versus 1.71± 0.19 mmol/l and 5.38 ± 0.5 versus 
3.58 ± 0.5, respectively)(p<0.001; p<0.01). 
Conclusions. Breast calcifications are the most common 
mammographic pattern in women with ESRD undergoing 
hemodialysis and their location can be vascular and/or 
extravascular while in healthy controls breast calcifycations 
are exclusively extravascular. The frequency of breast 
calcification in ESRD patients is higher (3.8-fold) in comparison 
with healthy controls, but the high serum phosphorus 
levels, the high calcium-phosphorus product, the 
vascular location and the presence of uremic calcifications 
in the other organs make easier the differential diagnosis 
of breast calcifications, without excluding the possibility 
of a malignant disease. 
Key words: breast, calcifications, end stage renal disease, 
hemodialysis 
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