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За участие в конкурса са представени: монографичен (хабилитационен) труд и 50 

научни публикации (от които 3 самостоятелни, 21 - първи автор), разпределени както 

следва: 

 Пълнотекстови публикации в учебници и ръководства: 11 броя (2 самостоятелни, 

4 – първи автор); 

 Пълнотекстови публикации в международни научни списания: 4 броя (3 от 

публикациите са в списания с импакт фактор; на 1 от тях – първи автор); 

 Публикации в международни научни списания с импакт фактор: 6 броя (на 3 от 

тях – първи автор); 

 Пълнотекстови публикации в български реферирани списания (21 броя; 5 от тях 

са свързани с темата на дисертационния труд; в 8 от тях първи автор); 

 Публикации в сборници с резюмета от международни и национални 

конференции (10 броя, в 5 от тях първи и докладващ автор). 

 

  



I. Дисертация за присъждане на научна и образователна степен „доктор“ 

И.Иванова. “Чернодробна фиброза при хронична хепатит С-вирусна 

инфекция: диагностика, динамика и клинично значение”, Варна 2003. 

Естественият ход на хроничния С хепатит е свързан с постепенно развитие на чернодробна 

фиброза. Чернодробната фиброза е динамичен процес на дисбаланс в отлагането и 

разграждането на компонентите на екстрацелуларния матрикс, с напредването на който 

настъпват нарушения в чернодробната архитектоника и микроциркулация. В клиничен аспект, 

разпространението на чернодробната фиброза стадира заболяването, а темповете на прогресия 

на фиброзиращия процес са определящи за прогнозата. Чернодробната биопсия е стандарт за 

изследване на фиброзата, но за по-прецизно отчитане и мониториране на динамичния процес на 

фиброгенеза се търсят нови и неинвазивни тестове. Необходима е преценка на индивидуалния 

риск за развитие на цироза и усложнения при болните с хепатит С. Вероятно адекватното 

етиологично лечение променя естествения ход на хроничния С хепатит, с обратимост (регрес) на 

фиброзата. Към тези актуални проблеми е насочен дисертационният труд.  

Проспективно, за период от 4.5 години (1998-2002) са регистрирани и изследвани 205 пациента с 

доказан хроничен С хепатит в компенсиран стадий на чернодробното заболяване. Извършен е 

анализ на клиничното състояние, рисковите фактори за заразяване, възможната давност на 

инфекцията с HCV и възраст при инфектиране, индивидуални фактори като телесно тегло и 

алкохолна консумация, нарушения в глюкозната обмяна, трансаминазна активност в динамика, 

като резултатите са обобщени и сравнени в специалните подгрупи пациенти: с HBV ко-инфекция; 

с предшестваща наркотична употреба; с персистиращо нормални трансаминази; с чернодробна 

цироза. При 165 болни е извършено морфологично изследване с оценка на активността и 

фиброзата в сравнителен аспект по системите METAVIR, на Ishak и сътр., и Knodell (за степен на 

активност), както и на степента на стеатоза, локализация и тип на фиброзирането, наличието на 

билиарно увреждане. От общо 165 анализирани материали от сляпа чернодробна биопсия са 

подбрани 103 случая с подходящ обем на биопсичното късче за извършване на морфометричен 

анализ на дигитализирани образи. Изчисляване на площта на фиброза (респективно оцветения с 

определена характеристика колаген), като част от общия биопсичен материал е извършено със 

софтуер за образен анализ. При 58 болни (15,5% с цироза) е изследвано серумното равнище на 

хиалуронат, изходно и при 17 болни в динамика – след 6 месечно антивирусно лечение. Нивото 

на хиалуронат се включи в клиничен модел за диагностика на напредналата фиброза, в комплекс 

с още 5 показатели (възраст при биопсия, симптоматика, плътност на черния дроб при палпация, 

тромбоцитен брой, ехографски преценена чернодробна еластичност). При допускане за 

линеарен ход на напредването на фиброзирането се изчисли скорост на прогресия на фиброзата 

(в METAVIR единици/годишно), за да се разделят пациентите в 5 групи: с много ниска; бавна; 

интермедиерна; бърза и много бърза прогресия на болестта. Това наблюдение послужи за анализ 

на фактори с потенциална връзка (влияние) с хода на хепатит С. Не на последно място, при 22 

болни (1 от които с цироза) се изследва с контролна биопсия отговора на антивирусното лечение 

с Interferon-alpha и Ribavirin.  

Трансфузионният път е основен за инфектиране на нашите пациенти (в 31,2%). Средната възраст 

на обхванатите 205 болни е 42 години; 30% са в активна възраст от 30 до 50 години. Честотата на 



клинично верифициран остър хепатит е 18,5%. Ранна диагностика, в до 5 години от заразяването 

обсъждаме в 51,5%. Въпреки безсимптомното протичане при ниска трансаминазна активност, 

установихме умерена хистологична активност при над 50% от изследваните и сигнификантна 

фиброза (≥F2) в 58%. Ко-инфекцията с HBV води до по-изразена хистологична активност. При 

предшестваща употреба на наркотици се установи по-висок стадий на фиброза за съответната 

кратка давност на инфекцията с HCV (средно 2 години). Времето от инфектиране до 

диагностициране на цироза при общата група пациенти е средно 24 години. Установиха се 

следните 4 рискови фактори за напреднала фиброза: възраст при инфектиране ≥35 години; 

давност на заболяването ≥15 години; значима употреба на алкохол; наднормено тегло и 

обезитас. Поради установената силна зависимост между продължителността на инфекцията и 

фиброзния индекс, линеарният модел за прогресия на фиброзата е приложим. Средната скорост 

на прогресия на фиброзата (медиана) в нашата група от 140 болни е 0,1428 METAVIR 

единици/година. Наличието на перипортално възпаление (интерфейс хепатит) се свързва с по-

бърза прогресия на фиброзата.  

Интерес представляват данните от морфометрично определената площ на фиброза (ПФ): в 

стадиите 0, 1 и 2 по Ishak, респективно при начална фиброза, липсва сигнификантна разлика в ПФ, 

която варира от 0,01 до 6% от чернодробния паренхим; при множество септи и при комунициращи 

порто-портални септи значимо се повишава ПФ, съответно до 16,4% и 15,8%; най-висока е ПФ при 

формираща се или завършена цироза, но и с широки вариации в този стадий от 2,73% до 45,06%. 

ПФ трябва да се анализира винаги в комплекс с класифицирането и описанието на промените на 

фиброзиране, като безспорно допълва и обективизира оценката на патолога. При биопсичен 

материал с дължина под 15 мм, грешната преценка е много вероятна и методиката не трябва да 

се прилага. 

В настоящата разработка установихме: нормални стойности на серумния хиалуронат (ХА) при 

начална фиброза и невъзможност с този метод да се отдиференцира стадий F0-F1 от F2; при 

напреднала фиброза ХА се повишава до средно ниво 187 ng/ml. За скриниране  на пациентите с 

напреднала фиброза и цироза (с максимална чувствителност) може да се определи граница от 45 

и съответно 60 ng/ml на серумния хиалуронат. Съчетанието от: възраст >45 години; палпирането 

на умерено плътен до твърд черен дроб; тромбоцитопения; ехографски (макар и субективни) 

данни за намалена чернодробна еластичност и хиалуронат >45 ng/ml определя правилно 90% от 

пациентите с хистологични данни за цироза. 

Терапията с Interferon-alpha + Ribavirin води до значимо намаление на некроинфламаторната 

активност в контролната чернодробна биопсия. Предвид прогностичното значение на 

перипорталното възпаление в еволюцията на хепатит С, намаляването и изчезването на 

piecemeal некрозите, което се отчете в 14 от 22 изследвани пациенти, може да се обсъди като 

основен благоприятен ефект от терапията с Interferon/Ribavirin. Регрес на фиброзните промени 

се доказва само в групата болни с траен вирусологичен отговор. Обратно, при неотговорили се 

регистрира фиброзна прогресия, както по отношение на фиброзния индекс, така и на площта на 

фиброза.  

  



II. Монографии 

И. Иванова. Лечение на хепатит С в стадий на напреднало чернодробно 

заболяване: обзор и собствени данни. Медицински Университет – Варна, 

2015. 172 стр.  

Терапията на хроничната хепатит С-вирусна (HCV) инфекция в стадий на напреднало 

чернодробно заболяване е предизвикателство. Известно е, че това са трудни за етиологично 

лечение и за излекуване болни. От друга страна, доказателствата показват, че вирусната 

ерадикация може да предотврати свързаните с цироза усложнения и рецидивите на болестта 

след чернодробна трансплантация, а рискът от първичен карцином на черния дроб намалява без 

да изчезва. Ръководството е обобщение на научните доказателства и клиничния опит, който 

очакваме да очертае в близко бъдеще поведението, критериите и избора на лечение при 

пациентите с хепатит С. Интерес представлява вплитането на данни и резултати на Клиниката по 

Гастроентерология към УМБАЛ „Св.Марина“ – Варна, които дават преход към реалните условия 

на работа. Всяка глава е добре илюстрирана с таблици и фигури за обобщено и ясно представяне 

и завършва с изводи. 

Монографията започва с кратък преглед на епидемиологични данни, вирусология на HCV и 

естествения ход на хепатит С. Представени са факторите за прогресия на болестта и развитието 

на усложнения. Интерес събуждат съвременните данни за системното, извънчернодробно 

увреждане от HCV, повишения риск от сърдечносъдова заболеваемост, захарен диабет и 

конгнитивни нарушения при пациентите с хепатит С. Акцент е разглеждането на чернодробната 

цироза, като хетерогенна група състояния, преминаващи с различна скорост, посока и 

продължителност, но с тенденция за прогресия до чернодробна декомпенсация. Тази 

съвременна концепция може да обясни различната прогноза на пациентите с цироза и 

възможностите на етиологичната терапия в началните етапи на цирозиране да постигне регрес и 

предотвратяване на усложненията. Важно място заема обзорът на неинвазивните методи за 

стадиране, съпоставени със стандарта на морфологичното изследване. Терапията на хепатит С е 

разгледана в общи принципи, резултати и поносимост на интерферон-рибавирин схемата при 

напреднала фиброза и цироза, първоначалната надежда за добавяне на I-во поколение 

протеазните инхибитори telaprevir/boceprevir до изцяло пероралното лечение с директно-

действащи антивирусни медикаменти в комбинации без интерферон. Книгата съчетава 

актуалните препоръки на Европейската асоциация за изучаване на черния дроб за клинично 

поведение със съвременните публикации на медикаменти в ход на проучване за терапия на 

хепатит С, с насоченост към пациентите с компенсирана цироза, декомпенсирана цироза и 

рецидивите на HCV инфекцията след чернодробна трансплантация. Завършва с много отворени 

въпроси за обратимостта на чернодробната цироза, риска от първичен чернодробен рак след 

постигане на вирусна ерадикация и бъдещето на антифибротичната терапия.  

Авторът подготвя електронен вариант на книгата с циклична актуализация, която на този етап се 

налага дори неколкократно за една година.  

  



III. Пълнотекстови публикации в учебници и ръководства (11 броя) 

1. Коцев И., Иванова И. Оплаквания при болести на хранопровода. В: 

Хепато-гастроентерология – тетрадки за студенти; Първа част, под 

редакцията на З. Кръстев и И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, 

Кюстендил 2001 г., 73-76. 
За нуждите на обучението на студенти, стажант лекари и специализиращи лекари са представени 

симптомите, насочващи към заболяване на хранопровода: пареща болка (пирозис); 

регургитация и хранопроводно повръщане; ретростернална болка; затруднено гълтане 

(дисфагия); одинфагия. Акцент се поставя върху дисфагията, като алармиращ и късен симптом 

за рак на хранопровода, в диференциална диагноза с характера на оплакванията при 

мотилитетни нарушения на хранопровода. 

2. Иванова И. Черен дроб – основни патоанатомични изменения – 

реакции. Хепато-гастроентерология – тетрадки за студенти; Трета 

част под редакцията на З. Кръстев и И. Коцев. Изд. Иван Сапунджиев 

ЕООД, Кюстендил 2001 г., 379-399. 
Черният дроб отговаря на различни чернодробни увреждания с универсални, основни реакции, 

които могат да се обобщят като възпаление, некроза, фиброза, регенерация, дисплазия. 

Разпространението на уврежданията може да се дефинира като огнищно, зонално, 

панлобуларно. Обобщени са методите за класифициране на патоанатомичните промени в 

класификации, като METAVIR и Knodell и характерните особености на възпалението и фиброзата 

при хронични вирусни хепатити, при автоимунни чернодробни болести и при холестаза.  

3. Коцев И., Иванова И. Болест на Уилсън, хепатолентикуларна 

дегенерация, Wilson`s disease (WD). В: Хепато-гастроентерология – 

тетрадки за студенти; Трета част под редакцията на З. Кръстев и И. 

Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001 г., 427-429. 
Болестта на Уилсън е разгледана последователно, в обем за обучение на студенти и 

практикуващи вътрешни болести лекари. Обърнато е внимание на маските и разнообразните 

клинични прояви на болестта, включително остър фулминатен хепатит, безсимптомна 

хепатоспленомегалия, неврологични и психични нарушения, хемолиза и хемолитична анемия.  

4. Коцев И., Иванова И. Първичен (идиопатичен) склерозиращ 

холангит. В: Хепато-гастроентерология – тетрадки за студенти; 

Трета част под редакцията на З. Кръстев и И. Коцев. Изд. Иван 

Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001 г., 435-437. 
Първичният склерозиращ холангит е автоимунно чернодробно заболяване, протичащо с 

хронична холестаза, резултат от възпаление, деструкция и фиброза на интра и/или 

ектрахепаталните жлъчни пътища, което прогресира до цироза. Разгледани са хистологичните 



стадии, клиничните прояви, диагностичните методи, диференциалната диагноза с първична 

билиарна цироза и друга билиарна патология и хроничен хепатит; терапевтичните възможности.  

5. Коцев И., Иванова И. Хематологични заболявания и отражението им 

върху гастро-интестиналния тракт. В: Хепато-гастроентерология – 

тетрадки за студенти; Трета част под редакцията на З. Кръстев и И. 

Коцев. Изд. Иван Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001 г., 473-477. 
Темата е представлява интерес, с оглед интердисциплинарност и системен подход на познание. 

Основно са разгледани възможностите за чернодробно засягане при малигнени хематологични 

заболявания.  

6. Коцев И., Иванова И. Лечение на кървенето от гастроинтестинален 

тракт. В: Хепато-гастроентерология – тетрадки за студенти; 

Четвърта част под редакцията на З. Кръстев и И. Коцев. Изд. Иван 

Сапунджиев ЕООД, Кюстендил 2001 г., 553-557.  
Лечението на острите кръвоизливи от горен и долен ГИТ изисква информираност за основните 

причини, бърза ориентация в тежестта на кръвоизлива, успоредно с провеждане на 

реанимационни мерки, ранно включване към терапията на венозни антисекреторни и 

вазоактивни медикаменти и навременно извършване на диагностична и терапевтична 

ендоскопия. Темата е насочена и следва посочените проблеми. 

7. Коцев И., Иванова И. Оплаквания при болести на хранопровода. В: 

Наръчник по хепатогастроентерология за фамилния лекар, ред. З. 

Кръстев. София 2002: 34-35. 
В ръководството за справка на семейните лекари е обобщена симптоматиката при болести на 

хранопровода, в частност оплакванията при гастроезофагеална рефлуксна болест, при 

мотилитетни нарушения (ахалазия) и особеностите на дисфагията при хранопроводен карцином. 

8. Иванова И. Препоръки в диагностичния подход при пациенти с 

чернодробно заболяване. В: Съвременна хепатология (избрани 

глави). Под ред.на Искрен Коцев. Изд.Контур, Варна 2013: 100-137. 
Темата е разгледана в пропедевтичен, изчерпателен порядък от роля на анамнезата и 

физикалния преглед, лабораторните аспекти на диагностика, възможностите на абдоминалната 

ехография и морфологичното изследване (сляпа чернодробна биопсия). Важен принос са 

обобщенията за провеждане на етиологичен скрининг, за поведение при пациенти с 

трансаминазна активност и с данни за холестаза, илюстрирани в таблици и фигури. Оригинален 

характер за учебник по вътрешни болести имат разделите за тестове за чернодробна функция, 

неинвазивни, серумни маркери за фиброза, възпаление и стеатоза. Текстът обобщава и 

серологичните и молекулярно-биологични изследвания при хронични вирусни хепатити. Може да 

бъде отлична база за въвеждане в хепатологията на студенти и широк кръг специалисти, 

включително гастроентеролози. 



9. Иванова И., Коцев И. Хроничен хепатит В. В: Съвременна 

хепатология (избрани глави). Под ред.на Искрен Коцев. Изд.Контур, 

2013: 176-220. 
Темата обобщава съвременни данни за епидемиология и особености на протичане на хепатит В 

с актуалните препоръки за показания и провеждане на лечение при хроничен В хепатит и цироза. 

Базира се на Националната програма за лечение на пациенти с хронични вирусни хепатити и 

препоръките за поведение на Европейската Асоциация за Изучаване на Черния дроб (EASL).  

10. Коцев И., Иванова И. Хепатит В и бременност. Съвременна 

хепатология (избрани глави). Под ред.на Искрен Коцев. Изд.Контур, 

2013: 221-230. 
Материалът предлага съвременно обяснение на проблемите за предаване на HBV от майка на 

новородено, начините за предпазване от перинатална трансмисия и показанията и средствата за 

лечение на бременните жени с хепатит В. Насочен е към семейни лекари, гастроентеролози и 

акушергинеколози.  

11. Иванова И., Коцев И. Хепатит С. Съвременна хепатология (избрани 

глави). Под ред.на Искрен Коцев. Изд.Контур: 231-256. 
Върху проблемът „хепатит С“ са насочени много актуални доклади и публикации и заслужава 

внимание, с оглед възможностите за предотвратяване на предаването на HCV с кръвни продукти, 

нестерилни игли и друг инструментариум и по нозокомиален път, със съвременните тестове за 

точна диагностика и терапевтичните възможности, с които може да бъде излекуван всеки случай 

с хепатит С, може да се постигне в бъдеще пълна ерадикация на болестта.  

  



IV. Пълнотекстови публикации в международни списания (4 броя) 

12. Kotzev I., Ivanova I., Atanassova M., Atanassova A., Glinkova V., 

Gancheva D., Shalev I.,  Manevska B., Krasnaliev I., Tomcheva S. High 

initial dose combination regimen with Interferon-alfa and Ribavirin in 

chronic hepatitis C. Hepato-gastroenterology 2003; 50: 463-6. 
 

Въведение и цели: Комбинацията от Interferon-alpha и Ribavirin е средство на избор за 

антивирусно лечение при хроничен С хепатит. Цел на настоящото проучване е да се оцени 

ефикасността на два терапевтични режима при лечение за първи път и при релапсирали на 

предшестващ курс пациенти с хепатит С: стандартна терапия с Interferon-alpha 3 MIU 3х седмично 

(група А); индукционна терапия с висока начална доза Interferon-alpha 6 MIU ежедневно за 2 

седмици, последвано от 3х седмично по 3 MIU (група В), като и при двете групи се комбинира с 

Ribavirin.  

Пациенти и методи: 24 болни (група А: 6 и група В: 18) са получили медикаментите за период от 

средно 6 месеца (от 5 до 12 месеца), след което са проследени за период от 6 месеца. Крайна цел 

на лечението е постигане на траен вирусологичен отговор (ТВО) в края на проследяването. 

Статистическият анализ е проведен с t-тест или непараметричен Mann-Whitney тест. 

Резултати: ТВО установихме общо при 42% от лекуваните: при 6 от 18 болни на лечение с 

първоначална индукция (33.3%) и при 4 от 6 пациента на стандартна терапия (66.6%). Пациентите, 

постигнали вирусна ерадикация са получили общо по-висока доза Interferon-alpha (432.7 ± 102.2 

MIU) за по-продължителен период от време (9.8 ± 2.9 месеца), спрямо неотговорилите на 

лечението (р<0.05). Поради малкият брой пациенти в група А и група В не се установи 

сигнификантна разлика в честотата на ТВО при двата терапевтични режима. 

Заключение: Режимът на лечение с по-висока начална (индукционна) доза на 

Interferon-alpha не подобрява ефективността на антивирусното лечение на 

хепатит С.  



13. Kotzev I., Mirchev M., Manevska B., Ivanova I., Kaneva M. Risk and 

protective factors for development of colorectal polyps and cancer 

(Bulgarian experience). Hepato-gastroenterology 2008; 55: 381-387. 
 

Въведение и цели: Колоректалният рак е на трето място по заболеваемост от неопластични 

заболявания за региона на Варна. Цел на настоящото проучване е да се определи панел от 

рискови и протективни фактори за колоректални полипи и развитие на колоректален рак.  

Пациенти и методи: 166 болни с полипи на дебелото черво и 107 болни с колоректален рак за 

анкетирани и изследвани клинично, ендоскопски и хистологично. Използва се логистичен 

регресионен анализ за определянето на свързаността между диетичните навици, начина на 

живот и риска за колоректални полипи и рак. Дефинираните фактори ще формулират стратегия 

за превенция. 

Резултати: Установихме, че пържени, консервирани и гриловани меса, употребата на животински 

мазнини, захар и наднорменото тегло са позитивно асоциирани с наличието на колоректални 

полипи. Обратно, консумацията на плодове, зеленчуци, ориз и пълнозърнесто брашно, зелен чай, 

вегетариански тип хранене, приемът на млечни продукти, риба, агнешко, заешко, чесън, 

приготвяне на храната с варене и минералната вода имат протективен ефект срещу 

колоректални полипи. Потвърдихме ролята на известните рискови фактори за колоректален рак 

и установихме асоциираност с Helicobacter pylori инфекцията, напредналата възраст, вилозната 

компонента на аденоматозните полипи и фамилната анамнеза общо за неоплазия и за 

колоректален рак.  

Заключения: Предлагаме следните протективни фактори за колоректален 

ра: вегетарианска храна; растителни мазнини; живот на село; прием на 

аспирин; употреба на пектини, риба, плодове и зеленчуци. Рисковите 

фактори за полипи и рак на дебелото черво се припокриват, действат 

симултанно на базата на генетична предиспозиция. Комбинирането на 

едноскопската полипектомия с корекцията на хранителните навици може 

да се използва в профилактиката на колоректалния рак. 

  



14. Gerova D., Galunska B., Ivanova I., Kotzev I., Chervenkov T., Balev S., 

Svinarov D. Vitamin D status in Bulgarian patients with chronic hepatitis 

C viral infection: clinical implications. Scand J Clin Lab Invest 2014; 74 

(8): 665-72. 
 

Цели: В начално проучване целим да изследваме витамин Д статуса на българските пациенти с 

хронична HCV инфекция и да потърсим връзка с тежестта и стадия на болестта и отговора на 

лечението с interferon-ribavirin.  

Методи: Включихме 296 пациента: 161 мъже (54.4%) на възраст 42.08 ± 14.87 години и 135 жени 

(45.6%) на възраст 45.72 ± 14.34 години, инфектирани с генотип 1 на HCV в 86.5%. Определи се 

общият 25-хидроксивитамин D (25OHD) посредством ID-LC-MS/мас-спектометрия.  

Резултати: Средното равнище на 25OHD при изследваните пациенти бе 50.40 nmol/L (с вариации 

от 29.6 до 71.05). Дефицит на 25OHD (<25 nmol/L) се определи при 16% от пациентите, 33% показаха 

данни за значима недостатъчност (дефинирана от 25 до 50 nmol/L), 33% бяха с лека 

недостатъчност (в границите 50-80 nmol/L) и само при 18% се установи нормално равнище на 

25OHD. Значимо по-ниско ниво на 25OHD имат пациентите с напреднала фиброза, в сравнение на 

пациентите с начална и липсваща фиброза: съответно 37.10 nmol/L vs. 53 nmol/L (p<0.05). Тази 

зависимост се запази и при отчитане на сезонната вариабилност на 25OHD. Обратна зависимост 

установихме между вирусния товар и нивото на 25OHD (p<0.01). Пациентите с траен 

вирусологичен отговор на леччението имат значимо по-високо ниво на 25OHD, в сравнение с 

неотговорилите на лечението с interferon/ribavirin: съответно 56.90 nmol/L vs. 45.00 nmol/L 

(p=0.012).  

 
 

Заключения: Повече от 80% от инфектираните с HCV пациенти имат 

дефицит и недостатъчност за витамин Д. Обратната корелация между 

25OHD и вирусния товар, стадия на чернодробна фиброза и възможността за 

вирусна ерадикация подкрепят хипотезата за имуномодулаторната роля на 

витамин Д и поставят въпроса за суплементация за подобряване на витамин 

Д статуса, като помощна мярка в терапията на хепатит С. 



15. Ivanova I., Kotzev I., Atanassova M., Gancheva D., Pavlov S., Krasnaliev 

I., Konstantinova D. Wilson’s disease in association with anetoderma. 

Clin J Gastroenterol 2015; 8 (10): 52-6. 
 

Въведение: Болестта на Уилсън е нарушение в хомеостазата на медта с автозомно рецесивно 

унаслядяване и  предимно чернодробно и невропсихично засягане. Анетодермата е рядко, 

бенигнено състояние на огнищно увреждане на дермалната еластична тъкан. Предшестващи 

съобщения свързват това кожно заболяване с продължителен прием на D-Penicillamine. 

Представяне на клиничния случай: 26 годишен мъж бе насочен за изясняване на безсимптомно 

повишение на трансаминазите. Чрез лабораторни изследвания изключихме възможността за 

хроничен вирусен хепатит и автоимунен хепатит. Установихме понижение на серумния 

церулоплазмин и повишена екскреция на мед с урината. Чернодробната биопсия показа 

хроничен хепатит с умерена активност и напреднала мостова фиброза. Проведен бе мутационен 

анализ, който определи пациента като съчетан-хетерозигот по отношение на 2 променени алела 

в АТР7В гена и подкрепи диагнозата „Болест на Уилсън“.  Същевременно, първоначалният 

преглед установи обрив, съставен от множествени меки, малки, белезникави папули с диаметър 

до 7-8 мм, с централно хлътване, локализирани в горната част на трупа. Първична анетодерма се 

диагностицира, на базата на типичната находка и хистологичните данни от прицелна кожна 

биопсия. При пациента се стартира терапия с D-Penicillamine в дневна доза 1500 mg и се проследи 

за 12 месечен период, в който се нормализира трансаминазната активност, а кожният обрив 

остана непроменен. 

Заключение: Според нас, това е първи доклад на асоциираност между 

болестта на Уилсън и първичната анетодерма. Това поставя хипотезата за 

анетодермата, като кожна проява на нарушената медна хомеостаза. 

Представяме анализ на публикуваните данни и опит за обяснение на 

възможната патогенетична връзка.  

  



V. Публикации в международни списания с импакт фактор: сборници с 

резюмета (6 броя) 

16. Kotzev I, Manevska B, Atanasova M, Ivanova I. The role of 

Ultrasonography in Diagnosis of the Cervical Oesophageal Cancer. 

Hepato-gastroenterology 2000; 47(Suppl.II): 217 (CCXVII). 
 

Въведение: Туморите в горната част на хранопровода често възпрепятсват ендоскопското 

изследване, поради обтурация или съпъстващ спазъм. Цел на настоящото проучване е да 

изследва диагностичната роля на перкутанната ехография в областта на шията при тези случаи. 

Пациенти и методи: 2 болни (мъж на 68 години и жена на 73 години) с оплаквания от дисфагия са 

изследвани с горна ендоскопия (Olympus EVIS 140) и ехография на шия (Toshiba ECCOSEE) с 6 MHz 

трансдюсер.  

Резултати: Ендоскопското изследване показа стриктура в горната част на хранопровода, 

резултат от деформация, инфилтрация и спазъм. Предположи се малигнен характер на стенозата, 

но проникване на апарата през стенозата бе невъзможно. Извършиха се 2 биопсии на сляпо 

дистално от стриктурата. Ехографията показа хипоехогенна лезия с хетерогенна структура, 

неясни очертания, вдаваща се и обтурираща хранопровода в шийната му част в ~75%, засягаща и 

преминаваща през цялата стена на хранопровода органа. Хистологичнотот изследване 

регистрира умерено диференциран некератинизиращ плоскоклетъчен карцином, инфилтриращ, 

с участъци на некроза. 

Заключение: Перкутанната ехография при пациенти с дисфагия, 

предизвикана от плоскоклетъчен карцином в шийната част на 

хранопровода, който не може да се визуализира при горна ендкоскопия може 

да изобрази тумора, като хипоехогенна формация с нехомогенна структура 

и неясни очертания, инфилтрираща и обтурираща хранопровода, с което 

значимо да помогне в диагностичния процес. 

  



17. Ivanova I., Krasnaliev I., Kotzev I., Manevska B. Liver fibrosis 

progression in hepatitis C viral infection - a cross-sectional study. J 

Hepatol 2002; 36 (Suppl.1): 237. 
 

Цел на проучването е да оцени скоростта на прогресия на чернодробната фиброза (СПЧФ) при 

125 нелекувани до момента пациенти с хронична HCV инфекция, насочени за морфологично 

изследване към клиниката.  

Пациенти и методи: Включени са пациенти с известен начин на заразяване и давност на HCV 

инфекцията, при които е извършена сляпа чернодробна биопсия с оценка на фиброзата, според 

METAVIR системата. Влиянието на факторите: пол, възраст при инфектиране, BMI, консумация на 

алкохол, анамнеза за кръвопреливане, зависимост към наркотици, ко-инфекция с HBV, равнище 

на АЛАТ, некроинфламаторна активност и степен на стеатоза, са изследвани чрез корелационен 

и непараметричен групов анализ. 

Резултати: Фактори със силна връзка със стадия на фиброза са възраст при заразяване и възраст 

на пациент при извършването на чернодробна биопсия. Установи се средна СПЧФ (медиана) от 

0.19 METAVIR единици/година, която е по-ниска от средно аритметичната стойност от 0.2967 

(0.245-0.349). Сигнификантно по-висока СПЧФ се регистрира при мъже, при възраст при 

инфектиране > 40 години, при ежедневна алкохолна консумация > 50 грама етанол и при 

наркотична употреба, съответно: 0.24; 0.266; 0.33 и 0.4 METAVIR/единици за 1 година. Очакваното 

време до цироза е > 50 години при 20% от нашите пациенти, но при 22% от болните този период се 

изчислява на < 12 години (при бърза СПЧФ). Недостатък на проучването е обхващането на 

насочени към референтен център болни, с предварително дефинирани показания за антивирусно 

лечение, което предполага по-висока тежест на заболяването. 

Извод: Сред 125 болни с хроничен С хепатит установяваме вариабилно 

протичане на болестта, като при ~20% се очаква бърза прогресия до цироза. 

Необходими са следващи лонгитудинални проучвания сред по-голяма група 

пациенти, за по-прецизно изучаване на естествения ход на хепатит С.  

. 

  



18. Ivanova I., Krasnaliev I., Kotzev I., Manevska B. Liver fibrosis assessment 

with image analysis quantification in patients with chronic hepatitis C. J 

Hepatol 2003; 38 (Supp.2): 147. 
 

Въведение и цел: Оценката на чернодробната фиброза е важна за стадиране на пациентите и за 

определяне на прогнозата при пациентите с хроничен С хепатит. Цел на проучването е да се 

изчисли площта на фиброза в 103 материала от сляпа чернодробна биопсия, е да се сравни с 

класифицирането на фиброзата, според стадиращата система на Ishak и сътрудници. 

Методи: Извършихме чернодробна биопсия чрез техниката на Menghini при 103 пациента 

(мъже/жени: 85/68; възраст средно 42 години); материалите се оцветиха чрез стандартната 

Masson трихром техника и се анализираха по скориращата система на Ishak. След 

дигитализиране на целия биопсичен материал (при увеличение 50х) и избор на праг, 

съответстващ на оцветяването на колагенните влакна, посредством софтуер за анализ на 

образите се изчисли площта на фиброза, като част (в %) от общата тъканна площ. 

Резултати: Умерена корелация установихме между площта на фиброза и стадия на фиброза 

(Spearman’s r=0.743, p<0.001). Площта на фиброза при стадий 0, 1 и 2 по Ishak не се различава 

значимо. Тенденция за сигнификантно увеличаване на площта на фиброза се установява при 

мостова фиброза (фиброзен индекс 3 и 4 по Ishak) и при цироза. 

 

Изводи: Морфометричният анализ е информативен и точен метод за 

изследване на чернодробната фиброза при хроничен С хепатит, като 

резултатите от него трябва да се интерпретират в контекста на оценения 

полу-количествен индекс за фиброза. Фиброзният процес  в стадий на 

напреднало чернодробно заболяване е хетерогенен и с широки вариации в 

общата засегната площ. 

  



19. Ivanova II, Krasnaliev IJ, Kotzev IA, Atanassova MV. The impact of 

intravenous drug abuse on liver histology and fibrotic progression in 

patients with chronic hepatitis C. Journal of Hepatology 2004; 40 

(Suppl.1): 143. 
 

Въведение и цел: Честотата на HCV инфекцията сред употребяващите наркотици е твърде висока 
за България: от 63% до 78%. Поставихме за цел в проспективно проучване да се анализира 
морфологичната характеристика на хроничния С хепати при пациенти с наркотична зависимост. 
Пациенти и методи: Включихме 60 болни с позитивна HCV RNA на средна възраст 20 години с 
минала употреба на венозни наркотици (основно хероин за среден период от 2 години, от 1 до 10 
години и абстинентен период от поне 3 месеца от изследването). Регистира се и контролна група 
от други 60 последователно хоспитализирани 60 болни с хепатит С със същата демографска 
характеристика с друг път на заразяване с HCV. При всички пациенти се извърши чернодробна 
биопсия с оценка на хистологичните промени по METAVIR класификационната система. 
Допълнително се измери с компютърна морфометрия площта на фиброза. Скоростта на 
прогресия на фиброзата (СПЧФ) се изчисли като съотношение между стадия на фиброза и 
давността на инфекцията (в години).  
Резултати: Не се установи сигнификантна разлика в некроинфламаторната активност, в степента 
на стеатоза, в интензивността на порталния кръглоклетъчен инфилтрат и в наличието на 
билиарно увреждане в биопсиите на употребяващите наркотици, спрямо контролната група. 
Показа се, обаче, по-висока честота в наличието на перивенуларна фиброза и дилатация на 
синусоидите в зона 3, съответно 21.6% и 34% при употребяващите наркотици, вероятно, поради 
хепатотоксичен ефект на дрогата и инжектираните вещества. И в двете групи млади пациенти 
средния фиброзен стадий се оцени F1. Средната площ на фиброза е 1.75% и 1.4% в групите 
употребяващи наркотици и контролни пациенти. Сигнификантна фиброза (≥F2) и напреднала 
фиброза (F3) се установи в значимо по-висок дял при болните с наркотична зависимост: 33.3% и 
13.3%, в сравнение с 17.5% и 2.5% в контролната група. Средната СПЧФ (медиана) е 0.5 METAVIR 
единици за 1 година (с вариации от 0-2) при употребяващите наркотици, спрямо СПЧФ от средно 
0.08 METAVIR единици/годишно в контролната група (р=0.001). 

 

Извод: Употребата на наркотици (хероин) се свързва с акцелерирана скорост 

на прогресия на хепатит С.  

 



20. Krastev Z., Jelev D., Ivanova A., Antonov K., Kosseva O., Kotzev I., 

Ivanova I., Balabanska R. Maintenance Peginterferon alfa-2a treatment 

reduces HBsAg level in genotype D, HBeAg-negative interferon 

responders. J Hepatol 2011; 54 (Suppl.1): 292. 
 

Въведение и цел: Лечебният курс с PegInterferon alfa-2a (Peg IFNα-2a) постига траен отговор (ТО) 
при само 10% от инфектираните с генотип D на HBV пациенти с HBeAg негативен хроничен хепатит 
В. Продължителната терапия от 2 години показва повишаване на трайния отговор до 29% и 
клирънса на HBsAg при тези трудни за лечение пациенти. В настоящото проучване изследвахме 
ефективността на 96 седмичното допълнително поддържащо циклично лечение с Peg-IFNα-2a при 
пациенти, които отговарят на 48 седмична стандартна терапия с IFN. Терапията се оцени по 
отношение на честота на релапсиране в периода на проследяване без лечение и на постигането 
на клирънс на HBsAg. 
Методи: 20 болни с HBeAg негативен хроничен В хепатит се включиха в проучването. При всички 
пациенти критерий поддържаща терапия бе нормалния АЛАТ и HBV DNA <20 000 cps/ml в края на 
началния курс от 48 седмици с Peg-IFNα-2a 180 mcg/s.c/седмично (n=18) и с конвенционален IFNα-
2a (n=2). При 19 болни се установи генотип D на HBV. Пациентите се рандомизираха в 2 рамена: за 
циклично поддържащо лечение с Peg-IFNα-2a (n=17) и за проследяване без антивирусна терапия 
(n=3). Всеки цикъл на лечение се състои от 12 седмично приложение на Peg-IFNα-2a 135 
mcg/s.c/седмично, последвано от пауза на почивка от 12 седмици, който се повтаря общо 4 пъти. 
През 12 седмичен интервал се изследваше равнището на АЛАТ, HBV DNA и на HBsAg (количествен 
тест). 
Резултати: 10 от 17 болни поддържаха нормални трансаминази и HBV DNA <20 000 cps/ml по 
време на цикличната терапия, но само при 1 болен HBV DNA бе негативна. Наблюдавахме 
следната динамика в нивото на HBsAg:  

 прогресивно намаляване при 8 от 10 болни с траен отговор;  

 намаляване при 2 от 7 болни, които провеждат всички 4 цикъла поддържаща терапия, но 
релапсират след спирането и;  

 липса на промяна при 8 болни (5 релапсери с ранно прекъсване, без да се проведат 4-те 
курса циклична терапия и всички 3 болни в контролната група без терапия). 

Не се отбелязаха сериозни странични ефекти и прекъсване на лечението, поради странични 
явления.  

Изводи: Предложеният режим на лечение поддържа отговора в хода на 

приложението му; при 59% от болните обуславя прогресивно и значимо 

намаляване в равнището на HBsAg, особено ако се постигне траен отговор. 

Дълготрайната циклична терапия е сигурна и с добра поносимост. 

  



21. Gerova D., Galunska B., Ivanova I., Kotzev I., Chervenkov T., Balev S., 

Svinarov D. Vitamin D status in Bulgarian patients with chronic hepatitis 

C viral infection. Clinical Chemistry, 2013; 59 (10), Suppl., A37. 
Въведение: Равнището на витамин Д (или вит.Д статуса) има значчима роля в човешкото здраве 

и профилактира много заболявания. Хепатит С вирусната инфекция е глобален здравен проблем, 

засягайки 3 милиона болни в света. Епидемиологични проучвания доказват връзката между 

дефицита на вит.Д и повишения риск от инфекции, включително тази с HCV. Основна цел на това 

ретроспективно проучване е да се получат данни относно наличието на витамин Д дефицит и 

недостатъчност при Българските пациенти с HCV инфекция и да се анализира връзката с тежестта 

и стадия на хепатит С и отговора на интерферон-базирано лечение. 

Методи: включиха се 296 болни с доказана HCV инфекция: 161 мъже (54.4%) на средна възраст 

42.08 ± 14.87 години (от 18 до 82 години) и 135 жени (45.6%) на възраст 45.72 ± 14.34 години (от 18 

до 72 години) с честота на генотип 1 на HCV от 87.3%, на генотип 1 на HCV – 0.5%; на генотип 3 – 11.7% 

и на генотип 4 – 0.5%. Определихме нивото на 25-хидроксивитамин Д (25OHD, съставен от 25OHD3 

+ 25OHD2) посредством валидиран тест - ID-LC-MS/мас-спектометрия (d325D3 се използва като 

вътрешен стандарт), с акуратност и точност в рамките от 7.5%, с линеарен обхват 3.0 – 300.0 

nmol/L (R2>0.99). Регистрираха се демографските данни на пациентите, генотипа на HCV, 

вирусния товар (изследван с RT-PCR), степента на хистологична активност и фиброзния стадий 

(оценени по METAVIR), нивата на трансаминазите и отговора на антивирусната терапия. Данните 

се съпоставиха с вит.Д статуса. В статистическия анализ средните стойности се описаха като 

аритметична среда +/- стандартно отклонение; приложи се t-тест с Welch корекция при сравнение 

на средните стойности на различните използвани параметри. 

Резултати: Общият 25OHD в изследваните пациенти бе 54.63 ± 30.04 nmol/L (с вариации от 5.6 до 

171.6 nmol/L); при 16% от пациентите се установи 25OHD под 25 nmol/L (състояние на дефицит); 

изразена недостатъчност на вит.Д се установи при 33% (при 25OHD от 25 до 50 nmol/L), а лека 

недостатъчност на вит.Д при още 33% (25OHD от 50-80 nmol/L), а нормални нива на 25OHD (> 80 

nmol/L) имаха само 18% от болните. Вариабилността на витамин Д статуса, според сезона, в който 

е взета кръвната проба е значима: 25OHD е 37.60 ± 1.7 nmol/L в периода от ноември до април, 

спрямо 70.55 ± 2.4 в периода от май до октомври, р<0.0001. Сигнификантно по-ниско ниво на 

25OHD установихме при пациенти с напреднала фиброза (F3-F4 по METAVIR), спрямо при 

лиспваща или начална фиброза (F0-F1-F2): 42.01 ± 2.7 vs. 57.52 ± 3.2, p<0.001. Обратна зависимост 

се анализира между 25OHD и вирусния товар: 56.64 ± 2.1 nmol/L при HCV RNA < 5.6 log10 IU/ml и 

47.94 ± 2.2 nmol/l при висока виремия, р<0.01. Пациентите с траен вирусологичен отговор на 

лечението с Peg-IFN+ribavirin имаха значима по-високи нива на 25OHD, в сравнение с 

неотговорилите пациенти (нонреспондери и релапсирали): 58.31 ± 3.2 vs. 46.76 ± 3.2 nmol/L, p<0.02. 

Изводи: Над 80% от нашите пациенти с HCV инфекция имат нарушения във 

витамин Д статуса (дефицит и недостатъчност). Съществува обратна 

зависимост между равнището на 25OHD и вирусния товар, стадия на фиброза 

и вероятността за вирусна ерадикация с Peg-IFN/ribavirin. Тези данни 

подрекрепят идеята, че витамин Д суплементацията може да подобри 

имунния отговор срещу HCV инфекцията.  



VI. Пълнотекстови публикации в български реферирани списания (21 броя) 

 

22. Иванова И. Клинично значение на нивото на хиалуронат в серум при 

пациенти с чернодробна болест. Българска 

хепатогастроентерология, 2001; 2: 26-29. 
 

Хиалуронатът (хиалуронова киселина, ХА) е  компонент на екстрацелуларния матрикс. В черния 

дроб се синтезира основно от чернодробните стелатни клетки и се метаболизира от 

синусоидалните ендотелни клетки. Серумното ниво на ХА нараства с прогресия на хроничната 

чернодробна болест. Под формата на обзор се разглеждат патофизиологичните механизми за 

повишение на ХА; възможностите за приложение на серумното ниво на ХА, като неинвазивен 

маркер за наличие на цироза и като предиктор за напреднала фиброза; началните данни за 

ролята на ХА в мониториране на естествения ход на чернодробните заболявания (като хепатит 

С, алкохолни чернодробни увреждания, първична билиарна цироза) и ефекта от лечението.  

Изводи: Равнището на хиалуроната в серум при пациенти с хронични 

чернодробни заболявания може да бъде показател за активна 

фиброгенеза и/или дисфункция на синусоидалните ендотелни 

клетки. ХА ≥ 60g/L се определя като праг със специфичност 60% и 

чувствителност 100% в диагностиката на компенсираната цироза. 

Изследването на ХА самостоятелно или в комбинация с други 

маркери за фиброза би допренесло за стадиране (и рестадиране) на 

болестта. 

  



23. Коцев И., Иванова И., Красналиев И. Рискови фактори за 

неалкохолен стеатозен хепатит. Българска медицина, 2002; 10: 3-4. 
 

Неалкохолният стеатозен хепатит (НАСХ) се обособява, като самостоятелно 

чернодробно заболяване през 1980 година, с последващо бързо нарастване на 

заболеваемостта. За 3 годишен период (1997-1999 год.) в Клиниката по Гастроентерология 

са диагностицирани 22 пациента с НАСХ на база на: анамнестични данни за незначителна 

алкохолна консумация; продължителна трансаминазна активност; данни за 

хиперехогенност на черния дроб от абдоминалната ехография; изключване на инфекция с 

HBV и HCV и други причини за хронично чернодробно заболяване; хистологични данни за 

мастна дегенерация и възпаление (при 8 болни). Пациентите са на възраст 42 ± 9 години, 

със среден BMI 29.85 kg/m2, предимно със затлъстяване; в 66% има данни за нарушена 

въглехидратна обмяна; в 57% - хипертриглицеридемия. При 20 пациента е налице поне 1 

рисков фактор, при 1 болен НАСХ е свързан със синдрома на тънкочревен бактериален 

свръхрастеж и при 1 болен – с anorexia nervosa. Съпоставена е честотата на рисковите 

фактори при диагностициран НАСХ с литературните данни.  

Изводи: Тези начални данни са едни от първите опити у нас за 

характеризиране на НАСХ, като чернодробна проява на набиращия 

значимост „метаболитен синдром“. Дефинирането на НАСХ 

позволява да се уточни причината за хроничен хепатит при пациенти 

с наднормено тегло, захарен диабет и дислипидемия. Следващи 

проучвания са необходими върху терапевтичния ефект на мерките, 

коригиращи потенциалните рискови фактори. 

 

  



24. Коцев И., Иванова И., Атанасова М., Атанасова А., Глинкова В., 

Шалев И., Ганчева Д., Маневска Б., Красналиев И., Томчева С., Балев 

С. Демографска, клинична и хистологична характеристика на 

пациентите с хронична хепатит С-вирусна инфекция във Варненския 

регион. Българска медицина 2003; 2: 6-9. 
 

Хепатит С е нарастващ здравен проблем. В доклада се анализира проспективния 5-

годишен опит на Клиниката по Гастроентерология – Варна в диспансерната регистрация 

и наблюдение на 255 пациенти с хепатит С. Дефинират се: основните пътища на 

инфектиране (при 68 случая преливане на кръв/кръвни продукти, при 64 болни – употреба 

на наркотици; при 67 случая липсва рисков фактор за трансмисия); клиничните прояви 

(асимптомно протичане, включително и с персистиращо нормална трансаминазна 

активност - в 14%); морфологичните промени (при 185 болни). 18% от пациентите са 

диагностицирани в стадий на цироза. Проследяващите визити установяват декомпенсация 

на чернодробното заболяване (при 4 пациента) и развитие на хепатоцелуларен карцином 

(при 1 болен).  

 

Изводи: Хроничната HCV инфекция, въпреки олигосимптомното и бенигнено 

протичане е свързана с некроифламаторни промени и фиброза в черния дроб. 

Честотата на чернодробна декомпенсация (8.7% за среден период от 2.4 

години) също насочва към необходимостта от етиологична терапия. 



25. Иванова И., Красналиев И., Радойнова Д. Патогенеза на 

чернодробната фиброза. Praemedicus since 1925, 2003; 1: 37-44. 
 

Чернодробната фиброза се дефинира като натрупване на компоненти на 

екстрацелуларния матрикс (ЕЦМ) в променен състав и съотношение. 

Чернодробната фиброза е резултат от дисбаланс между синтез и разграждане на 

ЕЦМ (основно на колаген) и е динамичен процес в хода на чернодробната болест, 

при потенциално възможна обратимост. Развива се при повтарящо се или хронично 

чернодробно увреждане. Основна ефекторна и регулираща роля играе 

чернодробната стелатна клетка. В публикацията се разглеждат систематично 

механизмите на индукция, участващите клетки и цитокини в патологичната 

продукция и кумулация на ЕЦМ, еволюцията с прогресия до цироза и 

потенциалните механизми и наличните доказателства за обратимост на 

чернодробната фиброза. 

Обзорът обобщава литературните данни от екпериментални и клинични 

наблюдения относно механизмите на фиброгенеза, фибринолиза и насочва 

към клиничното значение на прогресията на чернодробната фиброза в 

естествения ход на хроничните чернодробни заболявания. 

  



26. Иванова И., Красналиев И., Коцев И., Маневска Б. Клинично значение 

на серумния хиалуронат при пациенти с хронична хепатит С-вирусна 

инфекция. Съвременна медицина, 2003; 2: 6-12. 
 

Това е първото наблюдение в България за неинвазивна оценка с директен маркер за 

фиброза на пациенти с хронично чернодробно заболяване.  

Цел на проучването е да се определи ролята на нивото на хиалуронат (ХА) в серум като 

неинвазивен маркер за напреднала фиброза и цироза и за проследяване ефекта от терапията при 

пациенти с НСV инфекция. ХА е изследван при 58 пациенти и е съпоставен с клинико-

лабораторните данни и хистологичната оценка по Ishak. Допълнително, при 5 нелекувани 

пациенти и при 17 пациента в хода на терапията с Интерферон-алфа и Рибавирин е проведен 

повторен тест за ХА.  

Фигура: Ниво на ХА според фиброзния индекс по Ishak и сътр. 

 

 

 

 

 

 

Съществува умерена зависимост между нивото на ХА и фиброзния индекс (r=0,7509, 

р<0,0001), слаба връзка между нивото на ХА и тежестта на некроинфламаторните промени 

(r=0,4040, p=0,0025) и липса на сигнификантна връзка между нивото на ХА и 

аланинаминотрансферазната активност (r=0.088, p>0.05). Пациенти с мостова фиброза имат 

сигнификантно по-високо ниво на ХА в сравнение с тези с начална фиброза. Средното ниво на ХА 

при цироза е 459.6 +/- 91.14 ng/mL спрямо 126.8+/-22.17 ng/mL без цироза. Тестът за ХА като 

предиктор за цироза при граница 110 ng/mL има сравнително ниска специфичност (57,8%). 

Еднократното изследване на ХА под 60 ng/mL изключва наличието на цироза. Комбинираната 

терапия води до намаляване нивото на ХА, независимо от вирусологичния отговор. 

Изводи: Равнището на ХА в серум допълва клинико-лабораторните данни и 

хистологичното изследване; като самостоятелно изследване е с висока 

информативност при скриниране за цироза; е незаменим маркер при 

пациенти, контраиндицирани за чернодробна биопсия; неинвазивността му 

определя потенциалната му роля в мониторирането на естествения ход на 

болестта и ефективността на антифибротичната терапия. 

  

Стадий на болестта (фиброзен индекс по Ishak и сътр.) 
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27. Иванова И., Балев С. Имунен отговор при хепатит С-вирусна 

инфекция. Алергология и клинична имунология, 2003; 2: 3-10. 
 

НСV не уврежда по директен цитолитичен път инфектираните клетки. Въпреки значителният 

прогрес в познанията за НСV инфекцията, все още не разполагаме с достатъчно експериментални 

доказателства да обясним персистирането на вируса и механизмите на чернодробното 

увреждане. Възможни „стратегии“ на HCV за персистиране при липса на общ хуморален или 

клетъчен имунен дефицит са: бърза изменчивост на имунодоминантните епитопи, роля за която 

играе и хуморалният НСV-специфичен имунен отговор; резистентност на инфектираните клетки 

спрямо клетъчно медиираната цитотоксичност на Т-лимфоцитите; толеранс, следствие от 

персистиращата антигенна стимулация/виремия с “изтощаване” на Т-клетъчния имунен отговор 

(апоптоза на НСV-специфичните Т-клетъчни клонове); инхибиране от НСV на етапите на антигенно 

представяне, супресия или неутрализация на антивирусните цитокини; тропност на HCV към 

екстрахепатални тъкани с възможно инфектиране на имунологично-недостъпни региони. 

Взаимодействието HCV - имунна система е ключов фактор за персистиране 

на вирусната инфекция и за чернодробно увреждане. 



28. Иванова И., Красналиев И., Маневска Б., Коцев И. Морфометричен 

анализ на чернодробната фиброза при пациенти с хроничен вирусен 

хепатит. Българска хепатогастроентерология, 2003; 2: 8-12. 
 

Докладван е за I път у нас морфометричен (частично автоматизиран) анализ на 

чернодробната фиброза (портална, перипортална и вътределчеста), чрез измерване на площта 

колаген след трихромно оцветяване по Masson на биопсичен материал от 131 пациенти с 

хронични вирусни хепатити. Материалите са получени чрез сляпа чернодробна биопсия по 

Menghini и анализирани при размер ≥1,5 см на биопсичното късче. Установи се, че площта на 

фиброза (ПФ), като част от изследвания чернодробен паренхим варира широко, от 0,01% до 45%. 

Съществува сигнификантна връзка между ПФ и стадия на фиброза, с корелационни коефициенти 

r=0,775 при оценяване по Ishak и r=0,796 при оценка на фиброзата по METAVIR. Липсва 

сигнификантна разлика в ПФ в началните стадии на болестта. При мостова фиброза ПФ нараства 

значимо, а при цироза варира от 2,73% до 45,08%, без различия според етиологията (HBV срещу 

HCV). Вътределчеста фиброза се установи с площ от средно 0.015%, при 7 болни над средната 

стойност, но не надхвърля 1%, като 3 от пациентите са с хепатит С и съпътстващ НАСХ. Степента 

на фиброза (в четиристепенна скала 0-3) се асоциира слабо с ПФ (r=0,34). 

Извод: Морфометричният анализ на площта на фиброза повишава 

информативността на чернодробната биопсия и показва хетерогеността 

на групата пациенти, стадирани с компенсирана цироза.  

 

  



29. Мендизова А., Мечков Г., Димитраков Д., Кръстен З., Чернев К., 

Петрова Д., Таков Д., Коцев И., Маринова И., Чакърски Л., Танкова Л., 

Атанасова А., Донкова А., Цветанска В., Андонов В., Желев Д., 

Иванова И., Антонов К., Кацаров К., Тодорова П., Петков П., 

Балабанска Р. Ефективност на лечението с пегилиран интерферон 

алфа 2а (40kDa) (Pegasys) в комбинация с ribavirin при болни с 

хроничен С хепатит (предварителни резултати от българския опит). 

Българска хепатогастроентерология, 2003; 3: 10-14. 
 

В мултицентрично, национално, пилотно проучване е изследвана клиничната 

ефективност на пегилирания интерферон-алфа 2а, в комбинация с рибавирин (800-1000-

1200 мг) за 24 седмици (при генотип различен от 1) и за 48 седмици (при генотип 1 на HCV) 

в лечението на 158 пациента с хроничен С хепатит. Ранен вирусологичен отговор (РВО) е 

отчетен при 87 пациента, отговор в края на лечението при 43 пациента и траен 

вирусологичен отговор (ТВО) при 20 лекувани. Установи се честота на ТВО 65% (13/20), при 

генотип 1 инфектирани 58.8% (10/17) и при генотип различен от 1 – 100%. РВО, като 

предиктор за ТВО, е налице при 88.5% от лекуваните (77/87).  

Комбинираната терапия, базирана на пегилиран интерферон е с висока 

ефективност при пациентите с хроничен С хепатит. 

 

 

  



30. Маневска Б., Иванова И., Коцев И. Динамика в чернодробната 

хистология при пациенти с хроничен С-вирусен хепатит след лечение 

с Интерферон-алфа и Рибавирин. Съвременна медицина, 2004; 3: 7-14. 
 

Приложението на Интерферон-алфа (IFN) при хроничния С-вирусен хепатит води до 

подобрение на некроинфламаторните промени в черния дроб и може да повлияе естествения 

ход на болестта към цироза и хепатоцелуларен рак. Цел на проучването е да се изследва 

хистологичния отговор на лечението с IFN и Рибавирин; да се сравнят два метода за оценка на 

фиброзата (индекса на Ishak и площта на фиброза). При 22 пациента с хроничен С хепатит е 

приложен IFN (обща средна доза 495 МЕ) и Рибавирин. Пациентите са проследени с контролна 

чернодробна биопсия 14 до 60 месеца от изходното морфологично изследване. Хистологичната 

активност е оценена по системата на Knodell. Фиброзата е категоризирана по 7-степенната скала 

на Ishak и площта ù е определена чрез морфометричен анализ. Значимо намаление на индекса на 

хистологична активност (с поне 1 степен) се установява при 15 пациента (68%). Наблюдава се 

редуциране на перипорталния хепатит и лобуларните промени (р<0.01). Регрес на фиброзния 

индекс се установява при 4 болни (18%); стациониране при 7 пациента (32%); прогресия се 

наблюдава при 11 (50%). Преход в чернодробна цироза се наблюдава при 3 болни с изходни данни 

за мостова фиброза, неотговорили на 12-месечна терапия. Обратно, двама от общо 4-те болни с 

регрес на фиброзата са лекувани само 6 месеца, но с постигане на траен вирусологичен отговор. 

В случаите, когато индексът на Ishak не се променя при проследяване, може да се установи 

динамика в площта на фиброзата.  

  
 

Подобрението в хистологичната картина след комбинирана терапия е 

ограничено сред пациентите с вирусологичен отговор. Морфометричният 

анализ е информативен метод, обективизиращ и прецизиращ 

полуколичествената оценка  на чернодробната фиброза. 

 

  



31. Коцев И., Иванова И., Атанасова М., Атанасова А., Красналиев И., 

Маневска Б., Томчева, С., Антонов К. Лечение на хроничния хепатит 

С с конвенционален интерферон-алфа. Съвременна медицина, 2006; 

3: 30-35. 
 

Представя се 7-годишния опит на Клиниката по Гастроентерология-Варна в лечението на 120 

пациента с хроничен С хепатит с конвенционален Interferon-alpha (IFN) в комбинация с Ribavirin. 

Включените болни имат средна възраст от 37 години, 86 мъже и 34 жени: нелекувани преди това 

(n=107); “релапсери” (n=5) и неотговорили на предшествуваща IFN-монотерапия (n=8). С изходни 

данни за умерена до висока активност са 68,3% от случаите, а с напреднала фиброза/цироза - 22%. 

Честотата на генотип (серогенотип) 1 на HCV e 87%. Лечението е проведено от 6 до 12 месеца по 

схема с начална индукция с 3 MIU IFN ежедневно за 14 - 28 дни, след което със стандартната доза 

IFN три пъти седмично по 3 MIU, в комбинация с Ribavirin 1000-1200 mg. Траен вирусологичен 

отговор (ТВО) се отбелязва при общо 40 пациенти (33,3%), 3 от които са с релапс след 

предшествуващ курс с IFN. Сигнификантно по-висока честота на ТВО се отчита при жени, при 

нормално телесно тегло и при липса на напреднала фиброза. Обратно, пациентите с 

компенсирана цироза (n=4) не постигат вирусна ерадикация. Редуциране на дозата на Ribavirin 

до 600 mg се е наложило при 10.8% от случаите, поради спад на равнището на хемоглобина под 

90 g/l. Преждевременно прекъсват лечението 11 пациенти: 6 (5%) във връзка със странични ефекти 

и 5 (4.1%) поради други причини (включително възстановяване употребата на дрога).  

Изводи: 40 от 12о пациента (33.3%) постигат вирусна ерадикация с 

предложената схема на лечение. Интерес представлява анализа на 

прогностични фактори за отговор на комбинираното лечение. В 

публикацията се обръща внимание на хода на лечението и терапевтичния 

комплайънс при случаите с предшестваща анамнеза за употреба на 

наркотици. Резултатите от комбинираната терапия с конвенционален IFN 

и Ribavirin са база за сравнение на утвърждаващите се схеми на лечение, 

базирани на пегилирания IFN-alpha. 

  

  



32. Коцев И., Атанасова М., Маневска Б., Иванова И., Мирчев М.. 

Рискови и протективни фактори за полипи на хранопровода и 

хранопроводен рак. Българска хепатогастроентерология, 2007; 1: 27-

33. 
 

Проучването цели да се дефинира панел от рискови и протективни фактори, свързани с 

развитието на полипи на хранопровода и езофагеален рак. Включените пациенти: 17 с полипоидни 

лезии на хранопровода и 35 с езофагеален рак са изследвани с анкетен метод и са клинично и 

ендоскопски проследени, и при всички е осъществена хистологична верификация. За определяне 

на рисковите фактори е използван логистичен регресионен анализ. Установява се ролята на: 

експозиция с храни и течности с екстремни температури, тютюнопушенето (при >20 

цигари/дневно), възраст, пол (мъже), ежедневна консумация на гриловано и червено месо, на 

консервирана храна, продължителна алкохолна консумация и употребата на кафе. 

Езофагеалните полипи и езофагеалният карцином имат общи протективни фактори: редовна 

консумация на млечни продукти, риба, минерална вода, варива и плодове.  

Заключение: Проучването потвърждава ролята на два основни рискови 

фактори за плоскоклетъчен карцином на хранопровода: тютюнопушенето и 

алкохолната консумация. Изводите могат да се прилагат в превенция на 

развитието на неопластични лезии на хранопровода.  

  



33. Коцев И., Стамболийска М., Шалев И., Иванова И., Глинкова В., 

Мирчев М., Маневска Б.. Рискови и протективни фактори за 

стомашни полипи и стомашен рак. Съвременна медицина, 2007; 2: 33-

41. 
 

Стомашният рак е на II-ро място по честота неоплазма на ГИТ по данни на Онкологичния 

диспансер на град Варна. Настоящото проучване цели да предложи панел от рискови и 

протективни фактори за стомашни полипи и карцином. Анамнестично, клинично, ендоскопски и 

хистологично се изследваха 87 болни с полипоидни стомашни лезии и 116 случая с карцином на 

стомаха. Чрез логистичен регресионен анализ се потърси корелация между някои рискови и 

протективни фактори и честотата на възникване на стомашните полипи и рак. Определиха се 

следните основни рискови фактори: хронична употреба на алкохол, на мазна, маринована, 

пушена храна, богати на мазнини меса, солена храна, инфекцията с Helicobacter pylori, 

тютюнопушенето, затлъстяването и напредналата възраст. Протективните фактори при 

стомашни полипи и стомашния рак в голяма степен се припокриват: консумация на растителна 

храна (включваща плодове, домати, лук, царевица), кисело мляко, птиче месо, растителна 

мазнина, варива и чай. Установените рискови фактори в карциногенезата на стомашния рак са 

сходни с рисковите фактори за стомашни полипи, действат комбинирано и на различен генетичен 

терен. Наблюдаваното от нас често съчетаване на аденоматозна полипоза със стомашен рак (в 

19%), както и възможността за прогресиране на дисплазията до високостепенна и инвазивна 

неоплазия насочват към необходимостта от ранно диагностициране и ендоскопска 

полипектомия на стомашните аденоматозни полипи.  

Извод: Коригирането на установените рискови фактори, ерадикацията на 

Helicobacter pylori, както и ендоскопската полипектомия са полезни мерки за 

превенция на стомашния рак. 

 

  

  



34. Коцев И., Мирчев М., Маневска Б., Иванова И. Рискови и 

протективни фактори за колоректални полипи и колоректален рак. 

Българска хепатогастроентерология, 2007; 1: 46-55. 
 

Колоректалният рак заема трето място по заболеваемост от малигнени неоплазми за 

региона на Варна. Проучването цели да предложи основни рискови и протективни фактори за 

развитие на колоректални полипи и рак. Изследвани са 166 пациента с полипи и 107 пациента с 

колоректален рак чрез анкетен метод, клинично, ендоскопски и хистологично. Предприет е 

логистичен регресионен анализ на факторите от страна на хранене и начин на живот. Установи се 

ролята на употребата на пържена, консервирана и грилова на местна храна, на захар и обезитаса 

за формиране на колоректалните полипи. Обратно, протективни фактори са приемът на плодове, 

зеленчуци, ориз и пълнозърнено брашно, зелен чай, агнешко, заешко месо, чесън, варенето на 

храната и минерализираните води. По отношение развитието на колоректален рак се установи 

значението на Helicobacter pylori инфекцията, възрастта на пациента, наличието на вилозна 

компонента в полипоидната лезия и фамилната анамнеза за други неопластични заболявания, в 

частност и за колоректален рак. Предлагат се следните протективни фактори за колоректален 

рак: вегетарианска храна; растителни мазнини; живот на село; прием на аспирин; редовно 

хранене с риба, плодове и зеленчуци. Рисковите фактори за колоректални полипи и колоректален 

рак се припокриват, действайки едновременно в зависимост от генетичната предиспозиция.  

Изводи: За превенция на неоплазмите на долния ГИТ се препоръчва корекция в 

алиментарните фактори и ендоскопска полипектомия на колоректалните 

полипи. 

 

  

  



35. Стамболийска М., Коцев И., Ганчева Д., Глинкова В., Атанасова М., 

Атанасова А., Шалев И., Красналиев К., Маневска Б., Мирчев М., 

Иванова И. Анализ на 26 случая с малигнени тумори на тънкото 

черво. GP News, 2008; 7: 22-24. 
 

За 10-годишен период (1997-2007) в Клиниката по Гастроентерология – Варна са 

диагностицирани 26 случая с малигнени тумори на тънкото черво: 0.26% от всички 

хоспитализации и 2.3% от малигнените заболявания на ГИТ. Пациентите са по-често мъже (17 от 

26), а средната възраст е 60.2 години (с вариации от 33 до 79 години). Най-честата локализация 

на карциномите е в дуоденума (69.2%), предимно в десцендентната му част. Водещ клиничен 

симпром е нарушената чревна проходимост (в 50%), последвана от рецидивиращата коремна 

болка (46%), желязодефицитна анемия (31%), иктер (за периамбуларните карциноми), 

рецидивиращото кървене от ГИТ, редукцията на тегло, диария с flush (при 2 болни с 

невроендокринни тумори). Не е установена подлежаща друга болест, засягаща тънкото черво, 

като глутенова ентеропатия или болест на Крон. Използвани са следните диагностични методи: 

абдоминална ехография; фиброгастродуоденоскопия с множествени биопсии; рентгенологичен 

и КТ асистиран пасаж на ГИТ; интраоперативна диагноза и хистологична верификация. 

Аденокарциномът е най-честият хистологичен вариант (80.76%), като в 11 от 21 случая вероятно е 

възникнал при малигнизация на аденоматозни полипи с вилозна компонента. Следващ по честота 

е невроендокринният тумор – при 4 болни (15%), в 2 от тези случаи с хормонална активност. При 

пациентите е проведено хирургично лечение, а само при 1 случай с периампуларен 

аденокарцином е извършена радикална ендоскопска мукозна резекция.  

Изводи: Малигнените тумори на тънкото черво са предизвикателство в 

гастроентерологичната практика, поради ниската им честота, 

неспецифичните симптоми и трудната диагностика.  

 

  



36. Коцев И., Иванова И. Хепатит С е глобален здравен проблем. GP 

News, 2011; 5: 5-8. 
 

Епидемиологични проучвания от България показват честота на антителата срещу хепатитния 

С вирус (НСV) в групите на здрави скринирани или кръвни донори от 1.1% до 1.6%. Хроничният С 

хепатит може да прогресира до цироза и развитие на чернодробен рак. В рамките на обзор, 

насочен към семейните лекари и практикуващите вътрешни и инфекциозни болести се 

обобщават кратки данни за вирусния цикъл и пътищата на инфектиране, естествения ход на 

хепатит С, клиничните прояви и диагностичния процес при пациент с активно скриниране за HCV 

или с установени повишени чернодробни ензими. Обсъжда се възможността за неинвазивно 

стадиран на пациентите с хроничен С хепатит с ултразвукова еластография и серумни маркери за 

фиброза. Разгледано е актуалното лечение, комбиниращо пегилиран интерферон и рибавирин с 

показания, подходящи и неподходящи за лечение пациенти и начина на проследяване по време 

и след антивирусна терапия. Въвеждат се основни понятия на съвременната терапия с директно-

действащи антивирусни агенти. Обзорът завършва с поведение по време на бременност и начини 

за превенция на заразяването с HCV. 

  



37. Коцев И., Иванова И. Хепатит В и бременност. MD, 2012; 7: 71-76. 
 

Материалът представя задълбочен анализ на начините за перинатално и в ранна възраст 

предаване на HBV от майка на дете и предлага обобщен и индивидуализиран подход на 

поведение при бременност и инфекция с HBV. Въпреки практическата насоченост към семейни 

лекари, практикуващи педиатрия, вътрешна медицина и акушер-гинеколози, отделя място на 

принципите общо на терапията на хепатит В, според актуалните консенсусни препоръки. Водеща 

тема е превенцията на предаване HBV от майка на дете.   

  



38. Иванова И., Коцев И., Атанасова М., Атанасова А., Маневска Б., 

Красналиев И., Червенков Т., Балев С. Изходният вирусен товар като 

предиктор за терапевтичен отговор при пациенти с напреднал 

стадий на хепатит С. Scripta Scientifica Medica 2013; 3: 53-57. 
 

Лечението на хепатит С в напреднал стадий е клинично предизвикателство. В 

ретроспективно проучване е анализиран отговора на първи курс антивирусна терапия с 

пегилиран интерферон и рибавирин при генотип 1 инфектирани пациенти с HCV, като са 

съпоставени резултатите при 70 пациенти с напреднала фиброза (множество фиброзни септи или 

цироза) и при 93 пациенти с липсваща, начална или лека септална фиброза. Висок изходен 

вирусен товар се дефинира при HCV RNA ≥ 600 000 IU/ml. Трайният вирусологичен отговор (ТВО) 

се определи при негативна HCV RNA на 6-ти месец от проследяване след спиране на 

антивирусните медикаменти. Установи се, че честотата на ТВО е: 80,6% при F0-F2 стадий; 51,4% при 

F3-F4 стадираните пациенти. Общо в групата с F3-F4 фиброза, постигнала вирусна ерадикация, 

изходният вирусен товар е средно 440 000 IU/ml, докато при неотговорили пациенти е съответно 

997 000 IU/ml. ТВО при нисък вирусен товар е 65%, а при изходна HCV RNA ≥600 000 IU/ml е само 

30%. Обратно, виремията преди лечение не се явява фактор, повлияващ вирусологичния отговор 

при F0-F2 лекуваните.  

 

Изводи: Най-трудните за лечение пациенти с генотип 1 на HCV и напреднал 

стадий на хепатит С/чернодробна цироза могат да постигнат вирусна 

ерадикация чрез „двойна“ терапия с пегилиран интерферон и рибавирин в 

51,4%. Факторът вирусен товар < 600 000 IU/ml преди започване на терапия за 

първи път може да помогне в избора на пациенти с очакван добър 

вирусологичен отговор. 



39. Иванова И., Коцев И., Атанасова М., Атанасова А., Маневска Б., 

Красналиев И., Червенков Т., Балев С. Лечение на хроничния С-

вирусен хепатит в стадий на напреднала фиброза и компенсирана 

цироза. Българска хепатогастроентерология 2013; 2: 26-30. 
 

Колектив от Клиниката по Гастроентерология – Варна докладва вирусологичния отговор, 

поносимостта и дълготрайното проследяване при 70 пациента с изходни данни за напреднала 

фиброза (n=35) и компенсирана цироза (n=35), лекувани с пегилиран интерферон и рибавирин. 

Обхванатите болни (33 мъже и 37 жени на средна възраст 51 години) в повечето случаи (84%) не 

са лекувани преди това с интерферон и са с генотип 1 на НСV (в 94.8%). Терапията е проведена в 

периода от 2004 до 2011 година по правилата на актуалния „Национален консенсус за лечение на 

хронични вирусни хепатити” с PEG-IFN-alfa2a в комбинация с Ribavirin за период от 24 до 48 

седмици, като трайният вирусологичен отговор се определи на 6-ти месец след спиране на 

терапията, след което пациентите се проследяват с клиничен преглед, лабораторни изследвания 

и абдоминална ехография за последвалия ход на болестта за период от средно 3 години (от 6 

месеца до 6.5 години). Установи се, че 36 пациента (50.8%) постигат вирусна ерадикация, 17 болни 

(24.6%) релапсират след спиране на терапията и 24.6% не отговарят терапията. Отличен 

вирусологичен отговор се наблюдава при случаите с напреднала фиброза и напълно 

компенсирана цироза (съответно 60% и 55%). Сигнификантно по-ниска честота на ерадикация се 

регистрира при цироза с начални синтетични нарушения и/или клинични данни за портална 

хипертония – 25%.  

 

Прекъсват лечението 5 болни с цироза (14.3%) поради сериозни странични ефекти 

(декомпенсация, сепсис, хеморагичен инсулт). Коригиране на дозата на рибавирин се налага при 

43%, а намаляване на дозата на PEG-IFN при 12.5% от случаите. Проследяването установява 

усложнения на чернодробната цироза при 8 болни с неуспешно лечение.  

Изводи: Пациентите с напреднала фиброза и цироза имат безспорни 

показания за лечение, но проведено с внимание по отношение повишения риск 

от странични ефекти. „Двойната“ терапия с пегилиран интерферон и 

рибавирин е слабо ефективна при цироза с начални чернодробни синтетични 

нарушения и/или езофагеални варици.  



40. Коцев И., Иванова И. Възможности за съвременно лечение на 

хроничния вирусен хепатит С. Medinfo, 2014; 10: 44-48. 
 

Лечението на хепатит С е един от най-големите успехи на съвременната медицина. През 2011 

година стартира „тройната“ терапия за хроничен хепатит С при генотип 1 инфектираните 

пациенти, при която към PEG-IFN и ribavirin се добави един от медикаментите от групата на І-во 

поколение протеазни инхибитори – boceprevir или telaprevir. Асоциирането на протеазен 

инхибитор към интерферон-рибавирин лечението повишава честотата на ТВО с 30% и води до 

излекуване на ~70-80% на нелекуваните до момента болни с генотип 1 на НСV, до 85% от 

релапсиралите след предшестващо противовирусно лечение и при ~40-45% от нонреспондерите. 

Допълнително, тройната терапия създаде възможност за скъсяване на продължителността на 

терапията от 48 седмици до 24-28 седмици при нелекувани до момента и при релапсери. 

Разкриването на етапите от HCV жизнения цикъл подкрепи разработката на нови директно-

действащи антивирусни медикаменти (DAA). Съчетаването на DAA с различни механизми на 

действие при базисен медикамент с висока генетична бариера за резистентност е отлична 

възможност за изцяло перорална, „свободна“ от интерферон терапия, с възможности за  

излекуване при практически всички трудни за лечение пациенти, включително случаите с цироза.  



41. Иванова И., Ганчева Д., Атанасова А., Банова С., Дукова Д., 

Стамболийска М., Шалев И., Мирчев М., Атанасова М., Коцев И. Роля 

на изследването на чернодробната плътност чрез пропагираща 

ултразвукова еластография при пациенти с хронични чернодробни 

заболявания – проспективен начален опит. Българска медицина 2015; 

1: 16-23. 
 

Цел: В проспективно проучване да се изследва клиничното значение на ултразвуковата 

пропагираща еластография при началното изследване и стадиране на пациенти с хронични 

чернодробни заболявания.  

Пациенти и методи: 335 последователно хоспитализирани пациенти бяха изследвани с: 

физикален метод; рутинни лабораторни показатели за чернодробна функция; конвенционална 

абдоминална ехография, последвана от еластография чрез FibroScan 402; горна ендоскопия при 

клинично съмнение за цироза; чернодробна биопсия за стадиране (при 85 от случаите). 

Резултати: От 335 включени болни с различна етиология на хроничното чернодробно заболяване 

(на средна възраст 48.5 години, 61% от тях мъже), еластографията бе успешно извършена в 327 

(97.6%) от случаите при средна успеваемост 89.4% и интервал на вариабилност до 30%. 

Чернодробната плътност се асоциира силно с холинестеразната активност в серума, с 

протромбиновото време и тромбоцитния брой. При пациентите с начална фиброза (n=20) се 

установи средна чернодробна плътност 6.2 kPa; при септална фиброза (n=24) - 9.23 kPa; при 

мостова фиброза (n=28) - 10.86 kPa и при цироза (n=13): 18.72 kPa.  

Liver stiffness 
(kPa) 

Histology stage (according to METAVIR) 

F0-F1 F2 F3 F4 

n 20 24 28 13 

Median 6.28 9.23 10.86 18.72 

95% CI 4.72 – 7.81 5.55 – 12.9 7.53 - 14.2 13.08 – 24.3 

 

Праг на чернодробната плътност от 7 кРа бе с добра специфичност 95.3%, но суб-оптимална 

чувствителност 55% в дефинирането на сигнификантна фиброза. Методът е с диагностична 

точност за цироза от 88.9% при праг 14.5 kPa.  

Извод: Пропагиращата еластография е добър метод за първоначална оценка 

на пациентите с хронични чернодробни заболявания.  



42. Мирчев М., Коцев И., Иванова И. Особености на лигавицата на 

горния гастроинтестинален тракт при увеличителна ендоскопия, в 

комбинация със селективно-вълново изображение. Scripta Scientifica 

Medica, 2015; 1: 23-27. 
 

Въвеждането на ендоскопската техника значимо променя клиничната практика при 

заболяванията на ГИТ. За акуратна диагноза, обаче, продължава да бъде в сила изискването за 

морфологично изследване на биопсичен материал, особено при съмнение за дисплазия, 

неопластиче процес, инфекция с Helicobacter pylori. Неравномерното разпределение на 

патологичния процес създава възможности за пропуск и/или фалшиво негативен резултат. 

Хромоендоскопията е метод за подобряване в установяването и характеризирането лезиите. 

Друг съвременен подход е приложението на селективно (в тесен спектър) вълново изображение, 

в съчетание с увеличителна ендоскопия, което намалява продължителността на ендоскопското 

изследване, постига отлични изображения в „реално време“ и насочва ендоскописта в 

биопсиране на суспектните лезии.  

В предложения обзор се разглеждат възможностите на съвременната ендоскопска 

апаратура за изследване на горен ГИТ. 

  



VII. Пълнотекстови публикации в други български списания 

Коцев И., Шалев И., Иванова И., Атанасова М. Заместителна панкреасна 

ензимна терапия с Kreon. Форум медикус, 2001; 39: 6. 

Авторите разглеждат в кратък план причините, клиничната картина и методите за диагноза на 
хроничната екзокринна панкреасна недостатъчност и споделят опита от едномесечното лечение 
с Kreon (500-1000 IU/kg тел.тегло в 3 приема с храна) при 100 пациенти със синдром на 
малабсорбция, от които 42 болни са с хроничен панкреатит.  

Извод: Kreon е перорален панкреасен ензимен препарат от ново поколение, 
който по доза и място на действие в ГИТ наподобява естествената панкреасна 
секреция. Заместителната терапия с Kreon успешно повлиява симптомите на 
екзокринна панкреасна недостатъчност при болести на панкреаса и при 
симптоми на малдигестия и малабсорбция, причинени от други органи на ГИТ. 

 

Коцев И., Иванова И., Атанасова М., Глинкова В., Ганчева Д., Атанасова А. 

Хепатопротективно лечение с Hepasave при пациенти с хронични 

чернодробни заболявания. Българска медицинска практика, 2009; 7: 30-32. 

В проспективно наблюдение се проследява ефекта и поносимостта на хепатопротективното 
лечение с Hepasave caps в доза 1200 mg дневно р.о за 6 месеца, съпоставено с приложението на 
силимарин, витамини с антиоксидантен ефект, урзодезоксихолева киселина и адеметионин. 
Обхванати са 67 пациенти с хронични чернодробни заболявания (хроничен В или С хепатит и 
неалкохолен стеатозен хепатит), подходящи за продължително хепатопротективно лечение, 45 
от които са в група А с приложение на Hepasave и 22 в контролна група В. При група А 
наблюдавахме сигнификантно понижаване на равнището на АЛАТ с начало от втория месец от 
приема на Hepasave, с тенденция да се запази до 6-ти месец и в края на проследяването от 3 
месеца. Нормализиране на АЛАТ в края терапията отчетохме при 6 от 45 случая (13.3%) в група А 
и при 3 от 22 случая (13.6%) в група В. Не наблюдавахме сериозни странични ефекти, свързани с 
хепатопротективното лечение.  

Извод: Правилният подход от диетичен режим с въздържание от алкохол, 
лабораторно и клинично проследяване и приложението на 
хепатопротектори води до нормализиране на трансаминазната 
активност при 13% от пациентите.  

  

  



VIII. Участия в интернационални и национални конгреси с доклад или постер 

 Ivanova I., Kotzev I., Krasnaliev I. A Pilot Trial of Amantadine sulfate 

monotherapy in patients with chronic hepatitis C viral infection. UЕGW 

2001; Abstract 2517, P-09. 

 

  



 Dukova D., Ivanova I., Kotzev I. Primary biliary cirrhosis – clinical 
experience and treatment response. Falk Symposium 197, May 5-7, 2015, 
Lisbon. Autoimmune disease of the liver (poster abstracts); p.4. 

 

  



 Красналиев И., Иванова И. Количествена оценка на стеатозата в 

материал от чернодробна биопсия при пациенти със стеатозен хепатит 

и хроничен С-вирусен хепатит. VІІІ Национален конгрес по 

гастроентерология, София, ноември 2002. 

 



 Иванова И., Коцев И., Атанасова М., Атанасова А., Ганчева Д., 
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ВЛИЯНИЕ НА НАДНОРМЕНОТО ТЕГЛО И ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ВЪРХУ РАЗВИТИЕТО НА 

ФИБРОЗА ПРИ ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧЕН ХЕПАТИТ С 

THE IMPACT OF OVERWEIGHT AND OBESITY ON FIBROSIS PROGRESSION IN PATIENTS 

WITH CHRONIC HEPATITIS C 

Ирина Иванова, Искрен Коцев, Мария Атанасова, Антония Атанасова, Диана Ганчева, 

Иван Красналиев*, Богомила Маневска* 

Клиника по хепатогастроентерология, Катедра по обща и клинична патология, МБАЛ 

“Св.Марина”, Медицински университет – Варна 

Хроничният хепатит С е свързан с постепенно развитие на фиброза. Фактори с доказано влияние 

върху прогресията на фиброзата при хепатит С са възрастта при заразяване, значимата 

алкохолна консумация и ко-инфекцията с НІV. За изследване влиянието на телесното тегло върху 

стадия на болестта в проспективно проучване се включиха 260 последователно хоспитализирани 

в клиниката пациенти с хроничен хепатит С, 56 от които са с наднормено тегло (21,5%) и 15 със 

затлъстяване (5,8%). Анализира се връзката на повишения ВМІ със стадия на фиброза (оценен по 

системата METAVIR), хистологичната активност и степента на стеатоза и мястото на ВМІ след 

отчитане влиянието на ко-факторите възраст при заразяване с НСV и алкохолна консумация. 

Установи се слаба, но значима зависимост на ВМІ и индекса на фиброза (r=0,220, тест на Spearman, 

p=0,0001), степента на стеатоза (r=0,266), като липсва връзка с индекса на хистологична 

активност. Стадият на фиброза при нормален и наднормен ВМІ е с медиана F2 (METAVIR), а при 

обезитас е с медиана F3. Напреднала фиброза е налице при 63% от болните с повишен ВМІ, спрямо 

38% при болните с нормално телесно тегло (р<0,0001, χ2 анализ). Чрез множествен регресивен 

анализ се установи, че повишеният ВМІ е рисков фактор за напреднала, мостова фиброза 

(OR=2,04, p=0,012), в комплекс с възрастта при заразяване и консумацията на алкохол над 50 

грама/дневно. Редукцията на телесното тегло може да бъде полезна мярка в комплексното 

лечение на болните с хроничен хепатит С. 
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