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УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, ДОКТОРАНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

Щастлив съм да приветствам участниците и гостите в поредните „Дни 
на медицинската наука“ и в конкурса „Наука и младост“, организирани от 
Медицински университет – Пловдив. 

Приветствам Вашия ентусиазъм и желание да представите своите 
научни постижения, да чуете водещи пленарни лектори и да обогатите 
своите знания в областта на динамичната медицинска наука. 

С удоволствие се обръщам и към авторите на научни проекти, 
финансирани от университета, които ще споделят своите постижения и 
резултати в традиционната Проектна сесия.  

Уважаеми колеги, благодаря Ви, че успявате да поддържате търсещия 
дух и желанието за наука живо и неугасващо.  

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев, дмн 
РЕКТ ОР 

DEAR UNDERGRADUATES, PhD STUDENTS AND 
ACADEMIC TEACHERS, 

It is my pleasure to welcome the participants and guests to the annual 
conference “Days of Medical Science” and the competition “Science and 
Youth” organized by the Medical University – Plovdiv. 

I admire your enthusiasm and willingness to present your scientific 
achievements as well as to attend up-to-date plenary lectures and to expand 
your knowledge in different fields of dynamically developing medical science. 

It is also my pleasure to address the authors of research projects funded by 
the University who will share their scientific results during the traditional 
Project session. 

Dear colleagues, I appreciate that you manage to preserve your creative 
spirit and desire to keep science vivid and constantly improved. 

Corr. Mem. Prof. Stefan Kostianev, PhD, DMSc 
Rector of Medical University – Plovdiv

 



 
  

  



ДНИ НА МЕДИЦИНСКАТА НАУКА 
DAYS OF MEDICAL SCIENCE 

ПРОГРАМА / PROGRAM 

13.05.2016 (Петък/Friday) 

Аудитория III/Auditorium III 

09.00 – 10.30 Първа проектна сесия/First project session 
Модератори: доц. Г. Томов, проф. Й. Стоилова 
1. НО-04/2012 – ръководител: проф. Нонка Матева 
 Обществено здраве. Мониторинг на хроничните заболявания – 

мултидисциплинарен подход 
2. НО-10/2012 – ръководител: проф. Дроздстой Стоянов 
 Тревожност и начални прояви на бърнаут синдром сред 

преподаватели, работещи в интеркултурна образователна среда 
3. НО-22/2012 – ръководител: проф. Валентин Акабалиев 
 Бърнаут синдром при работещи в места за лишаване от свобода – 

анализ и оценка 
4. НО-12/2013 – ръководител: проф. Иван Иванов 
 Изследване на серумните нива на микро рнк биомаркерни молекули при 

деца с аутизъм с цел създаване на неинвазивната молекулярна 
диагностика на аутистично болни 

5. НО-09/2014 – ръководител: проф. Мирослава Бошева 
 Изследване на метилационния статус на кандидат-гени асоциирани с 

разтройство от атистичния спектър с цел изсясняване на 
епигенетичните механизми, участващи в патогенезата му 

6. НО-10/2014 – ръководител: доц. Донка Димитрова 
 Валидизиране на български език на инструментариум за проучване 

мнението на пациентите за общата медицинска практика – 
EUROPEP и провеждане на представително проучване 

10.30 – 11.00 Кафе пауза/Coffee break  

11.00 – 12.30  Втора проектна сесия/Second project session 
Модератори: доц. И. Новаков, проф. М. Панчовска 

1. НО-38/2012 – ръководител: проф. Мария Орбецова 
 Клинична, хормонална, хемостазна и метаболитна характеристика 

на тиреоидния карцином 
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2. НО-02/2013 – ръководител: доц. Мариан Драганов 
 Пилотен персонализиран транскрипционен и мутационен анализ при 

колоректални карциноми 
3. НО-05/2013 – ръководител: доц. Радка Комитова 
 Парентерално предаване на вирусни хепатити В и С при 

хемодиализни пациенти 
4. НО-11/2013 – ръководител: проф. Ана Манева 
 Проучвания върху патобиохимични механизми, свързващи 

хомеостазата на желязото с показатели за възпалителна активност 
при ревматоиден артрит 

5. НО-07/2014 – ръководител: доц. Лилия Зисова 
 Проучване върху кандидозния вулвовагинит при бременни и кандида 

колонизация при новородени 
6. СДП-01/2014 – ръководител: проф. Мариана Мурджева 
 Имунологична реактивност при хроничен стрес 

12.30 – 13.30 Обедна почивка/Lunch break  

13.30 – 15.30 Трета проектна сесия/Third project session 
Модератори: доц. Г. Томов, доц. Ю. Николова 

1. НО-04/2013 – ръководител: доц. Ани Белчева 
 Проучване характера на промените на оралната среда и оценка на 

риска от кариес и заболявания на пародонта при деца с астма 
2. НО-01/2014 – ръководител: доц. Явор Калъчев 
 Сравнителен анализ на различни методи за регистриране на 

оклузиалните контакти – восък, силикон, артикулационна хартия 
BAUSH, системата Т-СКАН 

3. НО-03/2014 – ръководител: доц. Пламен Загорчев 
 Приложение на нискоинтензивната лазерна терапия с диоден лазер 

(810 мм) при пациенти с орален LICHEN PLNUS – имунобиологични 
ефекти 

4. СДП-06/2013 – ръководител: проф. Христо Кисов 
 Изследване на силата на връзката между протезния базис и 

различните видове ребазиращи материали и проучване на факторите 
за нейното нарушаване 

5. СДП-02/2014 – ръководител: доц. Илияна Стоева 
 Алергичен контактен стоматит към метакрилати от денталните 

материали 
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6. СДП-07/2014 – ръководител: доц. Румяна Янкова 
 Кожна сензитивност и фотосензитивност към алергени от 

стандартна епикутанна и фотоепикутанна серия 

15.30 – 16.00 Кафе пауза/Coffee break  

16.00 – 17.30 Четвърта проектна сесия/Fourth project session 
Модератори: доц. Г. Томов, доц. В. Турийски 

1. НО-35/2012 – ръководител: доц. Катерина Георгиева 
 Роля на андрогените в някои адаптационни промени при тренировка 

на издръжливост на плъхове 
2. НО-37/2012 – ръководител: проф. Николай Бояджиев 
 Промени в метаболизма на различните етапи от индуцирането на 

метаболитен синдром при плъхове и ефектите от немедикаментозно 
повлияване на състоянието 

3. НО-13/2013 – ръководител: проф. Маргарита Касърова 
 Изследване на биологичната активност на поли (винилацетатни) 

наночастици – лекарство-освобождаващи системи на нестероидни 
противовъзпалителни лекарствени средства 

4. НО-14/2013 – ръководител: проф. Людмил Пейчев 
 Проучване върху възможностите за фармакологично стимулиране на 

зрели стволови клетки 
5. СДП-03/2014 – ръководител: проф. Дамянка Гетова 
 Изследване ефектите и механизмите на действие върху 

допаминергичната система на атипичните антипсихотици 
арипипразол и оланзапин 

6. СДП-04/2014 – ръководител: доц. Слави Делчев 
 Изучаване морфологичните аспекти от приложението на сок Aronia 

melanocarpa върху промените в стареещия тимус при плъхове   
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РЕЗЮМЕТА НА ПРОЕКТИ 

2010 – 2015 г. 

Целево финансиране за научно-изследователска дейност  
по Наредба № 9/08.08.2003 г. 

ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 2009 

  
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-01/2009 

Тема: Нов панел от прогностични клетъчни и имунологични маркери при 
глиобластоми 
Ръководител на проекта: Виктория Сарафян1 
Водещ изследовател: Илиан Коев2 
Членове на изследователския екип: Мария Казакова1, Христо Желязков2, 
Дмитрий Стайков3, Георги Иванов3, Таня Денева4, Нонка Матева5, Нина 
Георгиева6, Красимира Халачева7, Емил Славов7 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФОЗ 
1 – Катедра „Медицинска биология“; 2 – Катедра „Неврохирургия“; 3 – 
Катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“; 4 – Катедра 
„Клинична лаборатория“; 5 – Катедра „Медицинска информатика, 
биостатистика и електронно обучение“; 6 – Студент, ФФ; 7 – Катедра 
„Молекулярна биология, генетика и клинична имунология“, МФ, Тракийски 
университет, Ст. Загора 

Резюме: Целта е да апробира приложението на нов панел от 
прогностични клетъчни и имунологични маркери при мултиформен 
глиобластом (ГБМ) и създаването на клинико-лабораторен алгоритъм за 
поведение, подпомогащо клиничното наблюдение и прогностичната оценка. 
Клинично обработени и проследени са 44 пациенти (16 с ГБМ и 28 с 
астроцитом – III степен) и 30 клинично здрави лица от същата възрастова 
група. За пръв път в България чрез ELISA техника са определени серумните 
нива на YKL-40 – при здрави индивиди е 84,19 ng/ml, а при ГБМ – 142,29 
ng/ml. Данните от имунохистохимичното и морфометричното изследване 
показват слаба експресия на YKL-40 в нормалната мозъчна тъкан, 
значително по-силна при астроцитоми и най-демонстративна при ГБМ. 
Имунофенотипизирането на пациентите с ГБМ е проведено чрез петцветен 
анализ на основни параметри на клетъчния и хуморалния имунитет – 
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CD19/CD2; CD3/CD4; CD8/CD4; CD25/CD3; CD3/CD56. Установява се, че 
процентът на В-клетките е повишен в 73,91%. Нивото на NK (CD3-CD56+) и 
на NKТ-клетките (CD3+CD56+) е незначимо понижено при ГБМ.  

Заключение: Дисбалансът на Т-клетъчните популации и повишението на 
В-клетките, както високите нива на YKL-40 в серума и в туморната тъкан са 
индикатор за по-лоша прогноза, по-кратка преживяемост и резистентност на 
терапия пациенти с ГБМ. 

Приложение в практиката: Предлага се комплексен панел от имуно-
биологични маркери за прогностична оценка на ГБМ.  

Научни публикации: 
1. Kazakova M., Sarafian V. YKL-40 – a novel biomarker in clinical practice? 

Folia Medica, 2009, 1, 5-14. 
2. Коев И., Сарафян В. Малигнени глиоми – клетъчни и молекулни 

механизми. Scripta Periodica, 2009, 3, 3-8. 
3. Sarafian V., Koev I., Staykov D. Mechanisms of cell resistance in glioblastoma 

multiforme. J IMAB, 2009, 1, 6-8. 
4. Kazakova M., Deneva T., Uzunova V., Sarafian V. YKL-40 in healthy subjects. 

Biotechnol. Biotechnol Eq., 2010, 24, 125-129. (IF2010 = 0,503). 
5. Kazakova M., Deneva T., Uzunova V., Sarafian V. YKL-40 in Sera of Breast 

Tumor Patients. Journal of IMAB, 2010, 16, 3-7. 
6. Koev I., Slavov E., Staykov D., Halacheva K., Sarafian V. Immune response in 

malignant glioma. J of IMAB, 2010, 16, 17-19. 
7. Стайков Д., Коев И., Казакова М., Тимонов П., Сарафян В. Тъканна 

експресия на YKL-40 при астроглиални тумори на ЦНС. Сборник доклади 
на Федерация „Наука и висше образование“, СУБ, ISSN 978-954-9449-44-0, 
2011, 38-42. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Дентална медицина 
Договор №: НО-13/2008 

Тема: Орално здраве при наркотично зависими пациенти 
Ръководител на проекта: Снежана Цанова1 
Водещ изследовател: Георги Томов1 
Членове на изследователския екип: Весела Стефанова1, Мария Манолова1, 
Ива Стаматова1, Иван Панайотов1, Богомил Андонов1, Румен Стефанов2 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ, ФОЗ  
1 – Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“; 2 – Катедра „Социална 
медицина и обществено здраве“ 
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Цел: Да се изследва, диагностицира и класифицира съпътстващата орална 
патология при наркотично зависими пациенти на територията на гр. Пловдив.  

Пациенти и методи: Изследвани са 100 зависими към хероин пациенти от 
метадоновата програма в гр. Пловдив. Параметрите на оралното здраве са 
оценени чрез клинични и лабораторни изследвания на твърдите зъбни 
тъкани, пародонта, оралната лигавица и слюнката. 

Резултати: Средна възраст на изследваните пациенти е 23 години (83% са 
мъже, а 17% жени). Средна продължителност на наркотичната зависимост 
6,15 ± 3,9 години. Според анкетата 83% имат оплаквания от зъбите, а 79% 
изпитват страх от дентално лечение.  

Клинично се установи ксеростомия, занемарена устна хигиена и 
множествен кариес (DMFT(SD) е 17,7). При 68% от пациентите се наблюдава 
бруксизъм, зъбна абразия и проблеми с темпоромандибуларната става. 
Пародонтални и лигавични заболявания са широко разпространени: 85% от 
пациентите имат OHI-S 3 ± 0,5, а 56% имат различни форми на гингивит и 
пародонтит. При 41% се наблюдават лигавични лезии.  

Изследванията на слюнката установиха, че количество на нестимулирана 
слюнка е 3,4 ± 0,2 мл (норма 5 – 6 мл), средното рН е 5,6 ± 0,8 (норма 5,6 – 
7,8), нисък буфериращ капацитет и висок бактериален товар от S. mutans и 
Lactobacillus (> 105 CFU/ml). 

Установената коморбидност със значение за денталната практика е 
тревожна: 68% са носители на HCV, 23% са инфектирани едновременно с 
HCV и HВV, а 13% са HIV(+). 

Заключение и приложение в практиката: 
1. Наркозависимите пациенти демонстрират силно влошени показатели на 

оралното си здраве. 
2. Необходимо е допълнително обучение на денталните лекари за работа с 

такива пациенти и разкриването на специализирани кабинети за 
обслужване на наркозависими. 
Научни публикации: 

1. Цанова С., Манолова М., Стефанова В., Томов Г., Андонов Б., Стаматова 
И., Панайотов И. Студент-стоматолог и наркозависимый пациент. 
Российская стоматология, 2013, 6(2):58-60. 

2. Цанова, С., Манолова М., Стефанова В., Томов Г., Андонов Б., Стаматова 
И., Панайотов И. Сравнение уровня информированности студентов и 
врачей стоматологов и их отношение к наркозависимым пациентам в 
стоматологической практике. Российская стоматология, 2013, 6(2):61-64. 

3. Томов Г., Панайотов И., Цанова С., Стаматова И., Манолова М., Андонов 
Б. Орално здраве при наркотично зависими пациенти – литературен 
обзор. Дентална медицина, 2009, 91(1):86-93. 
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4. Томов Г., Цанова С. Кокаин и орално здраве. Следдипломна 
квалификация и усъвършенстване в стоматологията, 2009, 8(3):101-105. 

5. Стефанова В., Цанова С., Манолова М., Томов Г., Стаматова И., 
Панайотов И., Андонов Б., Николов Н., Личева И., Кондурова Д., Благоева 
Б., Спасова Д. Наркозависимият пациент в денталната практика. Научни 
трудове на Съюза на учените в България 2011, том XIV, 157-167. 

6. Цанова С., Андонов Б., Томов Г., Стефанова В., Манолова М., Стаматова 
И., Панайотов И. ХИВ-позитивният наркозависим, като пациент в 
денталната практика. Научни трудове на Съюза на учените в България – 
Пловдив. серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина, 2015, том 
XVI, 311-315. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 2010 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-01/2010 

Тема: YKL-40 – фундаментални и клинични проучвания 
Ръководител на проекта: Виктория Сарафян1 
Водещ изследовател: Мария Казакова1 
Членове на изследователския екип: Георги Милошев2, Анастас Баталов3, 
Милена Филипова1, Нонка Матева4, Десислава Станева2, Лина Стоянова3, 
Таня Денева5, Нина Георгиева6, Красимир Краев7 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ, ФОЗ 
1 – Катедра „Медицинска биология“; 2 – Лаборатория „Молекулярна 
генетика“, ИМБ, БАН; 3 – Катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“; 
4 – Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“; 
5 – Катедра „Клинична лаборатория“; 6 – Студент, ФФ; 7 – Студент, МФ 

Цел: Целта на проекта е да се изясни биологичната роля на белтъка YKL-
40 и значението му като нов възпалителен биомаркер в ревматологията, 
което ще подпомогне клиничното наблюдение и прогностичната оценка при 
пациенти с възпалителни ревматологични заболявания. 

Резултати: Клинично обработени и проследени са 74 пациенти с 
верифицирана диагноза – ревматоиден артрит (40), псориатичен (15) и 
подагрозен артрит (5), остеоартроза (11) и 40 здрави, асимптомни лица от 
българската популация. Чрез ELISA техника са определени серумните нива 
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на YKL-40, IL-1β, IL-6, TNF-alpha, IL-10. Чрез имуноцитохимия детекцията на 
YKL-40, паралелно с тази на други маркери като LAMP-1, LAMP-2 е 
извършена върху клетъчни натривки от ставен пунктат, която е взета от 
пациенти с ревматоиден артрит и псориатичен артрит. Ултрасонографски 
изледвания (В mode и Power Doppler) са проведени за всяка става. Нашето 
проучване установи, че серумната концентрация на белтъка в прицелните 
групи е значително по-висока в сравнение с контролната. Локалната 
секреция на YKL-40 във възпалителното огнище (ставен пунктат), 
сигнификантната връзка със серумния С-реактивен протеин и СУЕ 
определят YKL-40 като надежден показател за динамиката на възпалителния 
процес. Значителната корелацията между YKL-40 в серума и синовиална 
течност, параметрите от сонографското изследване и цитокините IL-1β, 
TNFα, налагат YKL-40 като надежден показател за активност на 
ревматоидния артрит. Сигнификантно високите стойности на YKL-40 в 
синовиалната течност на пациенти с остеоартроза, псориатичен и подагрозен 
артрит са индикация за протичащ възпалителен процес, което определя 
ролята на YKL-40 в мониторинга на тези заболявания. 

Заключение: YKL-40 е надежден показател за динамиката на 
възпалителния процес и като нов биомаркер при ревматоидния артрит. 

Приложение в практиката: Предлага се възможност за подобряване на 
терапевтичното поведение при възпалителните ставни заболявания. 

Научни публикации: 
1. Kazakova M., Sarafian V. YKL-40 a novel biomarker in clinical practice. Folia 

Medica, 2009, 51, 5-14. 
2. Kazakova M., Deneva T., Uzunova V., Sarafian V. YKL-40 in sera of breast 

tumor patients. Journal of IMAB, 2010, 16, 3-7. 
3. Kazakova M., Deneva T., Uzunova V., Sarafian V. YKL-40 in healthy subjects. 

Biotechnol. & Biotechnol Eq, 2010, 24, 125-128. (IF2010 = 0,769) 
4. Казакова М., Денева Т., Узунова В. Пилотно проучване върху серумно 

ниво на YKL-40 при норма и патология. Сборник „Наука и младост“, 2010, 
108-114. 

5. Uzunova V., Paskalev G., Kazakova M., Poryazova E., Murdjev K., Uchikov A., 
Iankulov A., Sarafian V., Manolova D., Paskaleva A., Hadjiev B. YKL-40 – a 
new diagnostic biomarker for benign breast diseases and breast cancer. Journal 
of IMAB, 2010, 16: 8-10. 

6. Казакова М., Сарафян В., Баталов А. YKL-40 в ревматологията. 
Ревматология, 2010, 4, 9-14. 

7. Казакова М., Баталов А., Денева Т., Матева Н., Сарафян В. Първи данни за 
серумно ниво на YKL-40 при ревматоиден артрит в България – 
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предварително съобщение. Юбилеен сборник – Департамент за езиково и 
специализирано обучение, 2011, 229-234. 

8. Сарафян В. Toll-like рецептори в ревматологията – какво знаем, какво не 
знаем, на какво се надяваме. Ревматология, 2011, 18-25. 

9. Стайков Д., Коев И., Казакова М., Тимонов П., Сарафян В. Тъканна 
експресия на YKL-40 при астроглиални тумори на ЦНС, Сборник „Съюз 
на учените България – Пловдив“, 2011, 38-42. 

10. Kazakova M., Batalov A., Deneva T., Mateva N., Kolarov Z., Sarafian V. 
Relationship between sonographic parameters and YKL-40 levels in 
rheumatoid arthritis. Rheumatol Int. 2012, DOI: 10.1007/s00296-012-2387-3. 
(IF2012 = 1,439) 

11. Kazakova M., Sarafian V., Batalov A., Mateva N. Serum and synovial YKL-40 
levels and sonography as diagnostic tools in rheumatoid arthritis. Сборник 
„Наука и младост“, 2012, 13-17. 

12. Казакова М., Баталов А., Коларов З., Сарафян В. Серумно и синовиално 
ниво на YKL-40 при псориатичен артрит. Science and Technnologies, 2012; 
2:60-63. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Дентална медицина  
Договор №: НО-03/2010 

Тема: Проучване върху динамиката на локалния цитокинов профил при 
лечение с прополис на деца с плак-индуциран гингивит 
Ръководител на проекта: Росица Стоилова1 
Водещ изследовател: Стела Пейчева1 
Членове на изследователския екип: Мариана Мурджева2, Людмил Пейчев3, 
Стилиана Кръстева4 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ, ФФ 
1 – Катедра „Детска дентална медицина“; 2 – Катедра „Микробиология и 
имунология“; 3 – Катедра „Фармакология и лекарствена токсикология“;  
4 – Студент, ФДМ 

Цел: Да се установи динамиката на локалния цитокинов профил под 
влияние на прополис, използван за лечение на деца с плак-индуциран 
гингивит. 

Резултати: Проведе се скринингово (епидемиологично) проучване за 
разпространението на плак-индуцирания гингивит при 1391 деца на възраст 
12 – 18 години от гр. Пловдив и областта. Експерименталните изследвания за 
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оценка на обезболяващия и противовъзпалителния ефект на български 
прополис са извършени с 30 бели плъха порода Wistar. Използвани са 
аналгезиметър, апарат HOT PLATE и плетизмометър. Клиничните, 
микробиологичните и имунологичните изследвания са проведени със 110 
деца с умерена степен на ПИГ. За определяне на цитокиновите нива в 
гингвална кревикуларна течност преди и след лечението е използван метода 
ELISA. Изследват се следните проинфламаторни цитокина: IL-1β, IL-6, 
IL-17A, IL-18, TNF-ɑ и IFN-ɣ. Микробиологичните изследвания на проби от 
супрагингивална зъбна плака на деца с ПИГ преди и след лечението, 
включват рутинни микробиологични посявки, тестове за идентификация и 
микроскопия на аеробни, факултативно-анаеробни и облигатни анаероби 
микроорганизми. Получените данни са обработени чрез компютърна 
програма за статистическа обработка на данни в медицината SPSS 19.0. 

Заключение: Българският прополис, използван като допълнителна 
локална терапия на плак-индуцирания гингивит намалява значително 
кревикуларните нива на изследваните цитокини. 

Приложение в практиката: Използването на прополис като добавъчно 
средство при лечението на плак-индуцирания гингивит подобрява 
значително терапевтичната ефективност на механичния плаков контрол при 
добра поносимост и отсъствие на нежелани лекарствени реакции. 

Научни публикации: 
1. Ангелова С. Разпространение на плак-индуцирания гингивит в детска 

възраст и роля на бактериалния биофилм – обзор, Научни трудове на 
СУБ Пловдив, серия Г. „Медицина, фармация и дентална медицина“, 
2009, том XI: 38-40. 

2. Драганова-Филипова М., Ангелова С., Пейчев Л., Сарафян В. Прополисът 
в медицинската и дентална практики – биологични ефекти, Сборник 
Юбилейна научна сесия „65 години чуждоезиково обучение – 10 години 
ДЕСО МУ Пловдив“, 2011, 235-243. 

3. Slavov A., Trifonov A., Peychev L., Dimitrova S., Peycheva S., Gotcheva V., 
Angelov A. Biologically active compounds with anti-tumor activity in propolis 
extracts. J. Biotechnology & Biotechnological Equipment, 2012, Vol. 27. Issue 4; 
4010-4013. (IF = 0,622) 

4. Пейчева С., Стоилова Р., Мурджева М., Пейчев Л. Електронно-
микроскопско изследване на антимикробния ефект на Propolin® върху 
някои плакови микроорганизми. Научни трудове на СУБ Пловдив, Серия 
Г. Медицина, Фармация и Стоматология, 2013, том 13; 22-28. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност.  

14 Days of Medical Science 



 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-04/2010 

Teмa: Експериментално проучване на седативен, противовъзпалителен, 
болкоуспокояващ и имуномодулиращ ефект на стандартизирани сухи 
екстракти от растителни дроги 
Ръководител на проекта: Маргарита Касърова1 
Водещ изследовател: Маргарита Касърова1 
Членове на изследователския екип: Величка Андонова1, Димитър Пенков1, 
Людмил Луканов2, Стела Димитрова2, Мариана Мурджева3, Иванка 
Костадинова4, Людмил Пейчев5, Илия Костадинов4, Делян Делев4, Мария 
Георгиева4, Марина Мирчева3, Пламен Кацаров1 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФФ, МФ 
1 – Катедра „Фармацевтични науки”; 2 – Катедра „Химия и биохимия“; 3 – 
Катедра „Микробиология и имунология“; 4 – Катедра „Фармакология и 
клинична фармакология“; 5 – Катедра „Фармакология и лекарствена 
токсикология“ 

Цел: Да се получи и стандартизира сух екстракт от Geranium Sanguineum, 
Astragalus Glycyphyllos, Erodium Cicutarium, Vincetoxicum officinalis. Да се 
изследва противовъзпалително и болкоуспокояващо действие на получения 
екстракт. Да се получат данни за промяната в цитокинния профил при остро 
и хронично третиране.  

Резултати: Получени са различни моделни екстракти, при вариране на 
технологичните параметри – метод на извличане и вид на използвания 
извлечител. Избраните течни екстракти, съдържащи оптимални количества 
от флавонглюкозидите (Quercetin и Rutin) и танини – Pyrogalol са подложени 
на сгъстяване с вакуум – изпарител и разпръсквателно сушене. Два от 
моделните екстракти са изследвани за остра токсичност. Опитите са 
проведени с 10 групи по 6 опитни животни в група бели мъжки плъхове 
Wistar с тегло 180 – 200 грама. Животните са поставени при стандартни 
условия. Изследвани са дози 1 mg/kg, 10 mg/kg, 100 mg/kg, 5,0 g/kg и 10 g/kg. 
Екстрактите са въведени перорално със сонда. При изследване на 
противовъзпалителния ефект се използва метод с въвеждане на карагенан и 
предизвикване на оток в задната лапа на плъх. Животните са разделени в 
групи по 8 животни. Изследваните екстракти се въвеждат в концентрации 
съответно 1 и 2 g/kg еднократно и в продължение на 15 дни. Ноцицептивни 
тестове – „гореща плоча“ и тест „Randall-Selitto“ – аналгезиметър. 
Използвани са групи по 8 животни – концентрации на екстрактите 1 и 2 g/kg. 
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Изследвани са цитокини и растежни фактори в серуми от опитните 
животни.  

Заключение: Предложените екстракти са практически нетоксични. 
Изследваните екстракти не показват противовъзпалително действие. И двата 
екстракта показват аналгетичен ефект само при хронично приложение.  

Приложение в практиката: За първи път е проучен ефекта на билкова 
смес, използвана от години в традиционната медицина.  

Научни публикации: 
1. Penkov D., Kassarova M., Andonova V., Kostadinov I., Delev D., Georgieva M., 

Kostadinova I., Dimitrova S. Study on anti-inflammatory and analgesic effects 
of total extract of geranium sanguineum, astragalus glycyphyllos, erodium 
cicutarium and vincetoxicum officinalis. International scientific on-line journal 
“Science & Technologies”, 2014, Volume IV; Number 1, 50-54. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Ниска 
публикационна активност.  

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: НО-06/2010 

Тема: Клинично значение на NO в издишания въздух като инфламометър 
при лечението на перзистираща бронхиална астма при деца на възраст 8 – 17 г. 
Ръководител на проекта: Мирослава Бошева1 
Водещ изследовател: Стефан Костянев2 
Членове на изследователския екип: Стоилка Мандаджиева2, Нели Генкова1, 
Жаклин Апиосян1, Кирил Терзийски2, Благой Маринов2, Мирослава Сиракова2 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“; 2 – Катедра „Патологична 
физиология“ 

Цел: Да бъдат въведени и интегрирани новите методи за диагностика и 
проследяване – изследване на азотния оксид в издишания въздух (FENO) – в 
комплексната оценка на бронхиалната астма в детската възраст.  

Материал и методи: Изследвани са 97 деца от 7 до 17 г., изследвани са 
антропометрични и параклинични параметри, функционални белодробни 
показатели при покой и измерване стойностите на FeNO. 60 от тях са 
проследени за период от 6 месеца. За фенотипизиране на бронхиална астма е 
използван клъстерен анализ, приложен при 54 пациенти с бронхиална астма. 

Резултати: През 6 месечния период са оценявани белодробните 
функционални показатели (FEV1 – 1,89 ± 0,67; FVC – 2,20 ± 0,75; MEF50% 
2,23 ± 0,99; mean ± SD) и динамиката в стойностите на азотния оксид (FeNO 
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5 – 70 ppb, 19.4 ± 14.6 ppb). При пациентите с алергична бронхиална астма се 
наблюдава по-бърза динамика на FeNO под действие на лечението с 
инхалаторни кортикостероиди, но не се намира корелация между нивата на 
FeNO и FEV1. 

Фенотипизирането на бронхиалната астма в детската възраст е трудно, 
поради мултидименсионалността на проявите ѝ. FeNO може да помогне при 
разграничаването на различните форми на заболяването. При прилагането 
на йерархичен клъстерен анализ се установиха четири основни клъстера, 
които включват показателите FeNO, атопия и пол. 

Заключение: Спирометричните показатели и стойностите на FeNO 
представляват независими дименсии на бронхиалната астма. FeNO разкрива 
ролята на еозинофилното възпаление в хода на бронхиалната астма и 
допълва основните функционални изследвания като дава ценна информация 
за отговора към кортикостероидно лечение и при контрола на лечението, 
както и разграничаването на различните астма фенотипове.  

Приложение в практиката: FeNO дава ценна информация за отговора 
към кортикостероидно лечение и при контрола на лечението. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Липсват публикации. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: НО-07/2010 

Тема: Промени в биоелектрогенезата и съкратителната активност на ГМ при 
експериментално причинена вътрекоремна хипертензия и абдоминален 
компартмънт синдром и влиянието им върху мотилитета и евакуаторната 
функция на ГИ тракт при плъхове 
Ръководители на проекта: Георги Дееничин1, Атанас Кръстев2 
Членове на изследователския екип: Марияна Аргирова3, Владимир 
Сираков4, Валентин Турийски2, Анелия Биволарска3, Райна Ардашева2 

Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ 
1 – Катедра „Пропедевтика на хирургическите болести“; 2 – Катедра 
„Медицинска физика и биофизика“; 3 – Катедра „Химия и биохимия“; 4 – 
Катедра „Образна диагностика“ 

Цел: Да се проучи in vitro влиянието на повишено вътрекоремно налягане 
(ПВКН) върху механичната активност и реактивност на гладката 
мускулатура (ГМ) от стомашно-чревния тракт (СЧТ) на плъхове, да се 
проследи рентгенологично мотилитета му при ПВКН и да се анализират 
някои биохимични показатели, индикиращи патофизиологични промени в 
следствие ПВКН. 
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Резултати: Изследвани са мъжки, полово зрели 380 плъха Wistar. 
Експерименталният модел включва: анестезиране, интраперитониално 
инсуфлиране на въздух (ВКН > 20 mmHg за период от 1 до над 3 часа). Чрез 
канюлиране на vena portae се добива стерилна кръв за биохимични 
изследвания. Регистрацията на съкратителната активност се извършва 
изометрично върху изолирани ГМ от СЧТ, в тъканни вани. 
Ренгеноконтрастните изследвания се осъществяват с помощта на дигитален 
апарат Opera T-90 след сондиране с BaSO4 (КМ).  

Установени бяха изменения на СЧ мотилитет при плъховете с ПВКН: 
блокиране на перисталтичната активност и прекъсване на евакуацията на 
КМ, оформяне на спастични при дуоденума и по дължината на тънките 
черва, масивен гастро-езофагиален рефлукс. Регистрирана бе сенситизирана 
реактивност на ГМ към ACh при моделните, в сравнение с контролните 
животни. Биохимичните анализи показаха повишени нива на: аспартат 
аминотрансферазата, липаза и амилаза, урея и кретинин. Промени бяха 
регистрирани и в някои биомаркери на оксидативен стрес – намалени нива 
на редуциран глутатион и повишени концентрации на малондиалдехид в 
тъкани от стомах и илеум.  

Заключение: ПВКН при плъхове води до нарушение на стомашно-
чревния мотилитет и блокиране проходимостта на тракта. Ефектът има 
миогенна и неврогенна компоненти. Развитието на хипоксични патологични 
процеси се индикира от променени нива на някои ензими и биомаркери на 
оксидативен стрес. 

Приноси: Разработката допринася за: оптимизиране на лабораторния 
модел на ПВКН, позволяващ изследвания в условия, близки до реалните 
клинични такива; конфигуриране на рентгенологично разпознаваеми 
индикатори за състоянието. 

Научни публикации: 
1. Ардашева Р., Сираков Н., Сираков В., Митева Н., Марчев В., Василев П., 

Турийски В., Кръстев А. Характерни особености на рентгеновия образ на 
торакалната и абдоминална област на плъхове с повишено вътрекоремно 
налягане. Научни трудове на СУБ – Пловдив, 2013, серия Г, том ХV, 13-15. 
ISSN 1311-9427. 

2. Ardasheva R., Turiiski V., Kristev A., Sirakov V., Sirakov N. Abdominal and 
Thoracic Radiographic Findings in Elevated Intra-Abdominal Pressure Rats. 
International Journal of Clinical Medicine Research, 2016; 3(2): 43-48. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Ниска 
публикационна активност.  
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Научна област на изследването: Клинична  
Договор №: НО-09/2010 

Тема: Установяване на етиологията при увеити, протичащи с развитие на 
макулен оток 
Ръководител на проекта: Мариета Конарева-Костянева1 
Водещ изследовател: Весела Миткова-Христова1 
Членове на изследователския екип: Дора Терзиева2, Ели Симова-Данева3 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Oфталмология“; 2 – Катедра „Kлинична лаборатория“;  
3 – Катедра „Oбразна диагностика“  

Цел: Да се установи зависимостта на макулен оток (МО) според 
етиологията и анатомичната локализация на увеита. 

Резултати: Изследвани са 118 пациенти (134 очи) с увеит. За откриване на 
етиологията е спазен следният диагностичен алгоритъм: рутинни 
лабораторни изследвания, определяне на антитела, HLA типизиране, 
специфични серологични тестове и образно-диагностични методи, като 
пациентите са разпределени в две групи: идиопатични и етиологично 
изяснени. За установяване на МО са приложени оптична кохерентна 
томография (ОСТ) и флуоресцеинова ангиография (ФА). Според 
анатомичната локализация на увеита пациентите са разпределени в четири 
групи: с преден, интермедиерен, заден и панувеит. 

МО е установен с ОСТ и ФА при 50 пациенти (58 очи) с увеит, като при 31 
(62%) от тях е поставена етиологичната диагноза (р < 0,05; u = 2,5). От всички 
изяснени етиологични случаи с МО, най-често той се наблюдава в групата на 
HLAB27 положителните (45,2%), последвани от токсоплазмените (19,4%) и 
вирусни увеити (9,6%). Най-висок е относителният дял на изяснените задни 
увеити с МО (83,3%), последвани от предните увеити (67,9%), докато при 
интермедиерните етиологията е идиопатична (100%). В групата на 
панувеитите с МО при малко повече от половината е поставена 
етиологичната диагноза (53,8%).  

Заключение: По-често МО наблюдаваме при етиологично-изяснените 
увеити, като водещо място заема групата на HLA B27 положителните. 
Според нашите резултати задните увеити с МО са най-често етиологично 
изяснени, докато интермедиерните – са предимно идиопатични. 

Приложение в практиката: Поставянето на етиологична диагноза е от 
значение за провеждане на адекватна терапия и прогнозиране появата на 
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МО. Реализирането на проекта позволи по-пълно и комплексно обслужване 
на пациентите с увеит. 

Научни публикации: 
1. Миткова-Христова В., Конарева-Костянева М. Относителен дял на 

етиологично изяснените увеити. Рефeративен бюлетин по офталмология, 
2011; 2: 40-48. 

2. Миткова-Христова В., Конарева-Костянева М., Герджиков А. 
Относителен дял на увеитите с намалена зрителна острота, дължаща се на 
макулен оток. Рефeративен бюлетин по офталмология, 2011; 1: 36-42.  

3. Mitkova-Hristova V., Konareva-Kostyaneva M. Macular thickness 
measurements in healthy eyes using spectral optical coherence tomography. 
Folia Medica, 2011; 53 (4): 28-33. 

4. Mitkova-Hristova V., Konareva-Kostyaneva M. Macular edema in uveitis. Folia 
Medica, 2012; 54 (3): 14-21. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-13/2010 

Тема: Метаболитни характеристики и оценка на сърдечно-съдовия риск при 
пациенти с артериална хипертония и прехипертония 
Ръководители на проекта: Мария Орбецова1, Федя Николов2  
Водещ изследовател: Юлия Николова3 
Членове на изследователския екип: Митко Митков1, Боян Нончев1, 
Димитър Илиев1, Даниела Колева1, Людмила Владимирова-Китова2, Петър 
Николов2, Нонка Матева4 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – ІI Катедра по вътрешни болести, Секция „Ендокринология“; 2 – I Катедра 
по вътрешни болести, Секция „Кардиология“; 3 – Катедра „Физиология“; 4 – 
Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“ 

Цел: да се оцени значението на факторите хипертония и прехипертония 
самостоятелно или в съчетание с разгърнат метаболитен синдром (МС) за 
глобалния сърдечно-съдов (СС) риск; да се изведе констелация от надеждни 
и икономически ефективни маркери за оценка на риска.  

Резултати: Обхванати са 160 пациента с МС, разпределени в подгрупи, 
съответно с нормално артериално налягане (АН), хипертония и 
прехипертония, и 52 сходни по пол и възраст нормотензивни лица без МС. 
Пациентите с МС са със сигнификантно по-високи кръвна захар, инсулин, 
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НОМА-индекс, общ и LDL-холестерол, триглицериди и по-нисък HDL-
холестерол, както и с по-високо систолно и диастолно АН в сравнение с 
контролите. Честотата на МС при прехипертония многократно надвишава 
тази при нормотония. 24-часовото Холтер мониториране на АН е с 
предимство пред клиничното измерване за ранно обективизиране на 
нарушения – физиологичен нощен спад на систолното АН не се открива при 
55.55%, а на диастолното – при 38.89% от изследваните лица с МС. МС се 
асоциира с ниски нива на адипонектин и високи нива на лептин и 
съотношение лептин/адипонектин, ADMA и адхезивни молекули, 
периваскуларен оток и наличие на абнормални капиляри, което допринася 
за значителния СС риск. При прехипертониците се отчитат сигнификантно 
по-високи нива на АDMA и VCAM и тенденция към по-високи нива на 
ICAM, по-изразени отклонения в теглото, обиколката на талията, кръвната 
захар, инсулина и липидите, в сравнение с нормотониците. 

Заключение: Повишените нива на ADMA и лептин/адипонектин в най-
голяма степен служат като маркер за повишен СС риск при лица с МС в 
клиничната практика в допълнение към липидните показатели и НОМА-
индекса. При хипертония и прехипертония се налага активно търсене на 
компоненти на МС и ранно включване на превантивни мерки/лечение. 
Необходимо е проследяване на микроциркулацията в комплексната оценка 
на МС.  

Приложение в практиката: Въведен е алгоритъм за диагностициране и 
проследяване на метаболитните усложнения при прехипертония и 
хипертония и очертаване на подходящи превантивни/лечебни стратегии. 

Научни публикации: 
1. Oрбецова M., Николов Ф. Метаболитен синдром и прехипертония. 

Мединфо, 2011; 4: 5-10. 
2. Павлова Ж., Орбецова М., Лалев Н. Анализ разход-полза на лечението на 

пациенти с метаболитни нарушения при лица над 18 години. Здравна 
политика и мениджмънт, 2011; 11 (2): 7-12. 

3. Nikolova J., Orbecova M., Nikolov P., Atanassova P., Hrischev P., Nikolov F. 
Prehypertension, metabolic syndrome and cardio-vascular risk. Scripta 
Scientifica Medica, 2011, vol. 43 (3), p. 227.  

4. Orbetzova M., Koleva D., Mitkov M., Atanassova I., Nikolova J., Atanassova P., 
Genchev G. Adipocytokines, Neuropeptide Y and Insulin Resistance in 
Overweight Women with Gynoid and Android Type of Adipose Tissue 
Distribution. Folia Medica, 2012; 3, 22-29. 

5. Nikolova J., Orbetzova M., Atanasova P., Nikolov P., Nikolov F., Hrischev P. 
Prehypertension in women with metabolic syndrome. Scripta Scientifica 
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Medica, 2012; vol. 44 (1), Supplement 1:133-135. 
6. Nikolov P., Nikolova J., Orbetzova M., Atanassova P., Hrischev P. Leptin and 

prehypertension in women with MS. Trakia Journal of Science, 2012; 127-132. 
7. Николов П., Колева Д., Хрисчев П. Нервен растежен фактор и 

прехипертония при жени с метаболитен синдром. „Наука и младост”, 
МУ – Пловдив, 2012: 50-54. 

8. Nikolova J., Orbecova M., Nikolov P., Atanasova P., Atanasova I. 
Prehypertension and plasma leptin in women with metabolic syndrome. Trakia 
Journal of Sciences, 2014; 1: 55-58. 

9. Koleva D., Andreeva-Gateva P., Orbetzova M., Atanassova I., Nikolova J. 
Atherogenic Index of Plasma, Castelli Risk Indexes and Leptin/Adiponectin 
Ratio in Women with Metabolic Syndrome. International Journal of 
Pharmaceutical and Medical Research, 2015; 3(5): 12-18. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: НО-14/2010 

Тема: Биохимични и имунохистохимични маркери на атерогенен риск при 
метаболитен синдром 
Ръководител на проекта: Пепа Атанасова1 
Водещи изследователи: Мария Орбецова2, Федя Николов2  
Членове на изследователския екип: Илияна Борисова3, Таня Денева4, Митко 
Митков2, Боян Нончев2, Димитър Илиев5, Димитър Александров5, Людмила 
Владимирова-Китова2, Нонка Матева5, Даниела Колева2, Петър Хрисчев6  
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“; 2 – ІI Катедра по 
вътрешни болести, Секция „Ендокринология“; 3 – I Катедра по вътрешни 
болести, Секция „Кардиология“; 4 – Имунологична лаборатория; УСБАЛЕ 
„Акад. Ив. Пенчев“, МУ – София; 4 – Катедра „Клинична лаборатория“; 5 – 
Катедра „Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“; 
6 – Студент МФ 

Цел: да се определят надеждни маркери за оценка на метаболитен 
синдром (МС) при жени.  

Резултати: Изследването включва 80 възрaстни жени с МС и 80 здрави 
контроли (на възраст 30 – 45 год., преди менопауза). На всяка жена са 
направени следните измервания: BMI, обиколка на талията, плазмени нива 
на глюкоза, инсулин, HOMA – index, липиден профил, кръвно налягане. 
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Експресията на някои адипокини: лептин, NGF, TNF-alpha, IL-6, грелин и 
адипонектин са изследвани в кръвта по метода ELISA и имунохистохимично 
нa лептин, Ob-R, TNF-alpha, NGFи TrKA в подкожна адипозна тъкан. 
Нашето проучване показа, че има статистически значимо повишение на 
компонентите на МС като хипергликемия, дислипидемия, инсулинемия, 
инсулинова резистентност и централно затлъстяване. Установяват се 
стойности на кръвното налягане 130/90 мм при повечето жени с МС и по-
високи такива в малък процент от тях. Резултатите показват много силна 
имунохистохимична реакция за лептин, Ob-R, TNF-alpha, NGF и TrKA в 
подкожната адипозна тъкан на жените с МС. Плазмените нива на лептин, 
TNF-alpha, IL-6, грелин и NGF са сигнификантно повишени, а тези на 
адипонектина – понижени при жените с МС в сравнение със здравите 
контроли.  

Заключение: Това е първо по рода си проучване, което демонстрира 
комплексно характеристиките на МС при жени. Тази комбинация от 
хипергликемия, инсулинова резистентност, дислипидемия, централно 
затлъстяване и прехипертония/хипертония заедно с повишената експресия 
на лептин, NGF, TNF-alpha, IL-6, ghrelin могат да се използват като надеждни 
биомаркери в диагностиката и определяне на атерогенния риск при МС. 
Локално продуцираните проинфламаторни адипокини лептин, NGF, IL-6, 
грелин, TNF-alpha и адипонектин играят важна роля в етиопатогеничните 
механизми на МС. 

Приложение в практиката: Предлага се установеният комплекс от 
хaрактеристики на МС да се използва в диагностичния процес в 
ендокринологичната практика и при определяне на атерогенния и сърдечно-
съдов риск в кардиологичната практика. 

Научни публикации:  
1. Orbetzova M., Koleva D., Mitkov M., Atanassova I., Nikolova J., Atanassova P., 

Genchev G. Adipocytokines, neuropeptide Y and insulin resistance in 
overweight women with gynoid and android type of adipose tissue distribution. 
Folia Medica, 2012; 54(3):22-9.  

2. Koleva D., Orbetzova M., Atanassova P. Adipose tissue hormones and appetite 
and body weight regulators in insulin resistance. Folia Medica, 2013; 55(1):25-32. 

3. Atanasova P., Orbecova M., Nikolova J., Nikilov P., Hrischev P., Nikolov F.  
Expression of Leptin, NGF, TNF alpha and Adiponectin in Metabolic 
Syndrome. Folia Biol (Krakow), 2014; 62(4):301-6. (IF = 0.478) 

4. Христов В., Гочева Н., Петкова М., Захариева С., Танкова Ц., Орбецова М., 
Кътова Ц., Георгиев Б. От името на работна група към БИМС. Консенсус 
на Българския институт „Метаболитен синдром“ за поведение при 
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метаболитен синдром. Наука Ендокринология, 2010; 2:53-70. 
5. Орбецова М., Николов Ф. Метаболитен синдром и прехипертония. 

Мединфо, 2011, 4:5-10. 
6. Павлова Ж., Орбецова М., Лалев Н. Анализ разход-полза на лечението на 
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Scientifica Medica, 2011, vol. 43 (3), p. 227.  

8. Nikolova J., Orbecova M., Nikolov P., Atanassova P., Hrischev P., Nikolov F. 
Prehypetension in women with metabolic syndrome. Scripta Scientifica 
Medica, 2012, Vol. 44 (1), 133-135. 

9. Hrischev P., Nikolov P., Atanassova P., Nikolova J., Orbetzova M., Penkova N. 
Leptin, leptin receptors, nerve growth factor and TrkA in women with metabolic 
syndrome. J. BioSci. Biotech. 2012, SE/ONLINE: 63-66. ISSN: 1314-6246. 

10. Колева Д., Митков М., Олбецова М. Скрининг на затлъстяването като 
основен рисков фактор на метаболитен синдром. Мединфо, 2012, 4, 1-4. 

11. Nikolova J., Orbecova M., Nikilov P., Atanasova P., Atanasova I. 
Prehypertention and plasma leptin in women with metabolic syndrome. Trakia 
Journal of Sciences, 2014, 1, pp 55-59. 

12. Николов П., Колева Д., Хрисчев П. Нервен растежен фактор (NGF) и 
прехипертония при жени с метаболитен синдром. Сборник научни 
съобщения от конкурсни сесии Наука и младост 2012 г. 154-158. ISBN 
978-954-9549-80-5. 

13. Орбецова М., Николова Ю., Николов П., Атанасова П., Николов Ф., 
Атанасова И., Хрисчев П. Хормони на мастната тъкан и прехипертония 
при жени с метаболитен синдром. Научни трудове на СУБ – Пловдив, 
серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, 2013, т. XIII, стр. 131-138. 

14. Nikolov P., Nikolova J., Bukova M., Orbecova M., Nikolov F. Laboratory 
markers of endothelial dysfunction in prehypertention and metabolic 
syndrome. Научни трудове на СУБ – Пловдив. Серия Г. Медицина, 
фармация и дентална медицина, том XIV, 2013. стр. 158-161. 

15. Hrischev P., Angelova P., Georgieva K., Boydziev N., Terzieva D., Atanassova 
P. Adiponectin and Leptin Levels in Rat Metabolic Syndrome. International 
Conference of Young Scientists, 11 – 13 June 2015, Plovdiv. Scientific Research 
of the Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy 
and Dental medicine, Vol. XVII, pp 4-6. ISSN 1311-9427. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност.  
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Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-15/2010 

Тема: Оценка на бъбречната функция при пациенти с цироза на черния дроб 
Ръководител на проекта: Димитър Димитраков1 
Водещ изследовател: Биляна Тенева1 
Членове на изследователския екип: В. Андонов1, А. Ботушанова2, 
М. Маровска3, А. Бояджиева3 

Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, УМБАЛ „Св. Георги“ 
1 – II Катедра по вътрешни болести, Секция „Нефрология“; 2 – Катедра 
„Клинична онкология“, УМБАЛ „Св. Георги“; 3 – Катедра „Клинична 
лаборатория“, УМБАЛ „Св. Георги“ 

Цел: Да се изследват и анализират ранните промени в бъбречната 
функция при пациенти с чернодробна цироза (ЧЦ) без първични бъбречни 
заболявания 

Резултати: При 50 пациенти с ЧЦ, разделени в групи според стадия по 
заболяването си по класификацията на Child-Pugh класификацията (Child A, 
B и C) са определени серумните концентрации на урея, креатинин (Cr) и 
цистатин С (CysС), както и скоросттa на гломерулната филтрация (GFR) чрез 
гама-камерна ренална сцинтиграфия с радионуклеида 99mTc-DTPА 
(GFR-99mTc-DTPA – референтен метод за определяне на GFR) и 24-часов 
креатининов клирънс (CCl). Стойностите на серумните им показатели са по-
високи, а на CCl са по-ниски от съответните стойности при 30 здрави 
контроли. GFR се понижава с прогресиране на ЧЦ, а серумните ренални 
показатели се повишават, като тези промени са сигнификантни в различните 
класове на ЧЦ само за серумния CysC, CCl и GFR-99mTc-DTPA. Серумният Cr 
e неточен показател на бъбречната функция при ЧЦ – той не корелира 
сигнификантно с GFR и концентрациите му могат да останат в референтни 
граници дори при значително понижена GFR. Серумният CysC има 
диагностично предимство пред серумните урея и Cr. 

Заключение: Реналната дифункция е често срещана при пациенти с ЧЦ 
дори при нормални стойности на Cr. Последният е неточен показател и 
надценява реалната GFR при ЧЦ като отстъпва предмство пред CysC.  

Приложение в практиката: Предлага се диагностичен модел за оценка на 
бъбречната функция при пациенти с ЧЦ. 

Научни публикации: 
1. Тенева Б. Патогенеза и оценка на бъбречната функция при пациенти с 

чернодробна цироза. Folia Medica, 2012, 54(4):5-13. 
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2. Тенева Б. Корелация на серумния цистатин С и серумния креатинин с 
креатининовия клирънс при чернодробна цироза. Актуална нефрология, 
2011; 2(34):16-21. 

3. Тенева Б., Кръстев Н. Корелация на серумния креатинин и серумния 
цистатин С и съответните предиктивни формули със сцинтиграфски 
определената скорост на гломерулна филтрация при пациенти с 
чернодробна цироза. Българска хепатогастроентерология, 2013; 1:40-46. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 2011 

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-01/2011 

Тема: Сравнително проучване на диагностичната стойност на компютърната 
томография и лапароскопските и торакоскопски миниинвазивни методи при 
стадиране, рестадиране и оперативно лечение на солидни тумори и 
малигнени лимфоми в детската възраст 
Ръководител на проекта: Пенка Стефанова1 
Водещ изследовател: Пенка Стефанова1 
Членове на изследователския екип: М. Спасова2, А. Стоянова2, А. Петрова3, 
Е. Порязова3, Д. Митковски4, Б. Иванов4, Д. Дачев5, М. Ненов5, М. Симеонов5 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Пропедевтика на хирургичните болести“, Секция „Детска 
хирургия“; 2 – Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“; 3 – Катедра 
„Образна диагностика“; 4 – Катедра „Обща и клинична патология и съдебна 
медицина“; 5 – Клиника „Детска хирургия“ УМБАЛ „Св. Георги“ 

Цел: Да се определи приложеността, безопасността и диагностичната 
информативност на МИХ методи – торакоскопски и лапароскопски при 
малигнени лимфоми и солидни тумори в детската възраст. Проучване на 
честотата на приложение на МИХ методи в сравнение с отворена хирургична 
или тънкоиглена биопсия, както и диагностичната им стойност. Сравнителен 
анализ между КАТ образни изследвания и МИХ при стадиране и 
рестадиране на малигнени лимфоми и солидни тумори в детската възраст. 
Проучване на ролята на МИХ за скъсяване на интервала до започване на 
химиотерапията, скъсяване на болничния престой и времето на захранване. 
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Резултати: Създаде се Национален център за лечение на солидните 
тумори в детската възраст. Постиженията в областта на детската онкология 
биха били недостижими без мултидисциплинарна екипна дейност детските 
онколози – химиотерапевти с високо квалифицирани детски хирурзи, 
патологоанатоми, лъчотерапевти, рентгенолози и монолози, лабораторни 
лекари, генетици и други. Изготви се общ мултидисциплинарен алгоритъм за 
поведение при солидните тумори в детската възраст. Изготви се Национален 
мултидисциплинарен алгоритъм на поведение – невробластом в детската 
възраст. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Липсват публикации.  

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-02/2011 

Тема: Очни прояви при дисфункция на щитовидната жлеза 
Ръководител на проекта: Мариета Конарева-Костянева1 
Водещ изследовател: Нина Стоянова1 
Членове на изследователския екип: Димитър Илиев2, Евгения Ангелова3, 
Ирина Ангелова4 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФДМ 
1 – Катедра „Офталмология“; 2 – I Катедра по вътрешни болести, Секция 
„Ендокринология“; 3 – Катедра „Клинична лаборатория“; 4 – Катедра 
„Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ 

Цел: Да се установят очните нарушения при дисфункция на щитовидната 
жлеза, корелацията между субективни и обективни очни признаци с 
активността и тежестта на заболяването.  

Резултати: Изследвани са 50 пациенти с тироидно-асоциирана 
орбитопатия (ТАО), на които се извърши пълен офталмологичен преглед, 
екзофталмометрия, тонометрия, компютърна периметрия, очна ехография, 
компютърна томография (КТ) на орбити и са изследвани TSH, FT3, FT4, Anti-
TRO, Anti-TGR. При 62% се откри еутиреоидно състояние, при 6% – 
хипотиреоидно и при 32% – хипертиреоидно. С активност на заболяването 
са 42%, без активност – 58%. Според тежестта на заболяването пациентите са 
разпределени в 6 групи по NOSPECS-класификацията. С високо ВОН са 38%, 
а 62% – с нормално ВОН, периметрични изменения се откриха при 22%, а 
промени в очните дъна – при 1 пациент. КТ установи задебеляване на 
екстраокуларните мускули при всички пациенти, като най-често засегнати са 
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медиалният и долният прав мускули и се изчисли индексът на Барет. При 3 
очи (3%) се откри оптична невропатия с индекс на Барет > 50%. 

Заключение: ТАО и повишено ВОН могат да се изявят при 
хипертиреоидна, хипотиреоидна или еутиреоидна фаза на болестта. При КТ 
в 100% от случаите се установи задебеляване на правите екстраокуларни 
мускули и проптоза в различна степен. Влияние върху дебелината на 
екстраокуларните мускули оказва тежестта на заболяването, но не и 
активността. Мускулният индекс на Барет може да се използва за ранно 
откриване на риска от оптична невропатия при ТАО. 

Приложение в практиката: При леките без манифестна изява случаи на 
ТАО чрез КТ могат да се установят ранни изменения и да се определи риска 
от оптична невропатия.  

Научни публикации: 
1. Stoyanova N., Konareva-Kostianeva M., Mitkova-Hristova V., Kostianeva S. 

Extraocular muscles thickness in patients in different stages and phases of 
activity of thyroid-associated orbitopathy. Folia Medica, 2015, 57; Suppl. 1, 127. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно, но с ниска публикационна активност.  

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-03/2011 

Тема: Прогностични и диагностични маркери за постоперативни 
възпалителни усложнения на белия дроб и плевралната кухина след 
белодробни резекции 
Ръководител на проекта: Красимир Мурджев1 
Членове на изследователския екип: Мариана Мурджева2, Таня Денева3, 
Ангел Учиков1, Татяна Попова1, Румен Стефанов4, Александър Янкулов1, 
Цонка Митева4, Любомир Паунов1, Ваня Узунова1, Бойко Тодоров1, Димо 
Григоров1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ, ФОЗ 
1 – Катедра „Специална хирургия“; 2 – Катедра „Микробиология и 
имунология“; 3 – Катедра „Клинична лаборатория“; 4 – Катедра „Социална 
медицина и обществено здраве“ 

Цел: Определяне на ранни прогностични маркери за следоперативни 
възпалителни усложнения при пациенти с белодробни резекции.  

Резултати: Най-честите постоперативни усложнения при белодробни 
резекции на изследваните болни са: супурация на оперативната рана, 
емпием, задържана колекция без данни за супурация, подкожен емфизем, 
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хидропневмоторакс, фебрилитет, парциален пневмоторакс. Те са предимно с 
възпалителен характер и се наблюдават по-често при пациенти от мъжки 
пол, след лобектомия.  

Повишение над референтната граница на ИгГ предоперативно има само 
при 2-ма пациенти. С изключение на 3-ма пациенти, при останалите, след 
оперативната интервенция, се установява тенденция за намаление на общите 
серумни ИгГ, макар и в референтните граници.  

При ИгМ предоперативно намаление под референтните стойности се 
открива при 10 от 60 пациента (16.7%), което може да бъде прогностичен 
маркер за повишена възприемчивост към инфекции в следоперативния 
период и съответно усложнение в хода на възстановяването след 
хирургичната интервенция.  

При ИгМ половината (10 или 50%) от проследените 20 пациенти са с 
намалени следоперативни ИгМ концентрации в сравнение с 
предоперативните, но от тях само двама (20%) са с нива, по-ниски от 
референтната граница. При ИгА 14 (23.3%) от 60 пациента са с повишени 
серумни концентрации предоперативно, а при 4-ма (20%) от проследените 20 
персистират увеличените ИгА нива и следоперативно. Средните серумни 
стойности на ИгА не установяват съществени различия в пред- и 
следоперативното динамично проследяване. 

При над 90% от болните с белодробни карциноми предоперативните 
имунологични промени в клетъчния имунитет включват намаление на 
имунокомпeтентните CD3+ T лимфоцити и CD 19+ B клетки. Заедно с 
понижените предоперативно ИгМ те могат да се асоциират с настъпилите 
усложнения. 

Заключение: Ранни маркери за настъпващи възпалителни усложнения 
при белодробни резекции са предоперативното повишаване на IgA и 
понижаване на IgM, както и намаление на броя и относителния дял CD3+ T 
лимфоцити и CD19+ B клетки. Те биха могли да се препоръчат за 
мониториране на имунологичната реактивност на тези болни. 

Приложение в практиката: Проследяването в динамика 
(предоперативно и в ранния постоперативен период) на имунологичната 
реактивност при болни с оперативна интервенция на белите дробове може 
да насочи към необходимостта от имуномодулираща терапия. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Липсват публикации.  
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Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: НО-04/2011 

Тема: Анализ на експресионния профил на небелтък кодиращи – микро РНК 
гени при шизофрения 
Ръководител на проекта: Вили Стоянова1 
Водещ изследовател: Николай Попов2 
Членове на изследователския екип: Тихомир Илиев Въчев3 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“, Секция „Медицинска 
генетика“; УМБАЛ „Св. Георги“; 2 – Катедра „Психиатрия и медицинска 
психология“; 3 – Катедра „Физиология на растенията и молекулярна 
биология“, ПУ „Паисий Хилендарски“ 

Цел: Анализ на експресионният профил на небелтък-кодиращи – 
микроРНК гени при шизофрения. 

Резултати: След екстракция на тотална РНК, включително фракцията на 
микроРНК, и създаване на комплексен пул от пробите на 30 пациенти с 
шизофрения и такъв от пробите на 30 контроли, е изследвана експресията на 
1898 микроРНК в цялостна кръв при шизофренно болни и контролна група 
чрез микроРНК микроарей. Установена е променена експресия при 25 от 
микроРНК (p > 0.05): съответно – 15 с повишена експресия и 10 – с намалена 
експресия. За идентификацията на информационни РНК (иРНК) молекули, 
мишeни на изследваните микроРНК-и, е извършен експресионен анализ на 
белтък-кодиращи гени посредством Digital gene expression tag profiling. 
Установена е повишена експресия на 1012 гена и намалена – на 2582 гена. 
Чрез qPCR анализ, при всеки пациент от двете групи, е изследвана генната 
експресия на 8 микроРНК с променена експресия, установена от миРНК 
майкроарей анализа и е потвърдена при 7 от тях (с намалена експресия: hsa-
mir-320c, hsa-mir-320a, hsa-mir-3173-5p, hsa-mir-421 и повишена експресия: 
mir-106a-5p, hsa-mir-192-5p and hsa-mir-222-3p).  

Сред предполагаемите таргети на микроРНК-те с нарушена експресия, 
чрез ползване на Интернет база данни, е доказана специфично променена 
експресия на транскриптомите на STAT3, BCL2L11, RAD9A, ERBB2, MYB и 
TFRC гените в периферна кръв при шизофренно болните. 

Заключение: Дисрегулацията на експресионният профил на микроРНК 
гените в периферната кръв при пациенти с шизофрения: 1) може да 
допринесе за установените промени в експресията на протеин кодиращи 
гени; 2) е възможен епигенетичeн механизъм стоящ в основата на 
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транскрипционния контрол на генна експресия при шизофрения; 
3) демонстрира възможното използване на периферна кръв за 
идентифицирането на биомаркери с прогностични и диагностични 
характеристики при шизофрения.  

Приложение в практиката: използване на периферна кръв за 
идентифицирането на биомаркери с прогностични и диагностични 
характеристики при шизофрения. 

Научни публикации: 
1. Popov N., Stoyanova V., Majirova N., Vuchev T. Epigenetic aspects in 

schizophrenia etiology and pathogenesis. Folia Medica, 2012, 54(2), 12-17. 
2. Vachev T., Stoyanova V., Ivanov H., Minkov I., Popov N. Investigation of 

fasciculation and elongation protein ζ-1 (FEZ1) in peripheral blood reveals 
differences in gene expression in patients with schizophrenia. BJMG, 2015; 18 
(10): 31-38. (IF = 0.50) 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Обществено здраве  
Договор №: НО-06/2011 

Тема: Пациент-центриран подход за повишаване на активността на здравно-
осигурените лица в общата медицинска практика за участие в 
промоционната и скринингова дейност при колоректален карцином 
Ръководител на проекта: Росен Димов1 
Водещ изследовател: Росица Димова2 
Членове на изследователския екип: Донка Димитрова2, Румяна Стоянова2, 
Боряна Левтерова2, Николай Атанасов2, Любомир Киров3 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФОЗ 
1 – Катедра „Специална хирургия“; 2 – Катедра „Здравен мениджмънт, 
икономика на здравеопазването и обща медицина“; 3 – НСОПЛБ 

Цел: Да се изследва и анализира отношението и нагласите на 
общопрактикуващите лекари и на пациентите за извършване на скрининга 
за колоректален карцином (КРК) с имунохроматографски тест за окултни 
кръвоизливи в домашни условия. 

Резултати: Честотата на възвращаемост е 83.16% (от 600 пациенти). 
Резултатите показват, че след интервенцията познанията на анкетираните 
значително са се повишили. След прочитане на информационната брошура и 
дискусия с ОПЛ, процента на пациентите, които се нуждаят от допълнителна 
информация значително е намалял с 26% (124) (Р < 0.05). Установи се, че 
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демографските характеристики на респондентите – пол, възраст и ниво на 
образование, оказват влияние върху тяхната мотивация и осъзнаване на 
важността на iFOBT-теста. Статистическият анализ показва значимо 
нарастване на познанията на респондентите относно полезността и начина 
на прилагане на теста след обучението. Около 60% (85) от мъжете и 49.3% 
(174) от жените са предпочитали ОПЛ като източник на здравна 
информация (P < 0.05) и дискусия с него/нея за превенция на различни 
заболявания на ГИТ. Респондентите на възраст под 60 години 356 (71%), са 
оценили като „напълно достатъчни“ и повече полезни (P < 0.01) 
обучителните материали и как да го извършват в домашни условия (Р < 0.01) 
сравнени с по-възрастните.  

Заключение: Установи се, че обучителната интервенция сред пациентите 
повиши техните знания относно скрининговия метод за КРК и начина, по 
който той се прилага. 

Приложение в практиката: Идентифицирани се добри практики и са 
изготвени препоръки за модели за широко прилагане на метода в общата 
медицинска помощ. Създаде се ръководство за внедряване на скрининговия 
метод с iFOBF тест за КРК в извънболничната практика.  

Научни публикации: 
1. Dimova R., Stoyanova R., Levterova A., Dimov R. “Doctor-Patient 

Complience” in Introducing of Fecal Immunochemical Occult Blood Test: 
Cross-sectional Survey in Bulgaria. EJFM, 2012, Vol. 1(2): 55-62. 

2. Димова Р., Димитрова Д., Стоянова Р., Левтерова Б., Стоев Т., Димов Р. 
Здравно обучение сред пациенти при въвеждане на скрининг за 
колоректален карцином с iFOBT. Здравна икономика и мениджмънт, 
2013, 3(49), 88-92. 

3. Dimova R., Dimitrova D., Gencheva R., Angelova B., Atanasov N., Assenova R. 
The effect of educational intervention on thepatient’s willingness to carry out 
the immunochemical feacal occult blood test for colorectal cancer. ZdravVar, 
2015; 54(3): 230-237. (IF = 0.417)  

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-07/2011 

Тема: Роля на PSA-свързаните показатели в диагностиката на простатната 
патология 
Ръководител на проекта: Иван Дечев1 
Водещ изследовател: Иван Бакърджиев1 
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Членове на изследователския екип: Таня Денева2, Деляна Давчева2, 
Бенямин Анави3, Георги Иванов3, Дмитрий Стайков3 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ 
1 – Катедра „Урология“; 2 – Катедра „Клинична лаборатория“; 3 – Катедра 
„Обща и клинична патология и съдебна медицина“ 

Серумният простатноспецифичен антиген (PSA) съществува предимно 
под формата на комплекси с Алфа-1-антихимотрипсин (ACT) и измерването 
на свободният PSA (fPSA) и комплексен PSA с АСТ (cPSA) може да повиши 
диагностичната ефективност на лабораторните изследвания по отношение 
на простатния карцином (ПК). 

Цел: Цел на нашето проучване е да се оцени диагностичната ефективност 
за ПК на fPSA и cPSA, както и техните съотношения с общия PSA (tPSA). 

Резултати: Проучихме проспективно група от 100 пациенти, без 
простатни изменения, насочващи към РП от дигиталното ректално 
изследване (ДРИ) и със стойности на tPSA между 4.0 и 10.0 ng/ml. 
Непосредствено преди извършване на трансректалната ултразвуково 
контролирана пункционна биопсия на простатата (8 – 14 пункции) беше 
взета нова кръв за изследване на tPSA, fPSA и cPSA, при спазване на всички 
лабораторни изисквания за адекватно взет биологичен материал.  

Хистопатологичното изследване на простатните биопсии показа наличие 
на ПК при 17 пациенти и Простатна интраепителиална неоплазия (ПИН) 
при 2 случая. Останалите 81 пациенти бяха класифицирани като 
доброкачествена простатна тъкан (ДПТ), като при 30 от тях имаше данни за 
хроничен възпалителен процес. Използвайки ROC-анализ, сигнификантно 
по-висока диагностична ефективност беше установена при изследване на 
cPSA спрямо fPSA, както и на техните съотношения с tPSA. 

Заключение: CPSA е с по-висока позитивна предиктивна стойност по 
отношение на ПК, спрямо fPSA и съотношението fPSA/tPSA. 

Научни публикации: 
1. Bakardzhiev I., Dechev I., Wunderlich H., Wenig T., Mateva N., Mladenova M. 

Repeat Transrectal Prostate Biopsies In Diagnosing Prostate Cancer. Folia 
Medica, 2012; 54 (2): 22-5. 

2. Бакърджиев И., Дечев И. Още по въпроса за клиничното протичане и 
скрининга на простатния рак. Андрология 2011; 20 (4): 7-10 

3. Дечев И., Бакърджиев И., Антонов П. Епидемиологични аспекти на рака 
на простатата. Сборник научни трудове на СУБ 2012, ТОМ XIV; ISSN 
1311-9192: 57-66. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност.  
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Научна област на изследването: Обществено здраве 
Договор №: НО-09/2011 

Тема: Модел на ранна диагностика на синдрома на професионално 
изпепеляване сред рискови категории здравни професионалисти 
Ръководител на проекта: Дроздстой Стоянов1 
Водещ изследовател: Борис Тилов4 
Членове на изследователския екип: Мария Стойкова2, Нонка Матева6, 
Донка Димитрова3, Биянка Торньова4, Таня Търновска5, Радост Асенова3, 
Десислава Бакова4, Гергана Форева3, Ралица Райчева2 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФОЗ, МФ 
1 – Катедра „Психиатрия и медицинска психология“; 2 – Катедра „Социална 
медицина и обществено здраве“; 3 – Катедра „Здравен мениджмънт, 
икономика на здравеопазването и обща медицина“; 4 – Катедра „Управление 
на здравните грижи“; 5 – Катедра „Хигиена и екомедицина“; 6 – Катедра 
„Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“ 

Резюме: Настоящият проект отразява изследвания, разкриващи 
комплексните детерминанти на синдрома бърн аут сред популации в риск 
(здравни професии, преподаватели, социални работници и т.н.). 
Емпиричното проучване ни позволи да разработим стрес-диатеза модел, 
който обяснява синдрома като комплементарно взаимодействие между 
определен личностов профил и психологическия климат на работното място. 
За нуждите на оценката са използвани различни инструменти, които са 
валидирани като изследователска батерия в извадка от над 500 лица. 
Темпераментовият и харектеров въпросник в ревизирания си вариант беше 
валидиран за българската популация. 

Заключение: 
Нашият проект позволи: 

(1) Да бъде описана ролята на личностовото профилиране, разбирано като 
комплементарен конструкт спрямо дименсионалната оценка на 
психоклимата, като двуфакторен обяснителен модел за бърн аут 
синдрома. 

(2) Установяване на модел на личностова учзвимост (предразположение) 
към бърн аут както и разкриване на протективни фактори, които да 
мотивират програми за ранна диагностика и превенция. 

(3) Нашият модел съчетава две различни перспективи: клинико-
психологичната, клинико-психопатологичнат аи управленската. 
Научни публикации: 

1. Stoyanov D., Cloninger C. Relation of people-centered public health and 
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person-centered healthcare management: a case study to reduce burn-out. 
International Journal of Person Centered Medicine, 2012, 2(1), 90. 

2. Raycheva R., Asenova R., Kazakov D., Yordanov S., Tarnovska T., Stoyanov D.  
The vulnerability to burn out in healthcare personnel according to the 
Stoyanov-Cloninger model: evidence from a pilot study. International Journal 
of Person Centered Medicine, 2012, 2(3), 552-563. 

3. Stoyanov D., Tilov B., Tornyova B. Theoretical model of vulnerability to burn 
out: personality and psychological climate in the context of BOS. New Model of 
Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention, 2014, 1, 7-19. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-10/2011 

Тема: Плеврална скарификация – метод за превенция на въздухозагубата 
след белодробни резекции при рискови пациенти 
Ръководител на проекта: Георги Паскалев1 
Водещ изследовател: Александър Янкулов1 
Членове на изследователския екип: Ангел Учиков1, Красимир Мурджев1, 
Димо Григоров1, Анастас Чапкънов1, Димитрий Стайков2, Благой Маринов3, 
Атанас Баташки1, Стефан Костянев3 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Специална хирургия“; 2 – Катедра „Обща и клинична патология 
и съдебна медицина“; 3 – Катедра „Патологична физиология“ 

Цел: Да се въведе скала за оценка на риска от продължителна 
въздухозагуба при пациенти, подложени на анатомични белодробни 
резекции и да изследва ролята на плевралната скарификация, като метод за 
превенцията ѝ. 

Резултати: В хода на проучването установихме, че в експериментални 
условия, плевродезата с йодповидон води до плеврално възпаление и 
фиброза още на първите 72 часа след поставянето му. Това определи и 
очакваната ефективност по отношение на продължителната въздухозагуба, 
дефинирана, като такава продължаваща повече от 5 дни. Установихме също, 
че дължината на ушитата междудялова бразда, ниските стойности на FEV1 и 
ppoFEV1 стадий на ХОББ > II според GOLD критериите са рискови фактори 
водещи до пролонгирана алвеоларна пропускливост. При изследваните чрез 
рандомизирано проучване 60 „рискови“ болни, установихме, че плевралната 
скрификация намалява продължителността на въздушния поток през 
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гръдния дрен, намалява случаите на продължителна въздухозагуба. С 
помощта на дигиталните системи за гръден дренж намалихме дренажното 
време и съответно болничния престой с един ден, като по този начин 
намалихме разходите на клиничното звено.  

Изводи: Въвеждането на скала за оценка на риска спомага за прилагане 
при високо-рискови пациенти на допълнителни интраоперативни методики 
за намаляване продължителността на въздухозагубата 

Приложение в практиката: За първи път в България е използвана 
дигитална система за гръден дренаж, което доведе до намаляване на 
болничния престой на високо-рискови пациенти.  

Научни публикации: 
1. Yankulov A., Uchikov A., Mourdjev K., Chapkanov A., Dimitrov I., Batashki A. 

Investigation of new methodology for chest tube removal based on digital 
system for air leak monitoring: case-matched analysis. Journal of Bulgarian 
Association for Thoracic, Cardiac and Vascular Surgery, 2013, vol. 2, 15-17.  

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Слаба 
публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-11/2011 

Тема: Функционални белодробни корелати при пациенти с тироидна 
дисфункция 
Ръководител на проекта: Благой Маринов1 
Водещ изследовател: Стефан Костянев1 
Членове на изследователския екип: Мария Орбецова2, Владимир Ходжев3, 
Боян Нончев2, Стоилка Мандаджиева1, Кирил Терзийски1, Валя Маркова4, 
Мирослава Тодорова1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Патологична физиология”; 2 – II Катедра по вътрешни болести, 
Секция „Ендокринология“; 3 – I Катедра по вътрешни болести, Секция 
„Пулмология“; 4 – Катедра „Клинична лаборатория“ 

Увод: Корелациите между хормоналните маркери на хипотироидизма и 
нарушената белодробна функция са слабо проучени. Тепърва предстои да 
бъдат уточнени интензивността и обратимостта на тези промени. 

Цел: Да се определи степента и тежестта на белодробните функционални 
корелати при пациенти с тироидна дисфункция, както и обратимостта на 
това засягане. 

Пациенти и методи: Петдесет и един пациента с клиничен 
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хипотироидизъм взеха участие в проучването – възраст = 46 ± 12.54 (mean ± 
SD), TSH = 67.44 ± 11.60 mUI/L, FT4 = 6.03 ± 0.75 pmol/L). Тироидните 
хормони (TSH, FT3, FT4) са изследвани посредством хемилуминисцентен 
метод. Функционалното изследване на дишането включваше бавна и бърза 
спирометрия и измерване на дифузионен капацитет measurements 
(MasterScreen Diffusion, E. Jaeger, Germany). 

Резултати: Повечето от пациентите с хипотироидизъм бяха със 
значително намален дифузионен капацитет за СО (DL,CO), който 
корелираше добре с нивата на TSH и FT4. След около 6 месеца на лечение до 
достигане на еутироидно състояние (TSH = 3.6 ± 1.9 mIU.L-1) дифузионния 
капацитет се подобри значително (DL,CO = 80.3 ± 10.3 vs. 70.5 ± 6.7 преди 
лечение; p = 0.020). Освен това се наблюдаваха леко намалени средни 
експираторни дебити (MEF50% and MEF25%). Не бяха наблюдавани промени 
по отношение на другите белодробни функционални показатели. 

Заключение: В изследвания контингент бяха установени значително 
снижен дифузионен капацитет и лека периферна обструкция. 
Възстановяването на еутироидно състояние води до нормализиране на 
дифузионните параметри. Белодробните функционални корелати трябва да 
бъдат вземаниеи под внимание при оценката на пациенти с 
хипотироидизъм, както и при неясни състояния със засягане на белите 
дробове. 

Научни публикации: 
1. Kumanova I., Sirakova M., Nonchev B., Orbecova M., Kostianev S., Marinov B. 

Peripheral bronchial obstruction in patients with clinical hypothyroidism. 
Trakia Journal of Sciences, 2012; 10 (Suppl. 2): 45-49. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Слаба 
публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Дентална медицина 
Договор №: НО-16/2011 

Тема: Проучване характера на промените на оралната среда и оценка на 
риска от кариес и заболявания на пародонта при деца съc захарен диабет тип 1 
Ръководител на проекта: Веселина Кондева1 
Водещ изследовател: Ваня Велеганова1 
Членове на изследователския екип: Нарцис Калева-Ходжева2, Велина Атанасова3  
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ, МФ 
1 – Катедра „Детска дентална медицина“; 2 – Катедра „Педиатрия и 
медицинска генетика“; 3 – Студент ФДМ 
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Цел: Да се определи риска от орални заболявания при деца боледуващи 
от ЗД тип 1.  

Пациенти и методи: Проучва се оралната рискова среда на 50 деца със ЗД 
тип 1 на възраст 5 – 18 години, както и 50 здрави деца без системни 
заболявания. Децата и техните родители попълват информирано съгласие за 
целта и методиката на проучването. Данните се попълват в статистически 
лист. 

Клиничния преглед включва оценка на: зъбен статус; орално-хигиенен 
статус; плаков биофилм; парадонтален статус; количество и качества на 
слюнката. 

Рeзултати: Децата с лош метаболитен контрол на захарния диабет имат 
по-високи стойности на ОHI-S (34,00%) в сравнение със здравите деца 
(27,00%) и оралната им хигиена се оценява като незодоволителна. DMFT/ 
индекса при децата с диабет показва по-високи стойности (20,75%) спрямо 
здравите деца (15,63%). Пациентите със захарeн диабет тип 1 имат по-
изразено гингивално кървене, намален слюнчен ток, по-кисела реакция на 
слюнката, по-течна слюнка и по-високо микробно число на Lactobacillus 
Acidophilus в сравнение съc здравите пациенти, подкрепено със 
статистическа значимост (р < 0,05). В слюнката на децата със ЗД тип 1 се 
открива завишена концентрация на глюкоза. 

Заключение: Децата със ЗД тип 1 са с висок риск от орални заболявания. 
Необходимо е прилагането на система от специални орални грижи при тях.  

Научни публикации: 
1. Велеганова В., Калева Н. Захарен диабет в детско-юношеска възраст и 

орално здраве. Научни трудове на съюза на учените Пловдив, 2012; том 
XIV, 13-18. 

2. Велеганова В., Кондева В., Митева Ц. Оценка на риска от орални 
заболявания на деца със захарен диабет тип 1. Научни трудове на съюза 
на учените, 2013; том XIII, 283-288.  

3. Veleganova V., Kondeva V. Salivary status of diabetic children. Journal of 
International Scientific Publications, 2014; 12:263-276. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Обществено здраве 
Договор №: НО-17/2011 

Тема: Студентски обучителен семинар „Спешна медицинска помощ“ 
Ръководител на проекта: Мария Стойкова1 
Водещ изследовател: Румен Стефанов1 
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Членове на изследователския екип: Ваня Рангелова2, Елеонора Христова2, 
Десислава Димитрова2, Александрина Топалова2, Владимира Петрова2, Елена 
Бангиева2, Невена Митева2, Магдалена Иванова2, Сияна Стоилова2, Йорданка 
Башева2, Милица Брънчева2 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФОЗ 
1 – Катедра „Социална медицина и обществено здраве“; 2 – Студенти по 
медицина, 3ти курс 

Резюме: Спешната медицина е важна част от обучението на студентите по 
медицина, но поради ограниченото време и хорариум не може да бъде 
обхваната подробно в учебния процес. Ето защо студентите имаха желание 
да получат допълнителна информация и умения в тази посока, защото се 
чувстваха неподготвени и несигурни в изпълнението на манипулации при 
спешни случаи. Главната цел на проекта беше организиране на обучителен 
семинар, който да допълни знанията и да разшири кръгозора на студентите – 
медици в областта на спешната медицина. Организирането на семинара беше 
поето изцяло от студентите по медицина (участници в кръжока по социална 
медицина) в Медицински университет – Пловдив, които сформираха 
проектен комитет. Студентите-участници планираха и организираха 
провеждането на семинара. След проучване мнението на колеги, селектираха 
теми за разглеждане и допълнително обучение; съвместно с ръководителя и 
главния изследовател подбраха и поканиха съответните лектори – 
преподаватели по СМП и МБС от МУ – Пловдив; лекари от Центъра по 
СМП – гр. Пловдив; представители на БЧК – Пловдив; информираха 
студентите от другите медицински университети в страната за възможността 
за участие; след приключването разпространиха информационните 
материали от семинара. Семинарът беше проведен в рамките на 2 дни в 
Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив със съдействието на 
университетското ръководство. Премина при изключителен интерес от 
страна на студентите-участници от Медицинските университети в Пловдив, 
София, Варна, Плевен и Стара Загора. Особен интерес предизвикаха 
демонстрациите и практическите занимания, които проведоха д-р Ив. Минев 
от КАРИТ и доброволци от БЧК. С провеждането на проекта: бяха 
допълнени знанията и уменията на студентите в областта на спешната 
помощ; повиши се тяхната инициативност; беше постигнато много по посока 
подобряване комуникацията студент – преподавател и студент – студент. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. 
Липсват публикации. 
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ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 2012 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-01/2012 

Тема: Прогностично значение на интраоперативния ПТХ тест за развитие на 
хипокалциемия след тотална тиреоидектомия 
Ръководител на проекта: Георги Дееничин1 
Водещ изследовател: Метин Али1 

Членове на изследователския екип: Ангел Учиков1, Росен Димов1, Любка 
Алексова1, Боян Нончев2, Таня Денева3, Евгения Ангелова3 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ 
1 – Катедра „Специална Хирургия“; 2 – II Kатедра по вътрешни болести, 
Секция „Eндокринология“; 3 – Катедра „Kлинична лаборатория“ 

Резюме: Високата честота на следоперативния хипопаратиреоидизъм 
(СХП) след тотална тиреоидектомия (ТТ) и значителната болестност свързана 
с него са повод за продължителни усилия за установяване на надеждни и 
същевременно достъпни прогностични маркери за развитието му. 

Целта на проучването бе да се определи прогностичното значение на 
интраоперативния ПТХ тест за развитие на СХП след ТТ.  

Оценката на индивидуалния риск за развитие на СХП показа, че 
единствен фактор със статистическа достоверна значимост е големината на 
щитовидната жлеза. 

При анализ на значимостта на интраоперативния ПТХ мониторинг като 
средство за оценка на риска от развитие на СХП след ТТ се установи, че 
предиктивната му стойност е много по-висока за прогнозиране на болните 
които няма да развият СХП, отколкото за болните при които може да се 
развие такъв в следоперативния период. 

Извън общата оценка на предиктивната стойност на интраоперативния 
ПТХ тест за развитие на хипокалциемия след ТТ е направен и сериен анализ 
на прогностичното значение на следоперативните ПТХ измервания в 
различни времеви периоди с оглед избора на най-подходящо време за най-
достоверни резултати. Установи се, че прогностичната стойност на ПТХ 
теста за развите на еу- или хипокалциемия е приемливо висока, независимо 
от времето на изследване.  

Заключение: ПТХ анализите предоставят приемливо точна информация 
за прогноза на следоперативния клиничен и биохимичен статус на 
пациентите. 
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Приложение в практиката: Анализа на предиктивната стойност на 
интраоперативния ПТХ тест ни дава основание да твърдим, че вероятността 
за развитие на симптоми на хипокалциемия при нормални стойности е 
ниска, което улеснява решението за ранна дехоспитализация в условията на 
еднодневна хирургия. 

Научни публикации: 
1. Али M., Алексова Л., Димитрова Т., Паунов Л., Зисов К., Мурджев К. 

Ролята на интраоперативния ПТХ мониторинг за прогноза на 
следоперативен хипопаратиреоидизъм след тотална тиреоидектомия. XIV 
Национален Конгрес по Хирургия с международно участие, сборник 
доклади (пълен текст), София 2014; 722-726. 

2. Али М., Алексова Л., Учиков А., Тодоров Б., Новаков И., Димитрова Т., 
Тенчев Т., Нончев Б., Денева Т., Давчева Д., Русева М. Приложение на 
интраоперативния ПТХ тест за прогноза на следоперативен 
хипопаратиреоидизъм след тотална тиреоидектомия в условията на 
еднодневна хирургия. Сборник доклади Съюз на Учените в България – 
Пловдив 2015; 47-52. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно. Слаба публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: HO-03/2012 

Тема: Фармакологичен анализ на инхибирането на глутамат-ергичната 
медиация от невротропни средства 
Ръководител на проекта: Дамянка Гетова-Спасова1 

Водещи изследователи: Даринка Димитрова1, Наталия Присадова2 
Членове на изследователския екип: Нина Дончева3, Илияна Стефанова2, 
Мариян Тополов3, Лилия Василева1, Кремена Сарачева1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ 
1 – Катедра „Фармакология и клинична фармакология“; 2 – Катедра 
„Медицинска физика и биофизика“; 3 – Катедра „Фармакология и 
лекарствена токсикология“ 

Резюме: Изследвано е противъзпалителното действие на бенфотиамин, 
комбиниран витаминен препарат, алфа-липоева киселина и габапентин 
върху карагеенинов модел на възпаление. Ефектите на отделните вещества са 
сравнявани с тези на добре известното НСПВС диклофенак. При някои от 
изследваните агенти като габапентин и алфа-липоева киселина се наблюдава 
добре изразена доза-отговор зависимост.  
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Ефектите на глутаматния антагонист габапентин в модел in vitro е 
проведен върху съкратителната активност на гладко-мускулни тъкани от 
стомах на плъх. С цел установяване интимния механизъм на действие на 
габапентин са прилагани ГАМК-антагонистите пикротоксин и бикукулин, 
както и калциеви агонисти като кофеин и форсколин. Доказано е участието 
на глутаматната и ГАМК-ергична невромедиации в осъществяване на 
ефектите на габапентина, както и потенциращия ефект на калциевите 
агонисти върху съкратителните му ефекти върху гладко-мускулните органи. 

Установено е противоболковото действие на изследваните вещества: 
габапентин и алфа-липоева киселина потискат силно и 2-те фази на болкова 
реакция – ранна и късна. Бенфотиамин потиска предимно късната фаза, 
докато комбинирания витаминен препарат проявява слаб ефект. Ефектите на 
отделните вещества са сравнявани с тези на аналгетика-антипиретик 
метамизол. Габапентин и алфа-липоева киселина показват добре изразена 
доза-отговор ефект към ранната и късна фази на болковата реакция към 
формалин.  

Изследван е NMDA глутаматния антагонист мемантин за повлияване на 
процесите на обучение и памет на плъхове с модел на скополаминова 
амнезия, приложен сам или в комбинация с холинестеразния инхибитор 
ривастигмин. Мемантинът, както и ривастигминът приложени 
самостоятелно или в комбинация показаха подобряващ ефект върпу 
процесите на обучения и памет на плъхове.  

Заключение: Някои от изследваните глутаматни антагонисти биха могли 
да намерят приложение при терапията на острата болка или на възпалителни 
процеси, медиирани от локални тъканни увреди, както и при лечението на 
някои мозъчни дегенеративни заболявания, като деменция и Алцхаймерова 
болест. 

Научни публикации: 
1. Димитрова Д., Гетова Д. Сравняване ефектите на три дози скополамин 

като модел на увредена памет при експериментални животни и хора. 
Сборник Научни трудове на СУБ клон Пловдив, серия Г. Медицина, 
Фармация и Дентална Медицина, 2014, том 15, стр. 148-153. 

2. Дончева Н., Гетова Д. Експериментално проучване на кетамин и 
габапентин върху ГАМК-ергични гърчове. Сборник Научни трудове на 
СУБ клон Пловдив, серия Г. Медицина, Фармация и Дентална Медицина, 
2014, том 15, стр. 1154-159. 

3. Присадова Н., Кабаджов В., Гетова Д., Кръстев А. Ламотгижин потенцира 
контрактилните ефективностг на екзогенен ацетилхолин върху 
изолирани гладки мускули. Сборник Научни трудове на СУБ клон 
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Пловдив, серия Г. Медицина, Фармация и Дентална Медицина, 2014, том 
15, стр. 165-169. 

4. Dimitrova D., Getova D. Effects of rivastigmine on learning and memory processes 
in rats – active avoidance test. Science & Technology, 2014, 4 (1): 35-39. 

5. Dimitrova D., Getova D. Effects of galantamine on passive avoidance test in 
rats. Trakia Journal of Sciences, 2014, 12, vol. 12, suppl. 1, 102-105. 

6. Doncheva N., Getova D. Antinociceptive effect of gabapentin in naive and with 
neuropathic pain rats. Trakia Journal of Sciences, 2014, vol. 12, suppl. 1, 127-131. 

7. Dimitrova D., Mihaylova A., Getova D. Compariosn of the effects of different 
doses diazepam on learning and memory processes in rats using active and 
passive avoidance tests. Indian Journal of Pharmaceutical Sience & Research, 
2015, 5(2): 112-116.  

8. Димитрова Д., Гетова Д. Ефекти на галантамина върху процесите на 
обучение и памет на интактни плъхове – тест за активно обучение. В: 
Сборник с научни трудове на СУБ – Пловдив, Серия Г: Медицина, 
фармация и дентална медицина, 2015, том 16: 91-95. 

9. Димитрова Д., Гетова Д. Сравняване ефектите на три дози скополамин 
като модел на увредена памет при експериментални животни и хора. 
Сборник Научни трудове на СУБ клон Пловдив, серия Г. Медицина, 
Фармация и Дентална Медицина, 2014, том 15, стр. 148-153. 

10. Дончева Н., Гетова Д. Експериментално проучване на кетамин и 
габапентин върху ГАМК-ергични гърчове. Сборник Научни трудове на 
СУБ клон Пловдив, серия Г. Медицина, Фармация и Дентална Медицина, 
2014, том 15, стр. 154-159. 

11. Присадова Н., Кабаджов В., Гетова Д., Кръстев А. Ламотгижин потенцира 
контрактилните ефективностг на екзогенен ацетилхолин върху 
изолирани гладки мускули. Сборник Научни трудове на СУБ клон 
Пловдив, серия Г. Медицина, Фармация и Дентална Медицина, 2014, том 
15, стр. 165-16. 

12. Димитрова Д. Употреба на холинергичния антагонист скополамин като 
модел на увредена памет при експериментални животни и хора. Сборник 
Научни трудове на СУБ клон Пловдив, серия Г. Медицина, Фармация и 
Дентална Медицина, 2014, том 15, стр. 144-147. 

13. Dimitrova D., Mihaylova A., Getova D. Study the effects of diazepam on 
passive avoidance test and locomotor activity in rats. International Journal of 
Preclinical and Pharmaceutical Research, 2015, 6(3): 106-110. (IF = 3.919) 

14. Dimitrova D., Dimitrova Z., Nalbantova V., Durleva G., Getova D. Effects of 
cholinesterase inhibitors on experimental model of retrograde amnesia. 
Schollars Academic Journal of Pharmacy (SAJP), 2015, 4(3): 208-211.  
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15. Yanev P., Dimitrova D., Getova-Spassova D. Effects of rivastigmine and 
memantine alone and in combination on learning and memory in rats with 
scopolamine-induced amnesia. Open Medicine, 2015, 10: 338-345. (IF = 0.186) 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Обществено здраве 
Договор №: НО-04/2012 

Тема: Мониторинг на хроничните заболявания – мултидисциплинарен подход 
Ръководител на проекта: Нонка Матева1 
Водещ изследовател: Гергана Форева1, Мариета Тодорова1 
Членове на изследователския екип: Радост Асенова1, Николай Атанасов1, 
Донка Димитрова1, Тодор Стоев1, Гергана Петрова2, Росица Димова1, Боряна 
Левтерова1, Ванина Михайлова-Алакиди2, Теодора Димчева1, Румяна 
Стоянова1, Ралица Райчева3, Десислава Бакова2 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФОЗ 
1 – Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща 
медицина“; 2 – Катедра „Управление на здравните грижи“; 3 – Катедра 
„Социална медицина обществено здраве“ 

Цел на проекта бе да се разработи и приложи инструментариум за 
проучване и оценка на обгрижването на пациенти с хронични заболявания, 
който да доставя необходимата за здравното управление информация, като 
предпоставка за осъвременяване на модела за мониториране на хронично 
болни в здравната система. 

Резултати: Осъществи се задълбочен преглед на литературата по 
отношение на прилагани инструменти за оценка на качеството на живот. 
Установи се, че има единични български проучвания с утвърдени в научната 
литература въпросници за оценка на качеството на живот. 

Анализира се процедураната по реимбурсация на лекарствени средства за 
пациенти с хронични заболявания, проучиха се данни за тежестта на 
разходите за медикаменти в световен мащаб. Проведено бе качествено 
проучване по метода – фокус групи. Модерирани бяха пет фокус групи, с 
шестдесет участника – общопрактикуващи лекари, тесни специалисти, 
представители от Районна здравна инспекция, Районна здравно 
осигурителна каса, Български лекарски съюз, пациентски организации. 
Представена бе позицията на изпълнители и ползватели на медицинска 
помощ за потребността от промяна на утвърдената форма за обгрижване на 
хронично болните – диспансеризацията. 
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Създадена е анкетна карта за проучване обгрижването на хронично 
болни, отразяваща спецификите в организацията на българската здравна 
система. Новосъздаденият инструментариум бе апробиран. 

Приложение в практиката: Получените резултати са основа за 
детайлизирани проучвания на изведените проблеми в грижите за хронично 
болните, както и за изготвяне на предложения към здравните политици за 
промени в нормативната уредба с цел подобряване качеството на живот на 
пациентите с хронични заболявания.  

Дейностите по проекта и изведените изводи са основа за разработване на 
дисертационен труд на ас. Теодора Димчева: „Мениджмънт на пациенти с 
хронична обструктивна белодробна болест – приложение на 
информационните технологии“.  

Научни публикации: 
1. Димчева Т., Форева Г., Асенова Р., Матева Н. Проблеми при консултиране 

на пациенти с хронични заболявания – пилотно проучване. Сборник 
„Наука и младост“, 2013; 232-237. 

2. Stoyanova R., Atanasov N., Petrova G. Reinbursement and public expenditure 
on medical products in the Republic Bulgaria. Pharmatia, 2014; 61(2):24-29. 

3. Левтерова Б., Форева Г., Димитрова Д., Асенова Р. Приложение на 
инструменти за оценка на качеството при хронични заболявания в 
българската медицинска практика. Обща медицина, 2014; 16(2):12-19. 

4. Димчева Т., Матева Н., Бакова Д. Времето като ресурс при обгрижване на 
пациенти с хронични заболявания. Сборник с доклади, Series G. Medicine, 
Pharmacy and Dental Medicine, 2015; Vol. XVII: 19-22. ISSN 1311-9427. 

5. Dimcheva T., Mateva N. Non-communicable disease management – good 
practices and models. International Journal. Scientific and Applicative Papers, 
2015; 8(1):182-186. 

6. Mateva N., Nonchev B. Chronic diseases monitoring – key aspects and problems. 
International Journal. Scientific and Applicative Papers, 2015; 8(1):48-52. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност.  

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-09/2012 

Тема: Получаване и изследване на алуминиеви сплави и композити, 
перспективни за медицинско приложение 
Ръководител на проекта: Росица Манчева1 
Водещ изследовател: Росица Манчева1 
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Членове на изследователския екип: Виктория Сарафян2, Светлана Янева2, 
Никола Стойчев2, Мариан Драганов2, Илия Гаджов3, Николина Милчева1, 
Детелина Милева6, Йоланта Романовска5, Марцин Дражевич5, Даниела 
Лилова3, Деница Кираджийска1, Яна Феодорова2, Георги Стефанов3 

Базова организация: МУ – Пловдив, ФФ, МФ, ДЕСО 
1 – Катедра „Химични науки“; 2 – Катедра „Медицинска биология“; 3 – БАН, 
ХТМУ – София; 4 – Секция „Природни науки“, ДЕСО; 5 – Технологичен 
университет – Ржешов, Полша 

Цел: Да се разработят нови, ефективни и леснодостъпни материали за 
приложение в медицината и медицинското приборостроене.  

Резултати: Чрез гравиметрично леене са получени образци от тройни 
сплави Al-Si-Zr с различно циркониево съдържание. Проследено е 
влиянието на легиращия елемент върху техните свойства. Проведено е 
високотемпературно окисление за получаване на защитни оксидни филми. 
Резултати от сканираща електронна микроскопия и корозионни изпитания 
показват, че методът не е ефективен за получаване на покрития, изолиращи 
алуминиевите сплави от агресивното действие на телесните течности. 
Биоизпитанията на Al-Si-Zr илюстрират възпрепятстване на клетъчната 
адхезия и снижение на виталността при клетъчни линии PDL и McCoy – 
Plovdiv в условия на съвместно култивиране.  

На биотестове са подложени още анодирани и покрити с полистирен 
образци от технически алуминий. Чрез линии RAW 264.7 и PDL са оценени 
виталността, биосъвместимостта и нивото на азотен оксид. Клетки RAW 
264.7 добре адхезират и запазват своята виталност върху различните анодни 
покрития. Не е констатирано индуциране и продукция на NO, 
цитотоксичност и увреждане клетките. Оксидните филми създават по-добри 
условия за развитие на клетки PDL в сравнение с необработен алуминий. 

Полимерните покрития възпрепятстват клетъчната адхезия, разстилането 
и пролиферацията на клетки PDL. 

Заключение: Оксидните филми върху Al-Si-Zr, както и полимерните 
покрития от полистирен върху технически алуминий, демонстрират 
незадоволителни показатели при изследване на тяхната биосъвместимост. 

Анодните покрития върху технически алуминий показват по-добри 
резултати при биотестовете в сравнение с необработени алуминиеви 
повърхности.  

Приложение в практиката: Модифицираните алуминиеви образци с 
анодни филми от 10 – 20 µm са подходящи за приложение в медицинското 
приборостроене и като импланти в медицината. 
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Научни публикации: 
1. Манчева Р., Милева Д. Приложение на хромови сплави в медицината-

функционални свойства, предимства и недостатъци (Литературен обзор), 
Природни науки, математика и информатика, Издателство ПУ „Паисий 
Хилендарски“, 2012, том II, част I, 223-232. 

2. Stefanov G., Stoychev N., Avdeev G., Kiradzhiyska D., Vassilev G., Pramanick 
A. Phase Composition and High-Temperature Oxidation Behaviour of Nano-
Microcrystalline Al-Si11-Zr Alloys. In: Nanoscience & Nanotechnology-13. 
Bulgarian Academy of Sciences, Bulgaria, 2013, 140-143. 

3. Kiradzhiyska D., Mantcheva R., Mileva D., Draganova K., Feodorova Y., 
Sarafyan V., Draganov M. Investigation of chromium-cobalt coated scaffolds 
on cell cultures in vitro. Folia Medica, 2014, 56 (4): 88-95. 

4. Mantcheva R., Mileva D. Effect of side anions nature on the anodic processes 
kinetics in in “Chromispel-C” electrolytes used in chrome plating, Trans. IMF, 
2014, 92 (2), 108-114. 

5. Kiradzhiyska D., Mantcheva R., Mileva D., Yovcheva T., Viraneva A. On the 
influence of some factors on the functional properties of electrogalvanic 
coatings promising for medical applications, Bulgarian Chemical 
Communications, 2015, Vol. 47, B, 480-486. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен със значими 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Добра публикационна 
активност. 

 
Научна област на изследването: Обществено здраве 
Договор №: НО-10/2012 

Тема: Тревожност и начални прояви на бърнаут синдром сред 
преподаватели, работещи в интеркултурна образователна среда 
Ръководител на проекта: Дроздстой Стоянов1 
Водещ изследовател: Славка Тошкова-Христозова2 
Членове на изследователския екип: Светла Пачева-Крабова2, Славка 
Тошкова-Христозова2, Иван Христозов2, Наталия Янкова2, Евгений 
Кадийски2, Христина Спасова2, Борис Тилов3, Златослав Арабаджиев1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ДЕСО, ФОЗ 
1 – Катедра „Психиатрия и медицинска психология“; 2 – ДЕСО; 3 – Катедра 
„Управление на здравните грижи“ 

Резюме: Психопатологичните аспекти на синдрома бърн аут са важна 
тема в съвременната литература, като някои автори (Акер 2011), го 
разглеждат като клинична депресия. Настоящият проект има за цел да 
проучи психопатологичните корелати на бърн аут синдрома, в частност 
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тревожноста и депресията. За тази цел за използвани въпросникът за 
тревожност и депресия на Тодор Ташев и Въпросникът за професионално 
изпепеляване на Кристина Маслах, стандартизиран за приложение в 
българската популация. Тестът на Ташев се състои от следните скали: обща 
тревожност, вегетативна, обсесивна и депресивна скала. Тестът на Маслах се 
основава на следните измервания: емоционално изтощение, дехуманизация 
ио занижаване на личните постижения (намалена работоспособност). 
Нашето прочуване включва 70 служители от системата на здравеопазването 
и медицинското образование. При статистическия анализ е използват 
методът на Спирман. Резултатите показват значими положителни корелации 
между скалите от теста на Ташев, емоционалното изтощение и 
дехуманизацията от теста на Маслах, както и негативна корелация със 
скалата за намаляване на личните постижения. Тези данни потвърждават 
хипотезата, че клиничните прояви на професионалното изпепеляване се 
припокриват до голяма степен с регистъра на тревожно-депресивните 
състояния в началния етап на бърн аут синдрома, известен като „горене“, 
или „flame out“ и в този смисъл се явяват предиктор за настъпването на 
същинското професионално изпепеляване. 

Научни публикации: 
1. Stoyanov D., Hristozova S., Arabadziev Z., Tilov B. Psychopathological 

dimensions of burn out syndrome: depression and anxiety correlates. European 
Psychiatry, 2013, 28, 1.  

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Слаба 
публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-11/2012 

Тема: Принос на моноклонално антитяло ERG в диагностиката на дискретни 
простатни неоплазии 
Ръководител на проекта: Веселин Беловеждов1 
Водещ изследовател: Свитлана Бачурска1  
Членове на изследователския екип: Дмитрий Стайков1, Георги Иванов1, 
Десислава Ташкова1, Иван Бакърджиев2 

Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Обща и клинична патология и съдебна медицина“; 2 – Катедра 
„Урология“ 

Въведение: Карциномът на простатата (КП) е втората най-
диагностицирана неплазма при мъжете в световен мащаб. Малкият размер 
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на тъканта в иглената простатна биопсия често е причина за невъзможност 
за правилна интерпретация, особено когато има бенигнени лезии 
наподобяващи на КП. Нови имунохистохимични маркери, като ERG, биха 
могли да допринесат за повишаване на точността на диагнозата при 
проблемни случаи. 

Целта на настоящото проучване е да се установи диагностичната 
стойност на ERG поотделно и в комбинация с AMACR/34βE12 при анализа 
на иглени простатни биопсии съдържащи огнища на минимален ПК, както и 
доброкачествени имитации. 

Материали и методи: Сред 1710 последователни иглени простатни 
биопсии, оцветени с ХЕ са избрани 141. Всичките са третирани с ERG, 
AMACR и 34βE12 по съответните имунохистохимични методики. 

Резултати: От 98 биопсии предварително диагностицирани като ПК, 57 
показват положителна, а 42 отрицателна ERG експресия в жлезите считани 
за туморни. Експресията за AMACR е позитивна в 86 от случаите и напълно 
отсъства в оставащите 13. В 9 от AMACR – отрицателни случаи окончателна 
диагноза е верифицирана с помощта на наличната ERG експресия. В 95 от 
биопсиите е налице липса на 34βE12 позитивност и само 4 случая показаха 
слаб такъв. Сред тези случаи 2 са ERG-положителни. Оставащи 43 биопсии 
са редиагностицирани като доброкачествени: 13 – проста атрофия, 11 – 
частична атрофия, 9 – аденоза, 3 – базално-клетъчна хиперплазия, 3 – 
постатрофична хиперплазия, 2 – светлоклетъчна хиперплазия и 2 – 
склерозираща аденоза. Нито един от 43 доброкачествени случая не 
демонстрира експресия на ERG. 

Заключение: Имунохистохимичният маркер ERG има съществен принос 
в диагностиката на ПК и би могъл успешно да бъде използван наред с 
рутинно използвания коктейл AMACR/34βE12 особено при трудни за 
интерпретация случаи.  

Научни публикации: 
1. Бачурска С., Стайков Д., Иванов Г., Беловеждов В. Липса на експресия на 

ERG-антитяло в бенигнени лезии имитиращи простатен карцином. Folia 
Medica (под печат). 

2. Бачурска С. Морфологична диагностика на простатен аденокарцином – 
минало, настояще и бъдеще. Урология и ендоурология (под печат). 

3. Бачурска С. Бенигнени лезии имитиращи простатен карцином. 
Медицински преглед (под печат). 

4. Бачурска С., Дечев И., Беловеждов В., Стайков Д., Бакърджиев И. Редки 
хистологични форми на простатен карцином – случаи от практика. 
Андрология, 2013; 2(22):4-8. 
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5. Бачурска С., Беловеждов В. Значителни диагностични проблеми в 
незначителната площ на иглена простатна биопсия. Наука и технологии, 
2013; 3(1):224-227. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно, с висока публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Обществено здраве 
Договор №: НО-15/2012 

Teмa: Контингентно оценяване на готовността за плащане на пациенти с 
кожни и дентални заболявания 
Ръководител на проекта: Николай Атанасов2, Христо Добрев1 
Водещ изследовател: Донка Димитрова2 
Членове на изследователския екип: Дроздстой Стоянов3, Румяна Стоянова2, 
Десислава Ночева1, Мариана Александрова4, Боряна Левтерова2, Росица 
Димова2, Ралица Райчева5 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФОЗ, МК 
1 – Катедра „Дерматология и венерология“; 2 – Катедра „Здравен 
мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина“; 3 – Катедра 
„Психиатрия и медицинска психология“; 4 – Медицински колеж; 5 – Катедра 
„Социална медицина и обществено здраве“ 

Цел: Да се измери готовността за плащане (WTP) и пациентските 
предпочитания при две заболявания – псориазис и лечение на счупен 
кътник. 

Резултати: За влиянието на псориазиса върху предпочитанията за 
неговото лечение, качеството на живот и нивата на WTP беше използвана 
анкета сред 51 пациенти на възраст над 18 г. Тежестта на заболяването бе 
установена чрез VAS. Получени бяха следните данни за средна и разсейване 
за тежест на заболяването – (Mean = 5.49; Stdev = 1.891; R = 9). Най-
засегнатите от болестта с присъщите средни WTP за подобряване и 
излекуване се оказаха: самообслужването (276 лв.), способността за 
концентрация (304 лв.), интимният живот (435 лв.) и сънят (461 лв.). Между 
нивата на WTP и домакинския доход не бе открита статистически значима 
взаимозависимост. Същото се отнася и за тежестта на заболяването, която не 
оказва съществено въздействие върху нивата на WTP. Като лечебна 
алтернатива с най-голяма честота на избора се оказа вътрешното лечение с 
прилагане на мускулни инжекции, след него се нарежда морелечението. 
Причините за избора са подчинени на мястото на провеждане на лечението и 
на неговата ефективност.  
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За измерване на предпочитанията и на WTP при лечение на кътник с 
умъртвени нерви е използвана анкета с пряк директен въпрос за WTP при 
предварително разяснени лечебни сценарии. Включени са и въпроси относно 
честота на посещение при зъболекаря, демографски и социално-
икономически характеристики на индивидите. Извадката е от 111 души, 
посетили своя дентален медик в гр. Пловдив. Получените оценки на WTP за 
предложените здравни алтернативи с тяхното стандартно отклонение са 
както следва: лечение на зъбния канал и поставяне на коронка – 121 лв.; за 
изваждане на зъба и оставяне на празнина на неговото място – 51 лв.; за 
поставяне на подвижна протеза с изкуствен зъб – 120 лв.; поставяне на мост с 
изкуствен зъб – 126 лв.; поставяне на имплант и върху него изкуствен зъб – 
491 лв. Статистически значими предиктори на WTP се оказаха следните 
променливи: домакински доход, степен на образование и честота на 
посещенията при денталния лекар. 

Заключение: Методите на контингентното оценяване на публични блага 
могат да намерят приложение в осигуряването и предлагането на здравни 
услуги при ясно зададени лечебни алтернативи с най-вероятните им тегла за 
медицинска ефективност и подходящо избрани формати на въпросите за 
WTP.  

Приложение в практиката: Предлага се използването на методите на 
контингетното оценяване в областта на мениджмънта на здравните 
организации и оценката на ефективността на техните проекти. 

Научни публикации: 
1. Atanasov N., Dobrev H., Raytcheva R., Alexandrova M., Nocheva D., Stoyanov 

D. Contingent Valuation of the Patients’ Willingness to Pay for Dermatological 
and Dental Treatment. Journal of International Scientific Publications: 
Economy&Business, 2013, Volume 7, Part 2; 219-228. 

2. Atanasov N., Dimitrova D., Stoyanova R., Lefterova B., Dimova R. Advantages 
and Disadvantages of Contingent Valuation in Terms of Compulsory Health 
Insurance System. Journal of International Scientific Publications: 
Economy&Business, 2013; Volume 7, Part 2, 208-218. 

3. Atanasov N., Dimitrova D., Stoyanova R., Alexandrova M., Dimova R., 
Lefterova B. Stated Preferences and Willingness to Pay for Molar Treatment: 
Results of Pilot Study, 1-st Trakia Medical Days, Trakia Journal of Sciences, 
2014, Vol. 12, Suppl. 1; 403-407. 

4. Dobrev H., Atanasov N., Stoianova R. Evaluation of the impact of psoriasis on 
patients’ quality of life and determining their willingness to pay for cure: results 
of pilot study. International Journal of Health Economics, 2014, 4: 14-25. 

5. Atanasov N., Stoyanova R., Alexandrova M. Possibilities to Model Patients’ 

Дни на медицинската наука  51 



Preferences and Their Willingness to Pay for a Molar Treatment. Dental and 
Medical Problems, 2016, 53, 1: 41-49. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Висока публикационна 
активност.  

 
Научна област на изследването: Фармация 
Договор №: НО-16/2012 

Тема: Проучване върху фитохимичен състав, антиоксидантна, 
имуностимулираща, антиинфламаторна и аналгетична активност на 
екстракти от черен бъз (Sambucus nigra), разпространен в България 
Ръководител на проекта: Данка Обрешкова1 
Водещи изследователи: Данка Обрешкова1, Даниела Сейменска1 
Членове на изследователския екип: Пламен Стоянов1, Людмил Луканов2, 
Стела Димитрова2, Мария Крачанова3, Петко Денев3, Манол Огнянов3, 
Ирина Николова4, Стефка Иванова1 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФФ 
1 – Катедра „Фармакогнозия и фармацевтична химия“; 2 – Катедра „Химия и 
биохимия“; 3 – ЛБАВ, Институт по органична химия с Център по 
фитохимия – БАН, Пловдив; 4 – Катедра „Фармакология, фармакотерапия и 
токсикология“, Фармацевтичен факултет – София 

Цел: Фитохимично охарактеризиране на екстракти от черен и тревист 
бъз, стандартизиране и изпитване за антиоксидантна, противовъзпалителна, 
аналгетична и имуностимулираща активност. 

Резултати: Екстракти от плодове, цветове и листа на черен и тревист бъз 
са получени чрез мацерация при оптимизирни условия на екстрахиране. 
Течните екстракти са пречистени посредством твърдофазна екстракция и 
концентрирани чрез лиофилизация. Екстрактите са анализирани с помощта 
на ВЕТХ. Те са стандартизирани по отношение на редица полифенолни 
вещества. Анализирани са и тритерпените урсолова и олеанолова киселина. 
Измерена е антиоксидантната им активност с помощта на различни методи: 
ORAC, FRAP, DPPH, HORAC. Определена е острата перорална и 
интраперитонеална токсичност. При перорално приложение екстрактите са 
практически нетоксични. Само екстракта от плод в доза 50 mg/kg показва 
статистически достоверна и съизмерима с диклофенак противовъзпалителна 
активност, спрямо контролата. Изследването за аналгетична активност на 
екстракти от цвят и плодове на бъз, показа, че и двата екстракта в най-
високата доза 50 mg/kg, проявяват съизмерима с диклофенак аналгетична 
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активност. Най-висока противовирусна активност беше установена при 
листата от черен бъз. Екстрактите са изследвани за антитуморна активност 
срещу различни туморни линии (HeLa, Т24 и Graffi). Получените резултати 
показват различна по степен антипролиферативна/цитотоксична активност 
както и липса на цитотоксичен ефект на някои екстракти върху изследваните 
три вида туморни клетки. 

Заключение: Черният и тревист бъз са лечебни растения с висока 
биологична активност, която корелира добре със съдържанието на 
полифенолни съединения.  

Приложение в практиката: Получените екстракти бяха отличени като 
високо перспективна суровина за производството на хранителни добавки и 
функционални храни с антиоксидантно, противовъзпалително, 
противотуморно и противовирусно действие. 

Научни публикации: 
1. Сейменска Д., Пиличева Б. Фитохимичен състав на растителни дроги от 

черен бъз (Sambucus nigra), Scientific Researches of The Union of Scientists 
in Bulgaria – Plovdiv, Series B. Natural Science and Humanities, 2012, Vol.13, 
227-230. 

2. Марчев А., Сейменска Д., Денев П., Павлов А., Крачанова М. Плодовете и 
цветовете от Sambucus nigra и Sambucus ebulus – богат източник на 
биоактивни тритерпеноиди с антиоксидантна и анти-инфламаторна 
активност. Наука Диететика, 2013, том 3, 28-33. 

3. Seymenska D., Denev P., Kratchanova M., Obreshkova D., Pulevska P. Total 
phenolic content and antioxidant activity of Sambucus nigra fruit and flos., 
Scientific Researches of The Union of Scientists in Bulgaria – Plovdiv, Series G. 
Natural Science and Humanities, 2013, Vol. XIV, 54-57. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност.  

 
Научна област на изследването: Дентална медицина 
Договор №: НО-17/2012 

Тема: Влияние на биодеградационните продукти при директни и 
индиректни композитни възстановявания върху тъканите в устната кухина и 
оралния биофилм според степента на полимеризация и отделяне на 
остатъчни мономери 
Ръководител на проекта: Иван Филипов1 
Водещ изследовател: Стела Ничева1 

Членове на изследователския екип: Йорданка Узунова2, Георги Иванов3, 
Петя Гарджева4, Ирина Станимирова4, Виктория Мандова5 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ, ФФ, МФ 
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1 – Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“; 2 – Катедра „Химия и 
биохимия“; 3 – Катедра „Обща и клинична патология“; 4 – Катедра 
„Микробиология и имунология“; 5 – Студент IV курс по дентална медицина 

Цел: Изследване въздействието на дентални композити върху жизнения 
цикъл на клетки от гингивална тъкан, активността на слюнчена α – амилаза и 
нормалната микрофлора от устна кухина при различна степен на тяхната 
полимеризация. 

Резултати: Включени са 20 пациента на възраст над 18 години, дали 
доброволно съгласие за участие в изследването, разделени в две групи по 10 
на случаен принцип. На едните бяха изработвани директни обтурации, а на 
другите – индиректни. Степента на превръщане на композитите беше 
определена с FTIR и Raman спектроскопия. Концентрацията на остатъчни 
мономери отделени в слюнка след поставяне на обтурациите беше 
определена с високоефективна течна хроматография. In vitro проучвания 
показват, че мономерите bis-GMA и UDMA не повлияват растежа на 
кариесогенните микроорганизми и други нормални и условно-патогенни 
обитатели на устната кухина. TEGDMA и екстракти от композити 
стимулират тоталния растеж на S. viridans group. При по-голяма част от 
пациентите активността на α-амилазата намалява десет минути след 
поставяне на обтурация. За In vivo oтчитане на апоптоза/некроза под 
въздействие на мономери и деградационни продукти, върху биопсия от 
гингивална тъкан в контакт с композитно възстановяване е приложено 
имунохистохимично изследване върху парафинови срези с лиофилизирано 
мише моноклонално антитяло CPP32 (Caspase-3) NovocastraТМ с прилагане 
на високотемпературна методика за антигенно разкриване. Изследването на 
апоптотичния индекс в пробите от гингивална тъкан представлява интерес, 
понеже липсват подобни данни от in vivo изследвания. 

Заключение: Денталните композити показват преходен увреждащ ефект 
върху меките тъкани в устната кухина. Налице са обратими биохимични 
промени на клетъчно ниво. Микробиологичното изследване отчете липса на 
инхибиращ ефект на мономерите на денталните композити върху биофилма 
и неговия състав.  

Приложение в практиката: Резултатите показват, че в клинични условия 
е важно да се прилага протокол, който да минимизира контакта на 
денталните композити с меките тъкани, както и да се мотивира и 
инструктира пациентът да спазва добра орална хигиена, за да бъде 
дълготрайно възстановяването.  
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Липсват публикации. 
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Научна област на изследването: Клинична  
Договор №: НО-18/2012 

Тема: Вродени дефекти на коремната стена – перинатална диагноза и 
съвременен терапевтичен подход посредствум вакуум-асистирана 
технология 
Ръководител на проекта: Пенка Стефанова1 
Водещ изследовател: Пенка Стефанова1 
Членове на изследователския екип: Б. Пехливанов2, Г. Амалиев2, 
Мл. Младенова2, Б. Иванов1, Д. Дачев1, М. Ненов1, М. Симеонов1  
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Пропедевтика на хирургичните болести“, Секция „Детска 
хирургия“; 2 – Катедра „Акушерство и гинекология“ 

Цел: Подобряване на пренаталната диагностика на аномалиите на 
предната коремна стена и своевременна хирургична преценка за тяхното 
коригиране. Проследяването на бременността и провеждане на раждането в 
специализирана клиника дават възможност за предотвратяване на 
евентуални усложнения, свързани с акта на раждане. В условията на 
специализирана клиника деца могат да бъдат следоперативно проследени и 
лекувани от екип детски анестезиолози и неонатолози. 

Резултати: Изготвеният план за поведение позволява корекция на 
аномалиите след раждане в специализирана клиника. Аномалиите са 
коригирани посредством нововъведен метод с ВАК терапия. Децата се 
проследявани след дехоспитализацията. Получените положителни резултати 
и опит са споделени на национални и международни форуми. 

Научни публикации: 
1. Стефанова П., Дачев Д., Зънзов Е. Лечение на рани при деца чрез вакуум 

асистирана технология. Хирургия, 2014 г., 1., 11-14. 
2. Дачев Д., Зънзов Е., Стефанова П. Приложение на вакуум-асистирана 

технология при новородено с омфалоцеле. Хирургия, 2014, бр. 4, 2014 г., 
29-31. 

3. Амалиев Г., Стефанова П., Дачев Д., Младенова М. Дефекти на предната 
коремна стена – класификация и ранна ултразвукова диагностика. 
Съвременна медицинска наука брой 8, 2014 г., 6-9. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски спрямо предвидените цел и задачи.  
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Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-22/2012 

Тема: Бърнаут синдром при работещи в места за лишаване от свобода 
Ръководител на проекта: Валентин Акабалиев1 
Водещ изследовател: Станислава Харизанова2 
Членове на изследователския екип: Таня Търновска2, Нина Гълъбова3, 
Румяна Стоянова4 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФОЗ 
1 – Катедра „Психиатрия и медицинска психология“; 2 – Катедра „Хигиена и 
екомедицина”; 3 – Областен затвор – Пловдив; 4 – Катедра „Здравен 
менинджмънт, икономика на здравеопазването и обща медицина“  

Цел: Да се анализират и оценят разпространението и индивидуалния риск 
от възникване на бърнаут синдром, нивото и връзката му с някои 
психосоматични, психовегетативни и поведенчески нарушения при 
работещи в места за лишаване от свобода. 

Резултати: Проучването се проведе чрез индивидуално, доброволно и 
анонимно анкетиране на 307 служители от три областни затвора в България. 
Единственият критерий за подбора им беше да имат директен контакт с 
лишените от свобода. Съставихме въпросник, съдържащ пет раздела: 
социално-демографски характеристики; твърдения по методиката на В. 
Бойко за диагностика и оценка на бърнаут; оплаквания, свързани с проява на 
напрежение и изтощение в работата, които участниците съобщават, че са 
имали през последните шест месеца; личностовият въпросник на Х. Айзенк; 
въпроси, отразяващи разхода на време и средства по повод конкретни 
здравословни оплаквания. Тъй като методиката на Бойко се прилага за 
първи път в България, беше предварително адаптирана и валидирана. 
Установихме висока честотата на бърнаут (73.62%) и трите му фази (във фаза 
„напрягане“ са 40.39% от участниците, фаза „съпротива“ – 66.78% и фаза 
„изтощение“ – 36.81%) без статистически достоверна разлика между мъже и 
жени. Предиктори за бърнаут според личностовите характеристики по 
Айзенк са дименсиите невротизъм (RR = 8.06, P = 0.003) и интроверсия (RR = 
3.50, P = 0.005). Нивата на бърнаут са в силна положителна корелация с 
някои психосоматични, психовегетативни и поведенчески оплаквания, на 
които се основава анализа на икономическите загуби.  

Заключение: Предложени са стратегии и мерки за профилактика на 
бърнаут при работещите в места за лишаване от свобода. 
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Приложение в практиката: Методиката на Бойко за оценка на бърнаут е 
приложима при периодичните медицински прегледи на работещите в 
пенитенциарната система. Създаденият модел за оценка на риска от 
възникване на бърнаут според личностовата типология на Айзенк успешно 
може да се прилага при първичния подбор на кадри. 

Научни публикации: 
1. Stoyanova R., Harizanova S. Assessment of the personal losses suffered by 

correctional officers due to burnout syndrome. International Journal of 
Occupational and Environmental Medicine. 2016; 7(1): 33-41. 

2. Харизанова С., Търновска Т., Тосева Е. Стратегия и профилактични 
мерки за бърнаут синдром при работещи в места за лишаване от свобода. 
Научни трудове на Съюза на Учените в България – Пловдив, Серия Г. 
Медицина, Фармация и Дентална медицина. 2015; том XVII: 32-35.  

3. Харизанова С., Търновска Т., Тосева Е. Психосоматични, 
психовегетативни и поведенчески нарушения сред работещи в места за 
лишаване от свобода, засегнати от бърнаут синдром. Научни трудове на 
Съюза на Учените в България – Пловдив, Серия Г. Медицина, Фармация 
и Дентална медицина. 2015; том XVI: 145-148. 

4. Harizanova S., Mateva N., Turnovska T. Chapter 11: Study of Burn Out 
Among Employees in Penitentiary System. In D. Stoyanov (Ed.), New Model of 
Burn Out Syndrome: Towards Early Diagnosis and Prevention. River 
Publishers Series in Technology in Biology and Medicine. 2014; 147-159. 

5. Stoyanova R., Harizanova S. Is burnout syndrome in nurses and warders 
influenced by the level of remuneration? International Journal of Scientific 
Research. 2014; 3(12): 60-62.  

6. Harizanova S. Job burnout among Bulgarian prison staff. International Journal 
of Scientific Research. 2014; 3(8): 307-308.  

7. Stoyanova R., Harizanova S. Economic losses caused by burnout syndrome 
among prison personnel in Bulgaria. International Journal of Health 
Economics. 2013; 3: 15-30.  

8. Harizanova S., Mateva N., Turnovska T., Akabaliev V. Relation between 
burnout syndrome, personality traits, and maladaptive coping among prison 
staff. Bulgarian Medicine. 2013; 3(4), 10-15.  

9. Harizanova S., Mateva N., Turnovska T., Akabaliev V. Assessment of burnout 
syndrome among prison staff. Bulgarian Medicine. 2013; 3(3): 25-30. 

10. Harizanova S., Tarnovska T. Professional burnout syndrome among 
correctional facility officers. Folia Medica. 2013; 55(2): 73-79. 
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11. Харизанова С., Търновска Т. Бърнаут синдром – исторически преглед, 
определение, същност, последствия. Български медицински журнал. 2013; 
1: 31-38. 

12. Харизанова С. Предпоставки за възникване на бърнаут синдром при 
служители в места за лишаване от свобода. Медицински преглед. 2013; 
49(1): 29-36.  

13. Стоянова Р., Харизанова С. Икономически загуби от бърнаут синдрома. 
Здравна икономика и мениджмънт. 2013; 4(50): 137-141.  

14. Харизанова С., Търновска Т. Бърнаут синдром при мъже и жени, 
работещи в места за лишаване от свобода. Научни трудове на Съюза на 
Учените в България – Пловдив, Научна сесия „Международна 
конференция на младите учени”. Серия Г. Медицина, Фармация и 
Дентална медицина. 2013; том XIV: 14-17.  

15. Харизанова С., Търновска Т. Бърнаут синдром сред жени, работещи в 
места за лишаване от свобода. Наука и младост: Сборник научни 
съобщения от конкурсна сесия. 2013; 262-266.  

16. Харизанова С., Василева Р., Търновска Т. Емоционално изтощение при 
служители в областен затвор – Пловдив. Научни трудове на Съюза на 
Учените в България – Пловдив, Серия Г. Медицина, Фармация и 
Дентална медицина. 2013; том XIII, 59-62.  

17. Харизанова С. Бърнаут синдром при работещи в областен затвор – гр. 
Пловдив. Сборник с научни съобщения от конкурсна сесия Наука и 
младост. 2012; 384-388.  

18. Харизанова С., Василева Р. Влияние на някои от факторите на работната 
среда при работещи в места за лишаване от свобода. Сборник доклади. 
Юбилейна научна сесия 70 години Медицински колеж Пловдив. 2012: 
176-179. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Дентална медицина 
Договор №: НО-23/2012 

Тема: Експериментално проучване върху кучета на оздравителния процес 
след лазерно препариране и директно пулпно покритие с Biodentine 
Ръководител на проекта: Снежана Цанова1 
Водещ изследовател: Весела Стефанова1 
Членове на изследователския екип: Пепа Атанасова2, Румен Стефанов3, 
Иван Борисов4, Цветан Чапръзов4, Мариела Цанова1 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ, МФ, ФОЗ 
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1 – Катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия“; 2 – Катедра 
„Анатомия, хистология и ембриология“; 3 – Катедра „Социална медицина и 
обществено здраве“; 4 – Ветеринарно-медицински факултет, Секция 
„Ветеринарна стоматология“ „Тракийски университет“ гр. Стара Загора 

Цел: Да се докаже оздравителен процес след препарация на твърди зъбни 
тъкани с Er:YAG лазер и директно пулпно покритие с Biodentine при зъби на 
кучета. 

Резултати: Осъществени са 24 препарации на премолари и молари на три 
кучета на възраст 1,5 години с тегло 20 – 25 кг с помощта на Er:YAG дентален 
лазер (LiteTouch, Syneron, Israel) до осъществяване на микрокомуникация с 
пулпната кухина и слабо кървене в областта на зъбната шийка вестибуларно 
с размери на кавитета 3 – 5 мм. Зъбите са разпределени в 4 групи: на 1 група е 
поставено пулпопокривно средство Dycal, на 2 група – МТА, на 3 група – 
Biodentine, на 4 група – не е поставено пулпопокривно средство. На 1, 2, 4 
група кавитетите са запечатани с гласйономерен цимент, а на 3 са изцяло 
запълнени с Biodentine. На 14, 30, 90 ден след началото на експеримента от 
зъбните образци са изработени хистологични препарати, които са 
подложени на анализ и оценка, чрез наблюдение със светлинен микроскоп. 
На 14 ден при всички изследвани препарати се откриват белези на 
възпаление в пулпната тъкан. На 30 ден при образците с пулпнопокривно 
средство възпалението намалява, а при групата без се задълбочава. На 90 ден 
в 1 група се открива пулпа с калциева метаплазия и наличие на свободни и 
пристенни калцификати, а във 2 група – здрава пулпа и нормална 
кръвоносна мрежа, в 3 група се доказва наличие на „дентинов мост“, а в 4 
група – белези на некроза. 

Заключение: Трикалциевосиликатният цимент (Biodentine) и Er:YAG 
лазерната препарация на твърди зъбни тъкани създават оптимални условия 
за настъпване на оздравителен процес при директно пулпно покритие на 
зъби на кучета, чрез изграждане на „дентинов мост“ на 90 ден. 

Приложение в практиката: Предлага се нов подход за повишаване на 
ефективността на директното пулпно покритие посредством нов 
биоматериал – Biodentine и високотехнологичен апарат – Er:YAG лазер.  

Научни публикации:  
1. Stefanova V., Tsanova S., Atanasova P., Borisov I., Chaprazov T., Tsanova M. 

Early results after direct pulp capping with tricalcium-silicate based material 
and mineral trioxide aggregate and Er:YAG cavity preparation in dogs. Trakia 
Journal of Sciences, 2014, Vol. 12, Suppl. 1, pp. 331-334. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно. Слаба публикационна активност.  
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Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-24/2012 

Тема: Проспективно рандомизирано проучване, сравняващо видео-
асистираната йодповидон плевродеза и апикалната плевректомия при 
пациенти с рецидивен спонтанен пневмоторакс 
Ръководител на проекта: Ангел Учиков1  
Водещ изследовател: Александър Янкулов1 
Членове на изследователския екип: К. Мурджев1, А. Чапкънов2, 
Б. Маринов2, А. Хилендаров3, А. Баташки1, Д. Григоров1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Специална хирургия“; 2 – Катедра „Патологична физиология“; 
3 – Катедра „Образна диагностика“ 

Цел: Целта на проектът е извършване на проспективно рандомизирано 
проучване с цел сравняване на постоперативните резултати при оперирани 
болни със спонтанен рецидивен първичен пневмотаракс и извършена 
плевректомия или плевродеза. 

Материал и методи: Включени бяха 32 пациенти, рандомизирани на 
случаен принцип.Обособени бяха две групи: с плевректомия, като метод за 
облитерация на плевралната кухина и плевродеза. Проследяването бе в 
едномесечен период, като бяха извършвани ехографска оценка на 
подвижността на плевралните листове и съответно функционална оценка на 
дишането. 

Резултати: От извършените ехографии на оперираните пациенти: при 
всички болни с плевректомия не се наблюдаваше свободна подвижност или 
течна компонента в плевралната кухина, като белези за евентуални 
рецидиви. При двама от болните с извършена плевродеза се наблюдаваше 
свободна подвижност между двата плеврални листа; в 2 от трите ехографски 
достъпни места. 

Изводи: Апикалната плевректомия води до статистически незначимо 
пролангирано на оперативно време, кръвозагуба и удължен болничен 
престой, но е потенциално по-високо ефективна процедура спрямо 
плевродезата  

Приложение в практиката: Апикалната плевректомия е предпочитан 
метод за облитерация на плевралната кухина при пациенти с рецидивен 
спонтанен пневмоторакс, която определя незначителен процент 
следоперативни рецидиви. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. 
Липсват публикации.  
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Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-33/2012 

Тема: Вариабилност на сърдечната честота при ревматоиден артрит и 
анкилозиращ спондилит. Ефект от терапията с TNF-α блокери 
Ръководител на проекта: Стефан Костянев1, Анастас Баталов2 
Водещ изследовател: Снежана Терзийска2 
Членове на изследователския екип: К. Терзийски1, З. Тарълов1, Д. Давчева3, 
В. Попова2, М. Генева4 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Патологична физиология“; 2 – Катедра „Пропедевтика на 
вътрешните болести“, УМБАЛ „Каспела“; 3 – Катедра „Клинична лаборатория“  

Цел: да се оцени ефикта на терапията с блокери на ТНФ-а върху 
автономната нервна система (АНС) при пациенти с ревматоиден артрит (РА) и 
анкилозиращ спондилит (АС) чрез вариабилност на сърдечната честота (ВСЧ). 

Ние изследвахме общо 47 пациента, разделени в три групи: здрави 
контроли (10), пациенти с РА (29) и пациенти с АС (8) и две субгрупи: 
пациенти на лечение с ТНФ-а и на лечение с болестомодифициращи 
антиревматични средства (БМАРС). Всички пациенти бяха прегледани от 
ревматолог, беше оценена болестната активност чрез визуална аналогова 
скала (ВАС), коефицент за болестна активност (ДАС 28), коефицент за 
оценка болестна активност при АС (БАСДАЙ), измерване на серумен ТНФ-а 
и вариация на сърдечна честота (ВСЧ) (Кубиос, Финландия). 

При пациентите с РА се наблюдава намалена ВСЧ, отразена чрез ниско 
стандартното отклонение между два сърдечни интервала (37.3 ± 7.8 vs 16.8 ± 
9.6 ms, p < 0.001), ниска честотна активност (5.7 ± 0.8 vs 4.4 ± 1.2 ms2, p = 
0.046), ниска обща активност (7.0 ± 0.6 vs 5.2 ± 1.1 ms2, p = 0.004) в легнало 
положение и леко увеличено съотношение LF/HF (Δ LFHF = 0.79 (-1.86; 3.09) 
vs 2.66 (0.54; 11.32), p = 0.042), провокирано от тилт-теста, в сравнение със 
здравите контроли. Сигнификантна корелация между параметрите от ВСЧ и 
нивото на серумния ТНФ-а бяха открити при пациентите с РА. Не беше 
открита такава зависимост между пациентите, лекувани с ТНФ-а и БМАРС. 
При пациентите с АС, ВСЧ беше без промени.  

Пациентите с РА имат значително нарушена функция на АНС. ТНФ-а 
блокерите повлияват значително болестната активност, но не корелират с 
показателите на ВСЧ. Няма сигнификантна разлика между показателите от 
ВСЧ в двете субгрупи с различна терапия.  
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Липсват публикации. 
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Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-34/2012 

Teмa: Епидемиология, стадиране, прогностични критерии и преживяемост 
на болните със злокачествени вътреочни тумори /ретинобластом и малигнен 
меланом/ за периода 2000 – 2011 г. 
Ръководител на проекта: Нели Сивкова1 
Водещ изследовател: Златка Ямболиева2 
Членове на изследователския екип: Павлин Коцев3 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Офталмология“; 2 – Клиника „Oчни болести“ УМБАЛ „Св. 
Георги“ – Пловдив; 3 – Катедра „Образна диагностика“, Център по образна 
диагностика при УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив 

Цел: Да се установи разпространението и клинико-морфологичните 
характеристики на най-често срещаните вътреочни тумори (ретинобластом и 
малигнен меланом), да се оцени ефективността от комплексното им лечение 
и да се предложат прогностични критерии за хода на малигнения процес.  

Резултати: От 107 новорегистрирани в КОЦ – Пловдив болни със 
злокачествени вътреочни тумори, 93 са лекувани в Клиниката по очни 
болести на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД – гр. Пловдив. Установява се 
нарастване честотата на заболеваемостта от вътреочни тумори за периода 
2000 – 2011 г. Двата пола се засягат приблизително еднакво. 
Ретинобластомът е характерен тумор за детската възраст от 0 до 4 години. 
Малигненият меланом най-често се проявява между 50 – 70 годишна възраст 
като в 62.50% от случаите се локализира в хориоидеята. Най-висока честота 
на заболеваемостта от злокачествени вътреочни тумори се установява във 
възрастовата група 40 – 59 години, заемаща относителен дял 32.25%. 
Диагнозата се поставя най-често в ІІІ-ти клиничен стадий (56.25% от 
случаите) за малигнения меланом и във ІІ-ри – 46.15% за ретинобластома. В 
39.78% от случаите решението за оперативно лечение се взема от 6 месеца до 
1 година от поставяне на диагнозата. Хистологичният вариант, анатомичната 
локализация, размерът на тумора, прорастването извън склерата, възрастта, 
своевременното хирургично лечение са определящи прогностични фактори 
по отношение преживеямостта на болните. 5-годишна преживяемост 
достигат 20% от случаите, а 10-годишна – 2.16% от случаите. 

Заключение: Увеличеният брой диагностицирани случаи на малигнен 
меланом и ретинобластом както и значителното намаление на моментния и 
периоден леталитет са резултат от приложените алгоритми за диагностика и 
лечение на тези злокачествени вътреочни тумори. 

62 Days of Medical Science 



Приложение в практиката: Клинико-диагностичен алгоритъм на 
поведение при съмнение за интрабулбарен тумор съгласно действащия 
стандарт в офталмологията. 

Научни публикации: 
1. Ямболиева З., Сивкова Н., Маринов В. Рядък случай на меланом на увея 

при дете на 2 години и 7 месеца. Реферативен бюлетин по офталмология, 
2012; 19:(3), 46 – 48. 

2. Ямболиева З., Сивкова Н. Малигнен меланом на увея – епидемиология. 
Реферативен бюлетин по офталмология, 2012 19:(4), 21 – 28. 

3. Сивкова Н., Маринов В., Ямболиева З. Ретинобластом, в курс за 
специализиращи офталмолози „Тумори на окото и придатъците му“, 30-
та Юбилейна Конференция Новости в Офталмологията 29 – 30.11.2013 г. 
София. Пълен текст в CD – сборник на конференцията. 

4. Ямболиева З., Сивкова Н., Маринов В. Рядък случай на меланом на увея 
при дете на 2 години и 7 месеца. Български офталмологичен преглед, 
2014, бр. 2: 23 – 25. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Добра публикационна 
активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-35/2012 

Тема: Роля на андрогените в някои адаптационни промени при тренировка 
за издръжливост на плъхове 
Ръководител на проекта: Катерина Георгиева1 
Водещ изследовател: Катерина Георгиева1 
Членове на изследователския екип: Ивета Коева2, Слави Делчев2, Дора 
Терзиева3, Пенка Ангелова-Христова1, Михаела Шишманова-Досева4, Фани 
Гергинска2, Оскар Горансон5, Ахилеас Янулакос5 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ 
1 – Катедра „Физиология“; 2 – Катедра „Aнатомия, хистология и 
ембриология“; 3 – Катедра „Kлинична лаборатория“; 4 – Катедра 
„Фармакология и лекарствена токсикология“; 5 – Студент по медицина 

Цел: Да се изследва ролята на андрогените за повишаване на физическия 
работен капацитет и да се проучат някои адаптационни промени в 
ендогенната продукция на тестостерона при трениращи за издръжливост 
мъжки плъхове. 
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Резултати: Мъжки плъхове Wistar (n = 40) бяха разделени на две групи. 
Едната беше подложена на субмаксимална тренировка, а другата беше 
нетренирана. Половината плъхове от всяка група получаваха Flutamide, а 
другата – само разтворител за 8 седмици. Показателите на физическия 
работен капацитет на всеки плъх бяха проследени. В края на опита бяха 
приложени и анализирани хистохимични реакции за някои маркери на 
мускулния оксидативен капацитет, ангиогенезата и въглехидратната обмяна 
в мускули и миокард,както и експресията на ензима 11β HSD тип 2 в 
Лайдигови клетки. Flutamide понижи нивата на серумния тестостерон и LH, 
което верифицира ефективността на приложената доза. Установихме 
негативен ефект на третирането с антиандроген върху субмаксималната и 
максималната издръжливост, мускулния оксидативен капацитет, гликогена и 
BDNF в мускули, както и експресията на VEGF и ET-1 в миокарда на 
нетренираните плъхове. Тези параметри бяха частично възстановени от 
субмаксималната тренировка. Flutamide понижи индуцираната от 
тренировка експресия на иризин в мускули. Тренировката за издръжливост 
понижи 11β HSD2, серумните концентрации на тестостерона и LH.  

Заключение: Aндрогените имат важна роля в поддържането на някои 
фактори, детерминиращи физическата работоспособност на нетренирани 
индивиди и участват в адаптационните промени при тренировка за 
издръжливост чрез андроген рецептор – медиирани процеси. 
Субмаксималната тренировка потиска стероидогенния капацитет на тестиса.  

Приложение в практиката: Тренировката за издръжливост може 
частично да предотврати намаляването на физическия работен капацитет на 
пациенти, подложени на продължителна терапия с антиандрогени.  

Научни публикации: 
1. Гергинска Ф., Делчев С., Георгиева К., Коева И. Активност на ключови 

ензими за енергийна доставка в скелетни мускули на плъхове след 
третиране с антиандроген. Сборник на СУБ, Медицина, фармация и 
стоматология, 2013, том XIV:10-13.  

2. Гергинска Ф., Делчев С., Георгиева К., Коева И., Шишманова М., Горансон 
О. Гликоген в скелетни мускули, миокард и черен дроб на плъхове, 
третирани с Flutamide. Сборник на СУБ, Медицина, фармация и 
стоматология, 2014, том XV:119-122. 

3. Delchev S., Georgieva K., Koeva Y., Gerginska F., Terzieva D. Markers of 
metabolic adaptation in gastrocnemius muscle after administration of 
antiandrogen in endurance trained rats. Acta morphologica et antropologica, 
2015; 2, 23-27. 

4. Georgieva K., Angelova P., Gerginska F., Terzieva D., Shishmanova-Doseva M., 
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Delchev S., Vasilev V. The effect of flutamide on the physical working capacity 
and activity of some of the key enzymes for the energy supply in adult rats. 
Asian Journal of Andrology, 2016, 18, 1-5. (IF = 2.956) 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност.  

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-37/2012 

Тема: Промени в метаболизма на различните етапи от индуцирането на 
метаболитен синдром при плъхове и ефектите от немедикаментозното 
повлияване на състоянието 
Ръководител на проекта: Николай Бояджиев1 
Водещ изследовател: Пенка Христова1 
Членове на изследователския екип: Катерина Георгиева1, Пепа Атанасова2, 
Дора Терзиева3, Петър Хрисчев1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ 
1 – Катедра „Физиология“; 2 – Катедра „Aнатомия, хистология и 
ембриология“; 3 – Катедра „Kлинична лаборатория“ 

Цел: Целта на настоящото проучване бе да се проследи изменението на 
някои функционални, морфологични и клинично-химични показатели на 
различни етапи от диетичното индуциране на метаболитен синдром при 
плъхове и да проучим степента на възможна обратимост на промените чрез 
диетично и тренировъчно повлияване. 

Резултати: За постигане на целта проведохме три комплексни 
експеримента. В експериментите се използваха мъжки плъхове, порода 
Wistar (n = 140), които имаха достъп до храна и вода ad libitum.  

В първия и втория експеримент индуцирахме метаболитен синдром при 
плъхове с комбинирана високо липидна и високо въглехидратна диета с и 
без добавен холестерол за 16 седмици. В експеримент ІІІ изследвахме 
влиянието на диетичния режим, системната тренировка и комбинирана 
(диетична и двигателна) програма върху функционални, клинично-химични 
и морфологични показатели при плъхове с метаболитен синдром. 

Телесна маса; BMI; обиколка на корема; хистологични изследвания на 
мастна тъкан, сърце, черен дроб; имунохистохимични изследвания на мастна 
тъкан са част от изследваните морфологични показатели. Изследвани са 
редица функционални показатели: субмаксимална издръжливост, 
кислородна консумация при покой и при различни нива на физическо 
натоварване, енергоразход при покой и при различни нива на физичесто 
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натоварване и др. 
Установихме намаляване на аеробния капацитет при плъхове с диетично 

индуциран метаболитен синдром и затлъстяване. Възстановяване на 
аеробния капацитет при плъхове с метаболитен синдром постигнахме след 
приложението на тренировка и комбиниран диетичен и двигателен режим. 

Заключение и приложение в практиката: Разработихме два нови 
диетични модела за индуциране на метаболитен синдром при плъхове. 
Проучихме част от адаптационните процеси и особености на енергийната 
обмяна при приложението на три немедикаментозни режима за терапия на 
диетично индуциран метаболитен синдром. 

Научни публикации: 
1. Angelova P., Boyadjiev N. А review on the models of obesity and metabolic 

syndrome in rats. Trakia Jornal of Sciences, 2013; 11 (1): 5-12. 
2. Ангелова П., Георгиева К., Бояджиев Н., Атанасова П., Хрисчев П. 

Промени в енергоразхода при приложение на комбинирана високо 
липидна и високо въглехидратна диета. Научни трудове на Съюза на 
учените в България – Пловдив, 2013; Том ХІІІ: 34-37. 

3. Ангелова П., Бояджиев Н., Георгиева К., Терзиева Д., Атанасова П., 
Хрисчев П. Основни клинично-химични характеристики на плъхове, 
подложени на комбинирана високо липидна и високо въглехидратна 
диета без добавен холестерол. Сборник научни съобщения от конкурсна 
сесия Наука и младост, Пловдив, 2013; 176 – 179. 

4. Ангелова П., Бояджиев Н., Георгиева К., Атанасова П., Хрисчев П. 
Субмаскимална издръжливост и време до изтощение на плъхове, 
подложени на комбинирана високо липидна и високо въглехидратна 
диета без добавен холестерол. Четвърта Работна среща на тема 
„Експериментални модели и методи в биомедицинските изследвания“ – 
БАН. София, България, 2013; 158 – 161. 

5. Angelova P., Boyadjiev N., Georgieva K. Aerobic capacity of rats subjected to a 
combined high-fat-carbohydrate diet. Indian Journal of Applied Research. 
2013; 3 (10). (IF = 0.8215) 

6. Angelova P., Boyadjiev N., Georgieva K., Terzieva D., Atanassova P., Hrischev 
P. Effects from the application of a high-fat-carbohydrate diet without 
additional cholesterol for the inducement of Metabolic syndrome in rats. 
American International Journal of Contemporary Research, 2013; 3 (9), 42 – 50. 

7. Ангелова П., Бояджиев Н., Георгиева К., Атанасова П., Хрисчев П. 
Субмаксимална издръжливост и максимално време до изтощение на 
плъхове, подложени на комбинирана високо липидна и високо 
въглехидратна диета. Научни трудове на Съюза на учените в България – 
Пловдив, 2013; Том ХІV: 287 – 290. 
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8. Ангелова П., Бояджиев Н., Георгиева К., Атанасова П., Хрисчев П., 
Терзиева Д., Георгиев Н. Максимално време до изтощение при плъхове с 
метаболитен синдром след осем седмична немедикаментозна терапия. 
Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, 2015; Том 
ХVІ: 43 – 47. 

9. Ангелова П., Бояджиев Н., Георгиева К., Атанасова П., Хрисчев П., 
Терзиева Д., Попов Д. Основни клинично-химични характеристики на 
плъхове с метаболитен синдром след осем седмична немедикаментозна 
терапия. Ендокринология, 2015; 20 (10): 33 – 42. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: НО-38/2012 

Тема: Клинична, хормонална, хемостазна и метаболитна характеристика на 
тиреоидния карцином 
Ръководители на проекта: Мария Орбецова1, Жанет Грудева-Попова2  
Водещи изследователи: Боян Нончев1, Лиляна Минчева1 
Членове на изследователския екип: Иванка Ненова2, Елина Белева2, 
Константин Зисов3, Таня Денева4, Лиляна Пепелишева4 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ 
1 – ІI Катедра по вътрешни болести, Секция „Ендокринология“; 2 – Катедра 
„Клинична онкология“, Секция „Медицинска онкология“; 3 – Катедра 
„Клинична лаборатория“, Централна клинична лаборатория, УМБАЛ „Свети 
Георги“; 4 – Отдел „Информационен“ – Комплексен онкологичен център – 
Пловдив 

Цел: Да се анализира клиничната, хормоналната, хемостазната и 
метаболитната характеристика на тиреоидния карцином при случайна 
извадка от българска популация с оглед установяване на надеждни 
диагностични маркери и прогностични фактори за преживяемост. 

Резултати: Анализирани са 270 случая с ехографска оценка на нодозна 
гуша и ТАБ на 329 тиреоидни възела. Най-голяма честота показва 
папиларният карцином, следван от фоликуларния. Медуларният карцином е 
относително рядък като диагнозата се поставя с изразено закъснение. 
Анапластичният карцином показва сходна честота с медуларния и е с най-
лоша прогноза. Липсват сигнификантни различия в средните размери на 
доброкачествените и злокачествени възли. В истмуса честотата на 
малигнените възли е значимо по-голяма в сравнение с локализацията в 
лобовете – 22.7% спрямо 7.8% в десен лоб и 7.1% в ляв лоб. Значими 
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прогностични маркери за малигнитет на възлите са: изцяло солидна 
структура (чувствителност 67.86%, специфичност 93.02%); подчертана 
хипоехогенност (чувствителност 4.76%, специфичност 61.04%); по-голяма 
височина, отколкото ширина (чувствителност 39.29%, специфичност 93.02%); 
нерезки очертания (чувствителност 64.29%, специфичност 91.69%); 
микрокалцификати (чувствителност 25.0%, специфичност 90.37%); 
макрокалцификати (чувствителност 25.0%, специфичност 90.37%); дорзално 
акустично засенчване (чувствителност 39,29%, специфичност 93.02%). 
Предиктивни фактори за доброкачественост са наличие на „хало“ 
(чувствителност 7,14%, специфичност 77.41%); дорзално акустично усилване 
(чувствителност 3.57%; специфичност 81,4%). Автоимунният тиреоидит и 
многовъзлестата гуша не се явяват предиктори за малигненост. В процес на 
анализ са данните, касаещи метаболитните и хемостазните показатели при 
тиреоиден карцином. 

Заключение: Налице е висока степен на съответствие между цитологична 
диагноза при ТАБ и хистологичен резултат следоперативно.Отчита се 
преобладаващо еутиреоидно състояние и липса на подлежащ автоимунен 
процес при болшинството болни с малигнени тиреоидни възли. 

Приложение в практиката: Изработени са диагностични ултразвукови 
критерии за отграничаване на бенигнени от малигнени тиреоидниформации 
и специфичен алгоритъм за неоперативна диагностика и проследяване на 
тиреоидния карцином. 

Научни публикации: 
1. Орбецова М. Захарен диабет и заболявания на щитовидната жлеза. 

Мединфо, 2012; 4: 5-9. 
2. Орбецова М., Минчева Л. Тиреоидни хормони и инсулинова 

резистентност (І част). Наука Ендокринология, 2012; 1: 4-8.  
3. Орбецова М., Минчева Л. Тиреоидни хормони и инсулинова 

резистентност (ІІ част). Наука Ендокринология, 2012; 2: 44-46.  
4. Белева Е., Пейчева Ц., Попов В., Грудева Ж. Тромбофилна диатеза при 

пациенти със солидни тумори: VTEscore, клинични и прогностични 
корелации. Клинична и трансфузионна хематология, 2012, Vol. XLVIII, 
№1-2/2012:88-92. 

5. Beleva E., Grudeva-Popova J. From Virchow’s triad to metastasis: circulating 
hemostatic factors as predictors of risk form etastasis in solid tumors. JBUON, 
2013; 18 (1): 25-33. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Добра публикационна 
активност. 
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Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-39/2012 

Тема: Проучвания върху контактната алергия сред медицински работници 
Ръководител на проекта: Румяна Янкова1 
Водещ изследовател: Румяна Янкова1 

Членове на изследователския екип: Донка Бръмбарова1, Радица Соколова1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Дерматология и венерология“ 

Цел: Да се използва възможността на диагностиката с епикутанно 
тестуване за оценка на наличието на контактна свръхчувствителност сред 
медицински работници, със или без клинично проявен контактен дерматит, 
чрез използването на Европейската базисна серия и някои допълнителни 
алергени и/или иританти. 

Резултати: Първоначално са обследвани общо 224 пациенти от 
медицински персонал и 157 от тях – включени в изследването. Проучваната 
група включва: медицински сестри 48 (30.57%), санитарки 33 (21.02%), 
лекари 24 (15.28%), стоматолози 15 (9.55%), лаборанти 15 (9.55%) и студенти 
21 (13,37%). Медицинският преглед установява при 123 (78,3%) лица 
предходни и/или настоящи клинични симптоми. Латентна контактна 
алергия без клинична симптоматика, но с положителни епикутанни тестове е 
открита при 24 лица (15.3%). Тридесет и четири лица (21,6%) са 
регистрирани като здрави, без клинични прояви и с негативни епикутанни 
тестове. 

Най-честите алергени от Европейската базисна серия при изследваната 
група са: никелов сулфат (16.1%), тиурам микс (12.1%), кобалтов хлорид, 
метил-дибромоглутаронитрил и тиксокортол пивалат (10.1%), както и 
тиомерсал, глутаралдехид и водороден прекис от допълнителните алергени 
(7.1%). Положителна значима корелация е открита между 
продължителността на трудовия стаж и броя на положителните епикутанни 
тестови реакции (r = 0.317 p < 0.01). 

Заключение: Реакциите на контактна свръхчувствителност към повечето 
алергени от Европейската базисна серия при проучвания от нас контингент 
са относително близки с тези сред цялото население в региона. Контактна 
сенсибилизация, обичайна за сектора на здравеопазването като цяло, е 
открита също към тиомерсал, дезинфектантите глутаралдехид и водороден 
прекис, както и към компонентите на тиурам микс, налични в защитните 
ръкавици. 
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Приложение в практиката: Представят се данни за контактна алергия 
сред медицински работници от Пловдивски регион. 

Научни публикации: 
1. Yankova R., Brambarova D., Sokolova R., Abadjieva T. Current prevalence of 

contact allergy among health care workers in Plovdiv, Bulgaria (под печат в 
сп. Folia Medica). 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно. Слаба публикационна активност. 

ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 
„СТАРТ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ – 2012“ 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: СДП-01/2012 

Тема: Корелации между аберации на хромозома 9 и известни генни мутации, 
свързани с инфертилитета 
Ръководител на проекта: Вили Стоянова1 
Водещ изследовател: Александър Линев2 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“; 2 – Отделение „Медицинска 
генетика“, УМБАЛ „Св. Георги“ 

Цел: проучване връзката между перицентрична инверсия при хромозома 
9 и известни точкови мутации, свързани с микроделеции в AZF регионите на 
Y-хромозомата при пациенти с инфертилитет. 

Резултати: Изследвани са 432 мъже с репродуктивни проблеми. След 
проведена медико-генетична консултация е извършен цитогенетичен анализ 
с G- и C-бендинг на лимфоцитни култури. При 17 пациента е установена 
аберация в хромозома 9 – при 10 (2.31%) от пациентите – inv (9) (p11q12, а 
при 7 – 9qh+. При тези пациенти, след екстрахиране на геномна ДНК, е 
проведено молекулярно генетично изследване за AZF-микроделеции с две 
мултиплексни полимеразни верижни реакции (Multiplex PCR) за всеки 
пациент, съдържащи 5 праймерни двойки (по 3 за локусите AZFa,b,c 
(дистални и проксимални участъци) и контролните локуси SRY и ZFY/X). 
Анализът не показа наличие на микроделеции в изследваните региони.  

Заключение: Установената при 17 (3,9%) от изследваните 432 пациента 
аберация в хромозома 9 потвърждава по-високата ú честота при мъже с 
инфертилитет. Не се установи корелация между аберациите на хромозома 9 

70 Days of Medical Science 



и Y-микроделеците, свързанa с инфертилитета. Допускаме, че двете явления 
влияят по различен начин върху гаметогенезата при инфертилни мъже. 

Приложение в практиката: прилагане на генетичните тестове за 
аберации на хромозома 9 и Y-микроделеция за скрининг при мъже с 
инфертилитет. 

Научни публикации:  
1. Линев А., Стоянова В. Корелации между аберации на хромозома 9 и 

микроделеции в AZF регионите на Y-хромозомата, при пациенти с 
инфертилитет. Съвременна медицинска наука, 2014, 1(5): 20-32. ISSN 
1314-2534. 

2. Стоянова В., Линев А., Кръстев Ц., Дечев И. 5-годишно проучване на 
цитогенетични аберации при мъже с репродуктивни неудачи. 
Андрология, 2014, 2 (23), 2-5. ISSN 1310-3806. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски спрямо предвидените цел и задачи. Слаба публикационна 
активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор: СДП-05/2012 

Тема: Свойства и кинетика на отлагане на хромови сплави с медицинско 
приложение от нестандартни електролити тип „Chromispel“ 
Ръководител на проекта: Росица Манчева1 
Водещ изследовател: Детелина Милева2 
Членове на изследователския екип: Яна Феодорова3 

Базова организация: МУ – Пловдив, ФФ, МФ 
1 – Катедра „Химични науки“; 2 – ДЕСО, секция „Природни науки“; 3 – 
Катедра „Медицинска биология“ 

Цел: Изследване на кинетиката на анодните процеси при хромиране с 
нестандартни и високоефективни електролити тип „Chromispel“. 
Разработване на технология за отлагане на покрития с практическо 
приложение в медицината. 

Материали и методи: Изпълнението на проектната цел наложи 
провеждане на многобройни експерименти при вариране на технологичните 
параметри. Чрез съвременни и прецизни методи (флуоресцентен анализ, 
рентгеноструктурен анализ, силова електронна микроскопия и т.н.) са 
определени най-важните функционални свойства на покритията.На 
сплавите Cr-Co е изследвана биосъвместимост и цитотоксичност по 
отношение на клетъчни линии MсCoy – Plovdiv и PDL в in-vitro условия. 
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Резултати: Изяснено е влиянието на природата на катодния материал, 
плътността на тока, времето за електролиза, разбъркването на електролита и 
концентрацията на CoCl2.6H2O върху механизма на отлагане и свойствата на 
покритията. Определени са най-подходящите условия за получаване на 
сплави Cr-Co от хлоридни хромови електролити тип „Chromispel“.  

Резултатите от изпитанието на клетъчната виталност са близки до тези на 
контролната проба от медицинска стомана 316L. Доказано е, че нито една от 
изследваните проби не показа цитотоксичен ефект върху клетки от линията 
MсCoy – Plovdiv. 

Заключение: Получените по електрохимичен метод сплави Cr-Co имат 
подходящи биомеханични показатели. Разработената технология улеснява 
експлоатацията им, защото изключва трудните механични операции на 
обработка след класическото металургично леене. 

Приложение в практиката: Галваничните сплави Cr-Co отложени от 
хлоридни електролити „Chromispel“ имат добра биосъвместимост и са 
подходящи за приложение като импланти или в медицинското 
приборостроене.  

Научни публикации: 
1. Mantcheva R., Mileva D. Functionelle Eigenschaften von Chromschichten aus 

Chlorid- und Jodidelectrolyten. Galvanotechnik. 2012; 4 (B 20696): 702-709. 
2. Mantcheva R., Mileva D. Effect of nature of side anion on kinetics of anodic 

processes in “Chromispel” electrolytes developed for chromium plating. 
Transactions of the Institute of Metal Finishing. 2014; 92 (2): 108-114. 
(IF = 0,852)  

3. Kiradzhiyska D., Mantcheva R., Mileva D., Yovcheva T., Viraneva A. On the 
influence of some factors on the functional properties of electrogalvanic 
coatings promising for medical applications. Bulgarian Chemical 
Communications, 2015, Vol. 47, B, 480-486. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Добра публикационна 
активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: СДП-06/2012 

Тема: Оценка на йоден и железен дефицит при рискови групи от 
населението 
Ръководители на проекта: Ана Манева1, Пенка Гацева2 
Водещ изследовател: Анелия Биволарска1 
Членове на изследователския екип: Таня Денева3, Гинка Делчева1 
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Базова организация: МУ – Пловдив, ФФ, ФОЗ 
1 – Катедра „Химия и биохимия“, Секция „Биохимия“; 2 – Катедра „Хигиена 
и екомедицина“; 3 – Kатедра „Клинична лаборатория“ 

Цел: Да се оцени взаимовръзката между йодния и железния дефицит при 
рискови популационни групи (деца, бременни жени, родилки, студенти) и 
влиянието на фактори от околната среда (тиоцианати, нитрати и селен) 
върху разпространението им. 

Резултати: Изследвани са 123 деца и 276 студенти за йод и тиоцианати в 
урината; 128 бременни жени от Пловдив, 61 бременни жени и 41 родилки от 
Асеновград и 43 контроли от Пловдив за йод, тиоцианати и креатинин в 
урината, серумни нива на Т4, TSH, Hb, феритин, sTfR, нитрати и селен. 
Установи се, че 10.6% от децата (йод в урина 157 µg/L), 35% от студентите 
(138 µg/L), 61.5% от бременните жени (контроли – 192 µg/L; бременни 
Пловдив – 123 µg/L р = 0.008; от Асеновград – 124 µg/L р < 0.0001) са с йоден 
дефицит. 34% от бременните жени са Hb под 110 g/L р < 0.0001 спрямо 
контроли; 68% с феритин под 15 ng/mL р = 0.001; 14% с sTfR над 2.9 µg/mL р < 
0.0001. Корелационни зависимости се откриха между TSH/sTfR R = 0.362, р = 
0.004; йодурия/sTfR R = -0.345, р = 0.006. Намери се 4 пъти по-висок 
относителен риск за железен дефицит при недостатъчен прием на храни, 
богати на желязо (ОR = 4.074 95% CI 1.272 – 13.048, χ2 = 5.94, р = 0.019). 
Тиоцианатите в урината имат отрицателна корелация с йодурията при 
родилки (R = -0.717, p < 0.0001) и бременни жени (R = -0.148, p = 0.034), 
положителна с TSH (R = 0.169, p = 0.019) и отрицателна с FT4 (R = -0.379, p < 
0.0001) при бременни. По-високият прием на нитрати води до 4 пъти по-
висок риск за йоден дефицит при бременни жени (OR ꞊ 4.266 95% CI 1.58 – 
11.45, χ2 = 9.08, p ꞊ 0.0029). 

Заключение: Установява се широко разпространение на йоден и железен 
дефицит при рискови групи от населението с корелационни зависимости 
между техните показатели. 

Фундаментален принос: Изследвана е асоциацията между показателите 
на железния и йодния статус през различните триместри на бременността. 
Оценен е комбинираният ефект на тиоцианати, нитрати и селен върху 
йодния и тироидния статус на жените. 

Научни публикации: 
1. Bivolarska A., Gatseva P., Maneva A., Deneva T., Porjasov D., Delcheva G. 

Association between nutritional behaviour and the risk of iron deficiency 
among pregnant women. Trakia Journal of Sciences, 2012, vol. 10, suppl. 1:104-
109. 
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2. Bivolarska A., Gatseva P., Maneva A. Comparative evaluation of iodine status 
of children from endemic and non-endemic district in South Bulgaria on the 
background of successful iodine prevention. Science & Technologies, 2013, 
Volume III, Number 1: 317-321.  

3. Bivolarska A., Gatseva P., Maneva A. Association Between Thyroid and Iron 
Status of Pregnant Women in Southern Bulgaria. Journal of Endocrinology and 
Diabetes Mellitus, 2013; 1:15-21. 

4. Bivolarska A., Gatseva P., Atanasova V., Kalev S., Tchervenkov B. Urinary 
iodine and thiocyanate concentration in Bulgarian young mothers. Trakia 
Journal of Sciences, 2014, Vol. 12, Suppl. 1, pp 61-64. 

5. Bivolarska A., Gatseva P. Thyroid status in pregnant women and association 
with nitrates as an environmental factor stimulating the manifestation of 
iodine deficiency. Trace Elements and Electrolytes. Vol. 32, 2015, 2: 60-64.  
(IF ꞊ 0,452) 

6. Bivolarska A., Gatseva P., Maneva A. The Role of Eating Habits on the Iron 
Status of Pregnant Women. The Journal of the American College of Nutrition, 
2015, 1–7. (IF ꞊ 1,68) 

7. Bivolarska A., Gatseva P., Nikolova J., Argirova M., Atanasova V. Effect of 
Thiocyanate on Iodine Status of Pregnant Women. Biol Trace Elem Res, 2015, 
1-7. (IF ꞊ 1,748) 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: СДП-07/2012 

Тема: Роля на мастната тъкан и черния дроб за повишените нива на 
острофазови белтъци при затлъстяване 
Ръководител на проекта: Васил Каменов1 
Водещ изследовател: Илиян Димитров1 
Членове на изследователския екип: Методи Петров2 

Базова организация: МУ – Пловдив, ФФ 
1 – Катедра „Химия и биохимия“; 2 – Студент специалност „Медицина“  

Цел: Целта на проучването беше, да се изследва участието на бялата 
мастна тъкан и черния дроб в развитието на хронично, нискостепенно 
възпаление при група животни с експериментално предизвикано 
затлъстяване. 

Материали и методи: Опитната постановка обхвана 60 опитни животни, 
мъжки плъхове линия Wistar. Те бяха разделени в две групи – контролна, 
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хранена с балансирана за вида храна и опитна, хранена с 
високоспециализирана, богата на липиди храна и използвана за развитие на 
затлъстяване. Приносът на метаболитно активните тъкани към развитието 
на хронично, нискостепенно възпаление беше определен количествено чрез 
проследяване на промени в нивата на C-реактивен протеин (CRP) и серумен 
амилоиден-А (SAA) в кръвен серум и хомогенати от черен дроб и висцерална 
мастна тъкан, чрез ELISA метод. 

Резултати: Получените резултати показаха слабо покачване в 
концентрациите на тези острофазови белтъци в кръвен серум. За CRP те са 
963.41 μg/ml за опитни срещу 649.34 μg/ml за контроли (p < 0.001). За 
SAAтова са 10.37 ng/ml за опитни и 6.58 ng/ml за слаби контроли (p < 0.001). 
Това е доказателство за развитието на нискостепенно, хронично възпаление. 
Измерените нива на CRP (3.21 ng/mg) и SAA (12.17 ng/mg) бяха по-ниски в 
чернодробен хомогенат на затлъстели в сравнение със слаби контроли 
(5.16 ng/mg и 16.05 ng/mg респективно), p = 0.005, и по-високи в хомогенати 
от мастна тъкан на животни със затлъстяване (CRP: 504.45 ng/mg при 
затлъстелии 430.12 ng/mg при контроли, p = 0.841 и SAA: 1049.45 ng/mg за 
затлъстели и 529.91 ng/mg, за контроли, p = 0.001). 

Изводи: Основният извод, направен от получените резултати 
постановява, че хипертрофията на мастната тъкан, наблюдавана при 
затлъстяване, може би е водещ фактор при синтеза и секреция на 
провъзпалителни адипокини и острофазови белтъци, обуславящи 
нискостепенната възпалителна реакция. 

Научни публикации: 
1. Димитров И., Каменов В. Роля на мастната тъкан и черния дроб за 

повишените нива на острофазови белтъци (CRPи SAA) при затлъстяване. 
Обзор. Международна конференция на младите учени. СУБ Пловдив. 13-
16 юни, 2013. Vol. 14, 81-84. 

2. Dimitrov I., Kamenov V., Angelova P., Petrov M. Concentration of C-reactive 
protein in white adipose tissue, liver and blood serum of male Wistar rats. 
Trakia Journal of Sciences, 2014; 12(1):29-33. 

3. Димитров И., Каменов В., Аргирова М., Ангелова П. Променени 
концентрации на серумен амилоиден А в кръвен серум, черен дроб и 
мастна тъкан при затлъстяване. MedPost, 2015; 6:8-11. 

4. Dimitrov I., Kamenov V., Argirova M., Bivolarska A., Angelova P. Changed C-
reactive protein and serum amyloid-A levels in blood serum, adipose tissue and 
liver of obesity induced rats. EJBPS, 2015; 2(3):1-11. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Добра публикационна 
активност. 
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Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: СДП-08/2012 

Тема: Белтъчен и транскрипционен профил на YKL-40 
Ръководител на проекта: Виктория Сарафян1, Анастас Баталов2 
Водещ изследовател: Мария Казакова1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Mедицинска биология“; 2 – Катедра „Пропедевтика на 
вътрешните болести“ 

Цел: да се изясни връзката между експресията на YKL-40 на ниво белтък 
и иРНК при пациенти с възпалителни и туморни заболявания.  

Резултати: Клинично обработени и проследени са 119 пациенти с 
верифицирана диагноза – ревматоиден артрит (10), сърдечна недостатъчност 
(24), хронична лимфоцитна левкемия (55) и колоректален карцином (30). 
Количествена детекция на YKL-40 в серум е извършена чрез ELISA. При 
пациентите със сърдечна недостатъчност са проведени следните ехографски 
тестове: Power wave, Continuous Wave и Colour mode и прицелен M-mode. 
Пациентите с хронична лимфоцитна левкемия са разделени в три групи по 
риск според Rai стадирането. Проучването ни установи сигнификантно по-
високи нива на YKL-40 във всички нозологични единици спрямо здравите 
контроли. Доказахме сигнификантната връзка на повишените серумни нива 
на YKL-40 с CРП, хемодинамичните и имунни нарушения при колоректален 
карцином. Открихме корелация между серумните нива на YKL-40 със 
стадирането по Rai и групите по риск при пациенти с хронична лимфоцитна 
левкемия. 

Заключение: Установихме потенциалната роля на YKL-40 като независим 
прогностичен фактор и надежден показател при ревматоиден артрит, 
колоректален карцином, сърдечна недостатъчност и хронична лимфоцитна 
левкемия. 

Приложение в практиката: Уточняване ролята и мястото на YKL-40 като 
диагностичен и прогностичен биомаркер и внедряването му в клинико-
лабораторния панел при възпалителни и туморни заболявания. 

Научни публикации: 
1. Казакова М., Баталов А., Матева Н., Коларов З., Сарафян В. Корелация 

между YKL-40 и про-инфламаторни цитокини при ревматоиден артрит. 
Сборник „Наука и Младост”, 2013, 303-305. 

2. Kazakova M., Sarafian V. YKL-40 in health and disease. The challenge for joint 
inflammation. Biomed Rev, 2013; 24: 49-56. 
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3. Kazakova М., Koev I., Staykov D., Timonov P., Kitov B., Sarafian V. A 
comparative study of LAMPs and YKL-40 tissue expression in glial tumors. 
Folia Medica, 2014; 56(3): 194-198. 

4. Kazakova M., Nikolov P., Simitchiev K., Nikolov F., Sarafian V. Serum YKL-40 
levels in chronic heart failure. J of IMAB, 2014; 20:506-509 ISSN: 1312-773X 
(Online). 

5. Kazakova M., Vladimirova R., Vikentieva E., Popova D., Sarafian V. YKL-40 – 
a potential prognostic factor in chronic lymphocytic leukemia? 
Science&Technnologies, 2014; 4, 1: 277-281. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност.  

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: СДП-09/2012 

Тема: Генен профил, асоцииран с клетъчна пролиферация и смърт, при 
малигнени глиоми 
Ръководител на проекта: Виктория Сарафян1 
Водещ изследовател: Яна Феодорова1  
Членове на изследователския екип: Борислав Китов2, Илиан Коев3, 
Дмитрий Стайков4 

Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Медицинска биология“; 2 – Катедра „Неврохирургия“; 3 – 
УМБАЛ „Св. Георги“, Клиника „Неврохирургия“; 4 – Катедра „Обща и 
клинична патология“ 

Цел: Да се проучи транскрипционното ниво на гени, асоциирани с 
клетъчна пролиферация и смърт, при малигнени глиоми. 

Резултати: В проучването са включени 20 пациенти с малигнен глиом – 11 
с астроцитом III ст. и 9 с глиобластом. Чрез RT-qPCR е изследвана 
транскрипцията на 11 гена – CD44, EGFR, NRP1, NFКB, MAPK1, PIK3CG, 
PTEN, CCND1, MMP9, IL-6, TNF-alpha. Девет от гените показват увеличени 
експресионни нива при пациенти с високостеппени глиоми, докато два гена 
са с понижена регулация. Най-високо регулираният ген е CD44. 
Транскрипционното му ниво и в двете изследвани групи пациенти е 
повишено с около 60 пъти спрямо контролната група, което доказва 
потенциалната роля на този гликопротеин в туморната прогресия. 
Матриксната металопротеиназа ММР9 и двата цитокина – IL-6 и TNF-alpha, 
също показват повишена експресия при високостеппени глиоми. Установено 
е нормално транскрипционно ниво на ЕGFR при пациенти с глиобластом и 
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30 пъти по-високо ниво при пациенти с астроцитом III степен, като 
разликата в експресионните нива между двете групи е сигнификантна. В 
групата на гените с умерено повишена регулация попадат PIK3CG, NRP1, 
NFKB и CCND1. Продуктите на тези гени имат ключова роля в клетъчната 
пролиферация, подвижност и оцеляване и инхибирането на апоптозата. 
Следователно, повишените транскрипционни нива на тези гени наистина 
биха могли да корелират с неблагоприятна прогноза при глиални тумори. За 
два от гените, PTEN и MAPK1, се наблюдава понижена регулация и в двете 
групи пациенти.  

Заключение: Диференцираната регулация на гени, асоциирани с 
клетъчна пролиферация и смърт, при малигнени глиоми е индикация за 
участието им в туморогенезата и би могла да подпомогне молекулната 
диагностика.  

Приложение в практиката: Предлага се анализът на апробирания панел 
от гени да се включи като диагностичен подход при глиоми, наред с 
хистологичната и образната диагностика. На тази база може да се осъществи 
молекулното субтипизиране на глиалните тумори и да се прецизира 
прогнозата и лечението. 

Научни публикации: 
1. Feodorova Y., Koev I., Sarafian V. Gene expression in glioma – in search for 

novel biomarkers for determining the grade of malignancy. Сборник „Наука и 
младост“, 2013; 159-163.  

2. Koev I., Feodorova Y., Kazakova M., Staykov D., Kitov B., Sarafian V. 
Glioblastoma multiforme classified as mesenchymal subtype. Folia Medica, 
2014; 56(3): 215-219. 

3. Koev I., Slavov Е., Zhelyazkov H., Staikov D., Halalcheva K., Sarafian V. 
Multifocal glioblastoma multiforme preceded by a gemistocytic astrocytoma 
and dysregulated immune response. J of IMAB, 2014; 20(2): 502-505. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност.  

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: СДП-10/2012 

Тема: Експресия на Neuregulin-1 (NRG1)-ErbB4 лиганд-рецепторна система в 
мозъчните структури на плъх при експериментален модел на шизофрения 
Ръководител на проекта: Ивета Коева1 
Водещ изследовател: Лилия Грозлекова1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ  
1 – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“  
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Цел: Ролята на NRG1/ErbB4 сигнализирането при шизофрения като се 
фокусира върху имунохистохимичната локализация в хипокампалната 
формация, използвайки експериментален модел на пренатален стрес на 
плъхове. 

Резултати: Neuregulins са сигналин протеини, структурно сходни с 
epidermal growth factor, синтезират се от невроните и играят важна роля в 
тяхната пролиферация, диференциация и миграция. Дисфункция в тези 
процеси би могла да се отнесе към нарушенията в развитието на нервната 
система, свързани с шизофренията. NRG1 специфично активира фамилия от 
ErbB тирозин киназни рецептори, участващи в процеси като невроналното 
сигнализиране и активиране на глутамат ергичния N-methyl-D-aspartate 
рецептор. На този етап, значението на NRG1/ErbB4 системата в етиологията 
на шизофренията e неясно. В настоящето проучване беше използван 
екпериментален модел на шизофрения чрез пренатален стрес на плъхове, 
симулиращ много от когнитивните и сетивни дефицити манифестиращи се 
при заболяването. Върху free-floating криостатни срезове от мозъчни 
фрагменти, съдържащи химокампус, беше установена експресия на 
NRG1/ErbB4 системата с редуциран интензитет при поколението на 
пренатално стресираните плъхове, в сравнение с контролните животни. 
Нашите резултати разкриват намалена интензивност на имунооцветяването 
за NRG1/ErbB4 лиганд-рецепторната система преди всичко в CA1 и CA3 
полета на хипокампалната формация, мозъчна структура с ключова роля в 
регулацията на стреса. Получените резултати насочват, че стрес по време на 
бременност може да окаже съществено влияние върху развитието на мозъка 
на поколението, като промените да персистират и се манифестират в зряла 
възраст.  

Заключение: по-доброто разбиране на етиология на шизофренията и 
ролята на NRG1/ErbB4 системата в синаптичната невротрансимия. 

Приложение в практиката: да допринесат за разработването на нови 
терапии за лечение на заболяването. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. 
Липсват публикации. 

 
Научна област на изследването: Медико-клинична 
Договор №: СДП-11/2012 

Тема: Биомаркерен профил на пациенти с шизофрения и биполярно 
афективно разстройство тип І (БАР-І). Дерматоглифични признаци и 
соматотипологични характеристики 
Ръководители на проекта: Стефан Сивков1, Валентин Акабалиев2 
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Водещи изследователи: Ферихан Ахмед-Попова1, Младен Мантарков2 
Членове на изследователския екип: Антоанета Фъсова1, Тодор Атанасов2 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“; 2 – Катедра 
„Психиатрия и медицинска психология“  

Цел: Целта на проучването е да се направи биомаркерен профил от 
дерматоглифични признаци и соматотипологични характеристики при 
пациенти с шизофрения и биполярно афективно разстройство тип І. 

Резултати: Изследвани са 60 пациенти с шизофрения и 60 пациенти с 
биполярно афективно разстройство тип І, разпределени по пол, 
хоспитализирани последователно в Клиниката по психиатрия при УМБАЛ 
„Свети Георги“ – Пловдив. Диагнозите са поставени в съответствие с 
критериите на DSM-IV. Контролната група включва 120 клинично здрави 
психично индивида. Оценката на изследваните показатели е извършена по 
метода на Cummins и Midlo за дерматоглифични признаци и метода на 
Heath-Carter за соматотипизиране. Материалът е обработен статистически с 
компютърна програма SPSS 20.0. При мъжете с шизофрения е налице 
повишен относителен дял на кръговите изображения в сравнение с 
контролите и понижен дял на примките и дъгите. При пациентките 
относителния дял на дъгите и кръговете е по-голям, докато относителният 
дял на примките е по-нисък в сравнение с контролните жени. а-b хребетният 
брой е статистически значимо понижен при пациентите. Най-честите 
изображения при биполярно разстройство са примките, следвани от 
кръговите изображения. Хребетният брой при биполярно разстройство не 
разграничава надеждно пациентите от контролните лица. Сумарният 
соматотип на шизофренно болните е ендоморфен мезоморф, докато при 
контролните лица е мезоморф-ендоморф. И при двете групи водеща е 
мезоморфията, но при контролите разликата с ендоморфията е 
статистически значима. Средният соматотип на шизофренно болните мъже 
статистически значимо се различава от този на контролните мъже. 

Заключение: Резултатите от проучването подкрепят валидността на 
дерматоглифите и соматотипа като маркери на нарушение в пренаталното 
развитие при шизофрения и БАР-I.  

Приложение в практиката: Проучването илюстрира значимостта на пола 
в антропометричната характеристика на заболяванията.  

Научни публикации: 
1. Ahmed-Popova F., Mantarkov M., Fusova A., Atanasov T., Akabaliev V., Sivkov 

S. Comparative dermatoglyphic study of fingerprint patterns in patients with 
schizophrenia and healthy controls. Scripta Scientifica Medica, 2013; 45 (1): 92-96. 
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2. Ahmed-Popova F., Sivkov S., Nonchev P., Akabaliev V. Palmar dermatoglyphic 
patterns in the thenar and the hypothenar areas in schizophrenic patients and 
control subjects. Bulgarian Medicine, 2013; 3(3): 17-24. 

3. Ahmed-Popova F., Mantarkov M., Sivkov S., Akabaliev V. Dermatoglyphics – a 
possible biomarker in the neurodevelopmental model for the origin of mental 
disorders. Folia Medica, 2014; 56(1): 5-10. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Дентална медицина 
Договор №: СДП-12/2012 

Тема: Повлияване на симптомите на обструктивна сънна апнея чрез 
използване на специализирани интраорални апарати 
Ръководител на проекта: Георги Тодоров1 
Водещ изследовател: Любомир Грозев1 
Членове на изследователския екип: Кирил Терзийски2 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ, МФ 
1 – Катедра „Протетична дентална медицина“; 2 – Катедра „Патофизиология“ 

Цел: Повлияване на обструктивната сънна апнея с помощта на 
индивидуално изработени интраорални апарати. 

Материал и методи: От лабораторията за изследване нарушенията на 
дишането по време на сън към УМБАЛ „Св. Георги“ след проведено 
полисомнографско изследване се подбраха пациенти с обструктивна сънна 
апнея. След попълнено информирано съгласие на пациенти с установена 
средно – тежка формана заболяването, се изработиха индивидуални 
интраорални апарати. Конструкцията на апарата бе предварително уточнена 
и съобразена според тежестта на нарушенията в дишането по време на сън.  

Резултати: Подбраните пациенти използваха индивидуалните 
интраорални апарати по време н а сън в домашни условия. След съобщаване 
на повлияване смущенията и симптомите на нарушено дишане на всеки от 
пациентите се проведе повторно, контролно полисомнографско изследване с 
поставен апарат. При контролното изследване отчетохме много добър 
обнадеждаващ резултат за повлияване на симптоми на сънна апнея. 

Заключение: Интраоралните, индивидуално изработени апарати се 
явяват алтернативна форма за лечение на сънната апнея, най-вече за 
пациенти, които не толерират прилагането на NCPAP.  
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Технологичния протокол на изработването на такъв тип апарати е лесен и 
достъпен, получените резултати ни дават основание да ги препоръчаме като 
метод за лечение на сънна апнея. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. 
Липсват публикации. 

 
Научна област на изследването: Фармацевтична 
Договор №: СДП-13/2012 

Тема: Приготвяне и охарактеризиране на биоадхезивни микрочастици за 
назално приложение с бетахистин 
Ръководител на проекта: Маргарита Касърова1 
Водещ изследовател: Бисера Пиличева1 
Членове на изследователския екип: Пламен Загорчев2 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФФ 
1 – Катедра „Фармацевтични науки“; 2 – Катедра „Медицинска физика и 
биофизика“ 

Цел: Да се разработят модели на микрочастици за назално приложение на 
бетахистин с подходящи структурно-морфологични и биоадхезивни 
свойства, като се оптимизират параметрите на емулсионната техника като 
основен метод за получаването им.  

Резултати: Получени са три модела на микрочастици с бетахистин при 
вариране вида на полимера (хитозан, метилцелулоза, хидроксипропил 
метилцелулоза). Изследвани са формата, големината и биоадхезивните 
свойства на моделите. Разработени са нови 4 модела с полимера, показал 
най-добри биоадхезивни свойства – хитозан; изследвано е влиянието на 
технологичните параметри – концентрация на полимера и съотношение 
полимер/ЛВ. Моделите са охарактеризирани по отношение на добив 
(68.46% – 84.23%), ефективност на включване на ЛВ (69.37% – 98.27%), 
структурно морфологични показатели (сферична форма с гладка повърхност 
и среден диаметър 3.82 – 7.69 μm). Чрез инфрачервена спектроскопия (FTIR), 
диференциален термичен анализ (DTA) и прахова рентгенофа дифракция 
(PXRD) е доказана съвместимостта на полимера с ЛВ, което е предпоставка 
за включването на бетахистин в лекарство-доставящи системи, базирани на 
носителя хитозан. Изследвана е степента на биоадхезия на моделите с 
хитозан с конструирана за целите на изследването тензопреобразувателна 
интерфейсна система, комплектована със специално разработена програма за 
визуализация. Извършено е биофармацевтично охарактеризиране на 
получените модели и е изследвана кинетиката на освобождаване на ЛВ.  
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Заключение: Като оптимален модел, съчетаващ свойствата на успешна 
лекарство-доставяща система за назално въвеждане се откроява М4 
(бетахистин:хитозан = 1:1, 2%) с високия си добив (84.23%) и ефективност на 
включване на ЛВ (98.27%), отличната мукоадхезивна способност (23.8 g/cm2) 
и освобождаване на BET в най-висока степен (64.98%).  

Приложение в практиката: Предложен е перспективен модел на 
лекарствена форма за назално приложение на бетахистин. 

Научни публикации: 
1. Pilicheva B., Zagorchev P., Kassarova M. Mucoadhesive microspheres as drug 

carriers for intranasal delivery. Scientific Research of the Union of Scientists 
Plovdiv, 2013; Series G, Vol. XIV, 153-157. 

2. Pilicheva B., Zagorchev P., Uzunova Y., Kassarova M. Development and in 
vitro evaluation of mucoadhesive microsphere carriers for intranasal delivery 
of betahistine dihydrochloride. International Journal of Drug Delivery, 2013; 
5(4):389-401. (IF = 1.02) 

3. Pilicheva B., Andonova V., Peneva P., Kassarova M. Novel nasal drug delivery 
systems – current status on global and Bulgarian pharmaceutical market. 
Science & Technologies, 2014; IV(1):12-16. 

4. Pilicheva B., Kassarova M., Zagorchev P., Uzunova Y. Formulation and 
performance evaluation of betahistine dihydrochloride microspheres as 
sustained release systems. Folia Medica, 2014; 56(3):187-193. 

5. Pilicheva P., Katsarov P., Kassarova M. Flowability Evaluation of Dry Powder 
Inhalation Formulations Intended for Nasal Delivery of Betahistine 
Dihydrochloride. SMU Medical Journal, 2015; 2(1):77-90. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност.  

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: СДП-14/2012 

Тема: Оценка на ефекта от острата екзогенна хипоксия върху фракцията на 
азотен оксид в издишан въздух при здрави мъже 
Ръководител на проекта: Стефан Костянев1 
Водещ изследовател: Петър Димов1 
Членове на изследователския екип: Петър Димов1, Благой Маринов1, Илчо 
Илчев2 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Kатедра „Патологична физиология“; 2 – МБАЛ „Св. Иван Рилски ЕООД“ 

Увод: Екзогенната хипоксия увеличава вентилацията и контрахира 
пулмоналните съдове. Не е известно дали тези фактори променят 
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стойностите на азотния оксид в издишан въздух. 
Цел: Да се установи влиянието на екзогенната нормобарна хипоксия 

върху стойностите на FeNO. 
Материал и методи: Изследвани бяха 17 здрави мъже, непушачи, на 

средна възраст 24.6 ± 3.2 г. (mean ± SD). Изходните стойности на FeNO бяха 
сравнявани с измервания, съответно на 7 мин. и 15 мин. след въвеждане в 
хипоксична среда (хипоксична палатка), имитираща атмосферен въздух с 
кислородно съдържание, отговарящо на 3200 м н.м.в. Температурата на 
издишания въздух бе определяна изходно и на 10 – 12 мин. от хипоксичната 
експозиция. Сърдечната честота и кислородната сатурация бяха 
регистрирани чрез пулс-оксиметрия. 

Резултати: При всички включени лица FeNO беше в референтни граници. 
Изходната стойност бе 13.88 ± 2.93 ppb, а в условията на хипоксия, съответно 
15.24 ± 3.42 ppb (7 мин.) и 15.12 ± 3.55 ppb (15 мин.) (p = 0.011 и p = 0.019, 
съответно). Стойностите на температурата на издишания въздух, изходни и 
при хипоксия, бяха 33.79 ± 1.55° С и 33.87 ± 1.83° С (p = 0.70). Изходната 
кислородна сатурация (96.93 ± 1.23%) при всички лица бе по-висока от тази 
при хипоксия (94.44 ± 2.50%; p < 0.001). 

Изводи: Екзогенната хипоксия води до увеличение на стоийностите нa 
FeNO, но не влияе на температурата на издишания въздух.  

Научни публикации:  
1. Димов П., Маринов Б., Илчев И., Тарълов З., Костянев С. Evalution of 

acute exogenous hypoxia impact on the fraction of exhaled nitric oxide in 
healthy males. Folia Medica, 2015; vol. 57 (3-4):рр.230-234 (in press). 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Слаба 
публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: СДП-15/2012 

Тема: Референтни стойности на прокалцитонин при новородени на възраст 
до 72 часа 
Ръководител на проекта: Мая Кръстева1 

Водещ изследовател: Анна Карастанева2 

Членове на изследователския екип: Мирослава Бошева2, Тоньо Шмилев2, 
Таня Денева3, Деляна Давчева3 

Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ 
1 – Катедра „Акушерство и гинекология“; 2 – Катедра „Педиатрия и 
медицинска генетика“; 3 – Катедра „Клинична лаборатория“ 
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Цел: Да се проучат стойностите на прокалцитонин (РСТ) при новородени 
на възраст до 3 дни. 

Материал и методи: За определяне нормалните стойности на РСТ са 
изследвани 152 здрави доносени новородени на възраст до 72 часа. Те са 
разпределени в 7 групи в зависимост от възрастта на новородените при 
взимане на пробата: група 1 (проба от пъпна връв на нулев час след 
раждането), група 2 (1 – 12 ч.), група 3 (13 – 24 ч.), група 4 (25 – 36 ч.), група 5 
(37 – 48 ч.), група 6 (49 – 60 ч.) и група 7 (61 – 72 ч.). За изследването на РСТ е 
използван чувствителен хемилуминесцентен имуноанализ. 

Резултати: Нивото на РСТ непосредствено след раждането е най-ниско и 
съпоставимо с това при здрави възрастни и деца след ранния неонатален 
период. В следващите възрастови групи се отчита постепенно нарастване на 
средните стойности на РСТ до пикови нива от 1,43 (95% CI: 1,00 – 2,04) ng/ml 
в интервала 13 – 24 ч. след раждането. Стойностите на РСТ се понижават в 
следващите възрастови интервали. РСТ е с най-изразена вариабилност на 
стойностите в интервала между 13 – 24 ч. (група 3). Установените пикови 
нива в група 3 (13 – 24 ч.) са сигнификантно по-високи от тези 
непосредствено след раждането, в интервала 1 – 12 ч., 49 – 60 ч. и 61 – 72 ч. 
(Р < 0,05). 

Извод: Физиологичните вариации на стойностите на прокалцитонина в 
първите 72 часа след раждането при здрави новородени са в широки граници 
с най-високи нива в интервала 13 – 24 часа, което трябва да се има в предвид 
при използване на прокалцитонина като маркер за ранна неонатална 
инфекция.  

Научни публикации: 
1. Кръстева М., Карастанева А., Денева Т., Давчева Д., Бошева М. Динамика 

на серумния прокалцитонин при здрави доносени новородени в първото 
денонощие след раждането. Акушерство и гинекология, 2013; 52(6):23-8.  

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Слаба 
публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Дентална медицина 
Договор №: СДП-17/2012 

Тема: Сравнителна оценка на прогностичната стойност на методите за 
планиране на естетичното лечение – компютърно симулиране и реално 3-Д 
симулиране 
Ръководител на проекта: Христо Кисов1 
Водещ изследовател: Мария Христозова1 
Членове на изследователския екип: Рада Казакова1, Стефан Златев1 
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Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ 
1 – Kатедра „Протетична дентална медицина“ 

Цел: Намаляване на риска от неуспешни естетични възстановявания. 
Създаване на програма за смайл-дизайн. 

Резултати: Бяха разгледани и описани свободно достъпните демо версии 
на компютърни програми за смайл-дизайн (КПСД).  

Бяха определени параметрите за създаване на програма за симулационен 
дизайн на усмивката.  

Не можахме дасъздадем програмата и да оценим ефекта от компютърните 
симулации. Придържахме се към реалните три-Д такива. 

На 20-те пациента, включени в проекта бяха снети предварителни 
отпечатъци и изработени прогностични восъчни моделажи. На същите 
пациенти бяха изработени прогностични временни конструкции за 
естетична и функционална оценка на предлаганото лечение (реална 3Д-
симулация). 

С портретни снимки документирахме изходно положение, поставените 
временни конструкции и окончателните възстановявания. Всички пациенти 
попълваха тест за оценка на тревожността им, преди и след като са се видели 
с прогностичните конструкции. Резултатите от тестовете показват, че 
прилагането на прогностичните конструкции води до спад в нивото на 
тревожност на пациентите, следователно са добро средство за онагледяване 
на предстоящото лечение. 

Заключение: Прогностичните конструкции са добро решение, но 
предлага само един от възможните варианти. КПСД дават възможност за 
проиграване на повече възможности и по-лесно извличане на очакванията 
на пациента. В случаи, при които предстоящата промяна не може да се 
онагледи с временни конструкции, без изпиляване на зъбите (зъби в 
неправилна позиция) вариант на избор са предварителният субтрактивен 
моделаж и евентуално дигитално представяне на промяната.  

Приложение в практиката: Прогностични восъчни моделажи и 
прогностични конструкции дават възможност на пациента по реален начин 
да прецени, как би изглеждал и да почувства как би се хранил и говорил. 

Научни публикации: 
1. Христозова М., Нончев П., Шопова Д. Оценка тревожността на 

пациентите, предприели естетични промени на усмивката. Съюз на 
учените, Пловдив, серия Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина, 
2014, том 15, 184-186. 
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2. Христозова М., Нончев П., Боева Т., Кисов Х. Тревожност и естетични 
промени в усмивката. Научни трудове на СУБ Пловдив, серия Г. 
Медицина, Фармация и Дентална медицина, 2015, том 16, 282-287. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Слаба публикационна 
активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: СДП-19/2012 

Тема: Проучване върху честотата, типа и еволюцията на антибиотичната 
резистентност на патогенните чревни бактерии от сем. Еnterobacteriacae в 
региона на Пловдив. Клинична и епидемиологична значимост на 
бактериалната полирезистентност 
Ръководител на проекта: Марияна Стойчева-Въртигова1 
Водещ изследовател: Райна Велчева1 
Членове на изследователския екип: Николай Ватев2, Михаил Петров3, 
Мариана Мурджева3 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ, ФОЗ 
1 – Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“;  
2 – Катедра „Епидемиология и медицина на бедствените ситуации“;  
3 – Катедра „Микробиология и имунология“  

Цел: Да се проучи честотата, типа и еволюцията на антибиотичната 
резистентност на патогенните чревни бактерии от сем. Еnterobacteriacae в 
региона на Пловдив и се оцени нейната клинична и епидемиологична 
значимост. 

Материали и методи: 290 щама, изолирани през периода 2009 – 2013 г. са 
скринирани in vitro за резистентност към 15 антимикробни средства. 
Наличието на широко-спектърни бета-лактамази (ESBLs) бе доказано чрез 
специализирани тестове. На 56 салмонели и шигели, изолирани през 2013 г. 
от деца под 8 години, бяха определени минимални инхибиращи 
концентрации спрямо най-често използваните антибиотици. За сравнение 
колекция от 28 щама, предоставени от Националната референтна 
лаборатория „Чревни инфекции“ при НЦЗПБ – София, също бяха проучени 
за антибиотична чувствителност и производство на ESBLs. При изолатите, 
доказани фенотипно като производители на ESBLs, се извърши PCR 
детекция на гените bla-CTX-M, bla-SHV и bla-TEM.  

Резултати: От изследваните изолати два от Пловдив – Salmonella 
Livingstone и Shigella flexneri, и 4 щама от колекцията на 28-те, предоставени 
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от НЦЗПБ – София, бяха потвърдени фенотипно като продуценти на ESBLs. 
bla-CTX-M ген беше установен във всички 6 щама, bla-SHV ген само в щама 
Salmonella Livingstone от Пловдив и bla-TEM ген в два салмонелни щама от 
софийските и един (отново Salmonella Livingstone) от Пловдив. Щамът 
Salmonella Livingstone е продуцент едновременно и на трите проучвани ESBL 
ензима. 

Заключение: Изолатите от род Salmonella и Shigella на хоспитализирани в 
УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив пациенти с остри гастроентерити показват 
добра чувствителност към използваните за лечение антибиотични 
препарати. 

Приложение в практиката: Понастоящем не се налагат промени в 
антибактериалните режими при чревни инфекции с диариен синдром, 
когато се прецени тяхната целесъобразност.  
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен със значими 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Липсват публикации.  

 
Научна област на изследването: Дентална медицина 
Договор №: СДП-21/2012 

Тема: Компютърна програма за обработване и систематизиране на данните 
снети от цветорегистрирането 
Ръководител на проекта: Христо Кисов1 
Водещ изследовател: Рангел Тодоров1 
Членове на изследователския екип: Георги Тодоров1 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ  
1 – Катедра „Протетична дентална медицина“ 

Цел: Разработване на нов софтуерен продукт, който да служи за анализ и 
обработка на данните снети при изследването на индивидуалните особености 
на транспарентната зона и цветовите нюанси на фронтални зъби. 
Изработване „транспарентна карта“ на полупрозрачната зона при фронтални 
зъби. 

Резултати: Изследването на пациента при протетично лечение е свързано 
с натрупването на данни относно цетовите особености и индивидуални 
характеристики на транспарентната зона, който тряба да бъдат обработени, 
визуализирани, предадени и архивирани. С новосъздадената от нас 
софтуерна програна се подпомага и улеснява този процес на естетичната 
реставрация особено във фронталната област. Осигурява се и адекватна 
комуникация със зъботехническата лаборатория. 

Заключение: Новосъздадения софтуерен продукт осигурява надежно 
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документиране и предаване на информацията снета при регистриране на 
цветовите нюанси и транспарентната зона. Посредством прехвърлянето и 
организирането на данните при работа с предлаганата компютърна програма 
и въвеждането на информацията в специално разработен шаблон се 
получава „транспарентна карта“. 

Установените зони на полупрозрачната инцизална трета се прехвърлят 
безпроблемно от дигитален образ към шаблонна схема. Лесно се архивират и 
се използват без да се налага сложна компютърна обработка на наличните 
данни. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. 
Липсват публикации. 

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: СДП-22/2012 

Тема: Стенозите на реналните артерии и връзката им с хроничната 
артериална недостатъчност на долните крайници, доказани чрез компютър 
томографска ангиография (КТА) 
Ръководител на проекта: Кичка Велкова1 
Водещ изследовател: Александър Георгиев1 
Членове на изследователския екип: Николай Сираков1, Евгени Иванов1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ  
1 – Катедра „Образна диагностика“ 

Анотация: Хроничната артериална недостатъчност на долните крайници 
(ХАНK) е най-често срещаното заболяване на периферните съдове, което 
клинически се демонстрира с богат набор от симптоми, вариращи от 
интерминентно клаудикацио, болка в състояние на покой и т.н. Няколко 
проучвания сочат, че при пациенти, страдащи от това заболяване, процентът 
на засягане на едната или двете бъбречни аретрии е значително завишен. 

Цел: Целта на това проучване е да се изведат корелациите, между 
възникването на ХАНК, степента на неговата изява и степента на 
ангажимент на реналните артерии.  

Материали и методи: В настоящето проучване са включени 102 пациента 
във възрастта между 55 и 75 години. Изследванията бяха осъществени чрез 
КТА с разработен от нас алгоритъм. Определен беше глезенно – брахиалният 
индекс (ГБИ) на всички преминали процедурата. 

Резултати, изводи и препоръки за клиничната практика: Съществува 
очевидна връзка между хроничната артериална недостатъчност на долните 
крайници (ХАН) и развитието на уни или билатерална стеноза на ренална 
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артерия. Доказателство за това е, че 27% от пациентите, страдащи от ХАН 
изследвани от нас, чрез КТА имат стеноза на една или повече бъбречни 
артерии.  

В резултатите от нашето проучване е видно, че пациенти със стойности на 
ГБИ под 0,5 по-често развиват стеноза на реналнa артерия. Трябва да 
отбележим факта, че в проучването няма пациенти с ГБИ над 0,7 при които 
да е установена стеноза на бъбречна артерия. ГБИ може да служи не само за 
оценка на степента на ангажимент на съдовете на долните крайници, а и като 
прогностичен тест за оценка на състоянието на реналните артерии.  

Научни публикации:  
1. Георгиев А., Велкова К., Сираков Н. Глезенно-брахиалният индекс 

(ГБИ) – индикатор за хронична артериална недостатъчност на долните 
крайници при компютър томографска ангиография. Рентгенология и 
радиология, 2013; 3:183-185.  

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Слаба 
публикационна активност. 

ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 2013 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: НО-02/2013 

Teмa: Пилотен персонализиран транскрипционен и мутационен анализ при 
колоректален карцином 
Ръководител на проекта: Мариан Драганов1 
Водещ изследовател: Яна Феодорова1  
Членове на изследователския екип: Виктория Сарафян1, Божидар Хаджиев2, 
Жанет Грудева3, Радка Кънева4, Веселин Беловеждов5, Росен Димов6, Антон 
Тодоров2, Делян Делев7, Веселин Александров1, Десислава Ташкова5, 
Николай Мехтеров1, Ганчо Костов8, Веселин Попов9 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Медицинска биология“; 2 – Катедра „Пропедевтика на 
хирургическите болести“; 3 – Катедра „Медицинска онкология“; 4 – Катедра 
„Медицинска химия и биохимия“, МУ – София; 5 – Катедра „Обща и 
клинична патология“; 6 – Катедра „Специална хирургия“; 7 – Катедра 
„Фармакологя и клинична фармакология“; 8 – Клиника по хирургия, УМБАЛ 
„Каспела“; 9 – Студент 

Цел: Установяване на персонализиран молекулярен транскрипционен и 
мутационен профил при пациенти с колоректален карцином. 
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Резултати: В проучването са включени 24 пациенти със спорадичен 
колоректален карцином (КРК). Мутации в KRAS гена са установени при 8 от 
24-те изследвани пациенти. Изследвана е експресията на 26 гена, които 
участват в различни сигнални пътища на туморогенезата. Наблюдават се 
различия в степента на потискане на генната експресия за гените: GUCA2B, 
CA7, PTEN, FGFR2, EGFR, SETD2, TNF, KRAS, NRP1 и PIK3CG, като най-
ниски са нивата на GUCA2B и CA7. За гените VEGF, CD44 и AKT1 не се 
констатира промяна в транскрипционните нива. За 50% от пациентите 
експресионните нива на MMP9, NFKB, MAPK1, CTNNB1, GPC1 и SIRT3 в 
туморна тъкан са идентични с тези в нормална тъкан. Установена е 
свръхекспресия на NOTUM, TCN1, MACC1, YKL-40, AXIN2 и IL6 като най-
убедителни са стойностите за NOTUM. Статистическият анализ показва 
зависимост между KRAS мутационния статус и транскрипционните нива на 
YKL-40. Експресията на GPC3 варира в много широки граници – от силно 
понижена регулация до свръхекспресия, при отделните пациенти. 

Заключение: Следният панел от гени може да бъде предложен като най-
удачен за молекулна оценка на КРК: GUCA2B, СА7, PIK3CG, SETD2, YKL40, 
NOTUM, AXIN2, TCN1, MACC1. 

Приложение в практиката: Молекулярната диагностика на мутации в 
гена KRAS при пациенти с КРК е въведена в Лабораторията по молекулярна 
биология и генетика в МУ – Пловдив. Изследването на генната експресия 
може да бъде използвано за оценка на КРК и предлага възможност за 
създаването на нови персонализирани терапии. 

Научни публикации: 
1. Feodorova Y., Koev I., Sarafian V. Gene expression in glioma – in search for 

novel biomarkers for determining the grade of malignancy. Сборник „Наука и 
младост“, 2013; 159-163.  

2. Feodorova Y., Todorov A., Tashkova D., Mehterov N., Kostov G., Dimov R., 
Sarafian V. Pilot expression analysis and KRAS status in patients with colorectal 
cancer. Science and Technologies, 2014; Volume IV, Number 1: 353-358. 

3. Feodorova Y., Tashkova D., Simitchiev K., Todorov A., Kostov G., Dimov R., 
Sarafian V. Dependence of YKL-40 mRNA tissue levels on KRAS mutation 
status in colorectal cancer – preliminary results. IJSM, 2015; 1(2): 43-47. 

4. De Robertis M., Arigoni M., Loiacono L., Riccardo F., Calogero R., Feodorova 
Y., Tashkova D., Belovejdov V., Sarafian V., Cavallo F., Signori E. Novel 
insights into Notum and glypicans regulation in colorectal cancer. Oncotarget, 
2015; 6(38): 41237-57. (IF = 6,87) 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност.  
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Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-03/2013 

Тема: Aлергични заболявания при професионално експонирани на иританти 
и сенсибилизиращи фактори лица от параклинични диагностични звена и 
лаборатории на МУ – Пловдив 
Ръководител на проекта: Светлан Дерменджиев1 
Водещ изследовател: Светлан Дерменджиев1 
Членове на изследователския екип: Стефан Костянев2, Благой Маринов2, 
Румяна Янкова3, Татяна Иванова4, Петя Гарджева4, Тихомир Дерменджиев4, 
Петя Кирилова4 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – II Катедра по вътрешни болести, Секция „Професионални заболявания и 
токсикология“; 2 – Катедра „Патологична физиология“; 3 – Катедра 
„Дерматология и венерология“; 4 – Катедра „Микробиология и инумология“ 

Резюме: Няма извършена дейност по проекта. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е нереализиран, спрямо 
всички оценявани показатели. 

 
Научна област на изследването: Дентална медицина 
Договор №: НО-04/2013 

Тема: Проучване характера на промените на оралната среда и оценка на 
риска от кариес и заболявания на пародонта при деца с астма 
Ръководител на проекта: Ани Белчева-Криворова1 
Водещ изследовател: Илияна Гьозова1 
Членове на изследователския екип: Таня Нихтянова-Гарфалска1, Мариана 
Димитрова-Харуил1, Мариана Мурджева2, Ели Христозова2, Мария 
Атанасова2, Нели Генкова3, Мануела Георгиева4 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ 
1 – Катедра „Детска дентална медицина“; 2 – Катедра „Микробиология и 
имунология“; 3 – Катедра „Педиатрия и медицинска генетика“, УМБАЛ „Св. 
Георги“; 4 – Студент, ФДМ 

Цел: Да се направи оценка на оралната рискова среда при деца с астма. 
Резултати: В проекта участват 60 деца, болни от астма и 60 контролни 

здрави деца на възраст между 5 и 17 години. Направена е оценка на оралното 
здраве чрез индексни системи за определяне разпространението на кариеса и 
възпалителните заболявания на пародонта. Относителният дял на 
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свободните от кариес деца с астма е 9,68%, а в контролната група – съответно 
32,26%. Разликата е статистически значима (p < 0,05). 

При децата с астма средната стойност на кариозните времени зъби е по-
висока от тази на децата в контролната група. При постоянните зъби 
статистически значимо повече са обтурираните в контролната група. C. 
albicans е най-честият изолиран фунгален вид от устната кухина на децата с 
астма (78.6%). Контролната група деца е колонизирана с дрождеподобни 
гъбички в 29.7%. Използването на кортикостероиди се приема за пряк 
рисков фактор за развитие на орлана кандидоза и e вероятно директно 
свързан с инхалацинната честота. Това корелира и с намереното микробно 
число в двете групи пациенти. Децата с астма имат по-високо микробно 
число Candida (104 – 105), докато здравите – само единична колонизация под 
103. Измерените средни стойности на секреторния IgA при децата с астма са 
208,82 ng/ml, докато при здравите деца са статистически значимо по-ниски – 
138,83 ng/ml. 

Заключение: При децата с астма се констатира променена орална среда и 
повишен риск за развитие на кариес и пародонтални заболявания.  

Приложение в практиката: Изработват се индивидуални профилактични 
дентални програми съобразно риска при деца с астма, което води до 
подобряване на орално-хигиенните навици и орлния им статус. 

Научни публикации: 
1. Гьозова И., Белчева А., Нихтянова Т., Димитрова М. Орално-хигиенни 

навици при деца с астма. Научни трудове на Съюза на учените в 
България – Пловдив, Серия Г. Медицина, Фармация и Дентална 
медицина, том XV, 2014, 233-236.  

2. Georgievа M., Belcheva A., Hristozova E., Genkova N., Nihtianova T., 
Murdjeva M. Microbiological study on candida presence in saliva of children 
with asthma. J of IMAB, 2015; 21(4):941-944. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Слаба публикационна 
активност.  

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-05/2013 

Тема: Парентерално предавани вирусни хепатити хепатити В и С при 
хемодиализни пациенти 
Ръководител на проекта: Радка Комитова1 
Водещ изследовател: Радка Комитова1  
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Членове на изследователския екип: Анета Иванова2, Ани Кеворкян3, Мария 
Атанасова4, Моника Няголов4, Ефимия Чолакова5, Ваня Георгиева1  
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФОЗ 
1 – Катедра „Инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина“; 
2 – Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Св. И. Рилски“ – София;  
3 – Катедра „Eпидемиология и медицина на бедствените ситуации“; 4 –
Kатедра „Mикробиология и имунология“; 5 – II Катедра по вътрешни болести 

Цел: Цел на първата част на проекта е да се оцени болестността на HCV 
инфекция при посредством ензимо-свързан имуносорбентен тест (ELISAV) и 
HCV RNA с полимеразно-верижна реакция (PCR) в плазма и периферни 
мононуклеари (PBMC). Лонгитудиналното изследване е проведено от май 
2013 до октомври 2014 г. Включени са 93 участника от отделениетo по 
диализно лечение. HCV RNA е изследвана поне двукратно, а чернодробните 
функционални проби (АЛАТ, АСАТ и ГГТ) – на всеки 6 месеца.  

Цел на втората част на проекта е оценка на имунологичната ефикаснос 
на хепатит В ваксината чрез прилагане на препоръчителната 4 дозова схема 
(40 µg/доза HBsAg). Тринадесет пациенти на възраст 53.0 ± 11.03, с негативни 
маркери за HBV, са имунизирани през 2014. Дванадесет пациенти от същото 
отделение, имунизирани през 2009 г. с 3-дозова схема (20 µg/доза HBsAg), 
служат като сравнителна група. За определяне HBV маркерите е използван 
ELISA тест.  

Резултати: Шестдесет и осем пациента отговарят на критериите на 
включване. Тяхната средна възраст е 57,12 години (18 – 84) и, от тях 40 
(58,8%) са мъже. Десет пациенти са едновременно позитивни за HCV RNA и 
HCVAbs, обуславящо като част – 14,7%. При изследване на 38 пациенти не се 
откриват HCV RNA в плазма и BPMC. Четири пациенти имат персистиращо 
HCV RNA(-) в плазма и ВРМС, при HCV Abs(+), доказано с ултрасензитивна 
ЕLISA. Вероятно те са прекарали HCV инфекция в миналото. Без 
изследването за HCV RNA те биха били считани за инфектирани. При един 
пациент се диагностицира остра HCV инфекция чрез HCV RNA(+) и 
сероконверсия 3 месеца по-късно.  

Само един болен не отговаря на ваксината. Той е реваксиниран. Девет от 
12 (92,31%) пациенти показват силен имунен отговор (аnti-HBs ≥ 100 
mIU/mL) и три (23,08%) – слаб отговор (аnti-HBs = 10 – 99,9 mIU/mL). Двама 
от тях са получили една бустерна доза (40 µg), но очакваните нива antiHBs oт 
100 mIU/mL не са достигнати. Ефикасността при 4-дозовата схема с 40 µg 
доза (92,31%) е по-висока в сравнение с 3-дозовия режим от 20 µg доза (50%) 
(р = 0,03). 
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Заключение: Според нашето изследване HCV инфекция е честа сред 
диализираните пациенти. Необходими са по-нататъшни изследвания чрез 
серийни тествания за HCV RNA и HCV Abs при повече пациенти с оглед 
обективна оценка на HCV статуса при диализирани. Нашите резултати 
потвърждават ефикасността на 4-дозовия режим на хепатит В ваксина сред 
диализирани пациенти. Изследвания с голям брой пациенти са необходими 
за потвърждаване на схемата като подходяща за всички диализирани болни. 

Приложение в практиката: Предлага се по-чувствителен скрининг за 
HCV инфекция при диалиирани болни, което включва паралелно изследване 
за HCV Abs и HCV RNA. 

Предлага се по-ефикасна схема за хепатит В ваксинация при диализирани 
болни. 

Научни публикации:  
1. Кеворкян А., Атанасова М., Комитова Р., Теохаров П., Петрова Н., Капон 

Е., Аргирова Т. Предотвратима ли е хепатит B вирусната инфекцията сред 
диализираните пациенти. Нефрология, хемодиализа и трансплантология 
2015, 5 (под печат). 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Слаба 
публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Обществено здраве 
Договор №: НО-06/2013  

Тема: Факторен анализ на текучеството при медицинските сестри в Южен 
Централен Район на България 
Ръководител на проекта: Николай Атанасов1 
Водещ изследовател: Румяна Стоянова1 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФОЗ 
1 – Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравеопазването и обща 
медицина“ 

Цел на проекта е да се изследват нагласите за текучество на 
медицинските сестри като управленски и икономически проблем, както и 
влиянието на различни фактори върху тях.  

Материали и методика: „Текучеството“ е разгледано като процес, който е 
свързан с изтичането на кадри в различни направления. Извършено е 
анонимно анкетно проучване сред 391 медицински сестри от Южен 
Централен Район на Република България в периода октомври 2013 – януари 
2014 г. Използвани са адекватни за целта статистически методи, вкл. и 
факторен анализ. 
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Резултати: Установи се нагласа за текучество от професията – 23,3% (n = 
91), настоящото работно място – 24,8% (n = 97) и страната – 29,2% (n = 114), 
което показва негативна тенденция, свързана с недостига на този вид 
здравни кадри в страната ни. 

Изведени са най-важните предиктори на текучество от професията: 
социално-икономическите детерминанти, взаимоотношения и условия на 
труд, демографските характеристики, бърнаут синдрома и промени в режим 
на работа. При нагласа за смяна на лечебното заведение и емиграция от 
страната като значими фактори остават политиката на заплащане в 
лечебните заведения, взаимоотношенията и условията на труд, възрастовите 
характеристики, материално-икономическият статус на респондентите и 
бърнаут синдрома. 

Потвърди се нарастващото значение на справедливостта, свързана със 
заплащането и нагласите за текучество на медицинските сестри спрямо 
абсолютния размер на нетното трудово възнаграждение.  

Заключение: Установи се още, че броят на медицинските сестри след 10 
години в изследвания регион ще е с 46,68% по-малък, в резултат на което са 
предложени мерки за повишаване на привлекателността на професията 
„медицинска сестра“. 

Научни публикации: 
1. Стоянова Р. Връзка между оценките за справедливост на заплащането и 

нагласите за текучество на медицински сестри от Южен централен район 
на България. Сестринско дело, 2013, 3, 17-24. 

2. Стоянова Р. Детерминанти на текучеството при медицински сестри от 
Южна България. Управление и образование, Бургас, 2014, кн. 2, т. 10, рр. 
108-113. 

3. Stoyanova R., Atanasov N. Survey on the attitudes of the Bulgarian nurse stole 
ave their current workplace. Trakia Journal of Sciences, Vol. 12, Suppl. 1, 2014, 
358-361. 

4. Стоянова Р. Връзка между бърнаут синдром и нагласите за текучество на 
медицинските сестри. Здраве и наука, 2015, V, брой 1 (017), 38-41. 

5. Стоянова Р. Нагласи за текучество на медицинските сестри от Южен 
централен район на РБългария и перспективи за трудовите пазари. 
Сестринско дело, 2015, 2, 42-46. 

6. Стоянова Р. Справедливи ли са възнагражденията на медицинските 
сестри в България и как това се отразява на нагласите им за текучество? 
Европейските етични стандарти и Българската медицина. Сборник 
статии, Български лекарски съюз, София, 2014, 147-151. 
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7. Stoyanova R., Atanasov N. Attitudes of Bulgarian nurses towards emigration 
and factors that determine such attitudes. Regionalni razvoj I demografski 
tokovi zemalja Jugoistocne Evrope 19, Nis, 2014, 273-278. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Добра публикационна 
активност.  

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-07/2013 

Тема: Разработване на формулиран продукт за ентерално хранене при сепсис 
Ръководител на проекта: Чавдар Стефанов1 
Водещ изследовател: Добрин Попов1 
Членове на изследователския екип: Николай Бояджиев2, Георги Павлов1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Анестезиология, спешна и интензивна медицина“; 2 – Катедра 
„Физиология“ 

Резюме: Няма извършена дейност и усвоени средства по проекта 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е нереализиран, спрямо 
всички оценявани показатели. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: НО-09/2013 

Тема: Проучване върху фенотипните и генетични характеристики на 
резистентността към имипенем и меропенем, обусловена от 
карбапенемазната продукция на A. baumannii и P. аeruginosa в изолати от 
клиники към УМБАЛ „Св. Георги“, гр. Пловдив 
Ръководители на проекта: Мариана Мурджева1, Михаил Петров1 
Водещ изследовател: Атанаска Петрова1 
Членове на изследователския екип: И. Станимирова1, В. Гривнев2, 
Ч. Стефанов3, М. Спасова4, К. Янев5 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФФ, МФ 
1 – Катедра „Микробиология и имунология“; 2 – Студент 5-ти курс по медицина; 
3 – Катедра „Анестезиология и реанимация“; 4 – Катедра „Педиатрия и 
медицинска генетика“; 5 – Клиника „Изгаряне“, УМБАЛ „Св. Георги“ 

Цел: Да се проучи карбапенемазната продукция при болнични изолати от 
А. baumannii и Р. aeruginosa в рискови за ВБИ клиники към УМБАЛ „Св. 
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Георги“, гр. Пловдив (КАИЛ, Детска онкохематология и Клиника по 
изгаряния) за периода 2010 – 2014 г.  

Резултати: За период от 5 години (2010 – 2014 г.) бяха колекционирани 
общо 43 изолата A. baumannii и 43 изолата P. aeruginosa, резистентни или с 
интермедиерна чувствителност към меропенем и/или имипенем.Чрез 
фенотиптни методи (Модифициран Хожд тест, двойно дисков тест и 
епсилометър тест с имипенем и имипенем/ЕДТА) беше доказана 
карбапенемазна продукция при всички изолати ацинетобактер, докато при 
псевдомонас подобна не се наблюдава. При последващия генетичен 
скрининг се установи носителство на ОХА 23 гена, кодиращ карбапенемаза, 
клас оксацилиназа от група 2df, при 42 (97,7%) от ацинетобактерите. Всички 
псевдомонаси бяха отрицателни за носителство на VIM и IMP кодиращи 
гени. Като водещ механизъм за карбапенемна резистентност при последните 
се очерта повишената експресия или хиперекспресия на MexXY-OprM 
ефлукс помпата, в някои случаи в съчетание със загуба на трансмембранния 
рецептор OprD. 

Заключение: Водеща причина за карбапенемна резистентност при 
нашите изолати А. baumannii е продукцията на оксацилиназа OXA23, докато 
при псевдомонасите като такава се очертава, повишената експресия или 
хиперекспресия на MexXY-OprM ефклукс помпата, в някои случаи в 
съчетание със загуба на трансмембранния рецептор OprD. 

Приложение в практиката: Получените резултати са основа за 
препоръки относно: строги хигиенни и противоепидемични мерки с цел 
предотвратяване на взривове от ИСМО, предизвикани от карбапенемаза-
продуциращи щамове; избягване на терапия с антибиотици, инхибитори на 
белтъчния синтез, особено аминогликозиди и тетрациклини, които са 
индуктори на MexXY-OprM ефлукс помпата. 

Научни публикации:  
1. Петрова А., Мурджева М. Фенотипни и генетични характеристики на 

резистентността към карбапенеми при Acinetobacter baumannii и 
Pseudomonas аeruginosa. Медицински преглед, 2016; 2(2):5-14. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Слаба 
публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: НО-10/2013 

Тема: Влияние на Lacosamide върху обучение и памет в условия на системно 
физическо натоварване на плъхове 
Ръководител на проекта: Катерина Георгиева1 
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Водещ изследовател: Михаела Шишманова-Досева2 
Членове на изследователския екип: Ивета Коева3, Людмил Пейчев2, Дора 
Терзиева4, Ивелина Петкова5, Мария Златанова5, Ахилеас Янулакос6 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ 
1 – Катедра „Физиология“; 2 – Катедра „Фармакология и лекарствена 
токсикология“; 3 – Катедра „Анатомия, хистология и ембриология“; 4 –
Катедра „Клинична лаборатория“; 5 – Студент по фармация; 6 – Студент по 
медицина 

Цел: Да се изследва ефектът на Lacosamide върху обучение и памет на 
тренирани плъхове. 

Резултати: Бяха проведени три опита с мъжки плъхове Wistar (n = 100). В 
два от тях плъховете бяха разделени на две групи. Едната група беше 
подложена на аеробна тренировка (50 – 55% VO2max), а другата беше 
нетренирана. Половината от двете групи получаваха Lacosamide (LCM) 
3 mg.kg-1, а другата – физиологичен разтвор. В първия експеримент бяха 
изследвани показатели на физическия работен капацитет. През последните 3 
седмици на втория опит плъховете бяха подложени на тестове за активно и 
пасиво избягване. Бяха проведени имунохистохимични реакции за BDNF и 
неговия рецептор trkB в хипокампуса, беше измерен серумния BDNF. В 
третия опит беше анализиран ефектът на различни дози LCM върху BDNF и 
trkB на нетренирани плъхове. Установихме негативен ефект на LCM върху 
издръжливостта на нетренираните животни, който беше неутрализиран от 
аеробната тренировка. LCM влоши когнитивните функции на нетрнираните 
плъхове, което съответстваше на установеното дозо-зависимото понижение 
на експресията на BDNF and trkB. Аеробната тренировка повиши експресията 
на BDNF, активното обучение и памет на плъховете, третирани с LCM.  

Заключение: Един от вероятните механизми на негативния ефект на LCM 
върху обучението и паметта се медиира от потискането на BDNF в 
хипокампуса. Аеробната тренировка възстановява когнитивните функции и 
аеробната работоспособност, понижени от LCM. 

Приложение в практиката: Умерената аеробна тренировка може да 
предотврати негативния ефект на терапевтични дози на LCM върху 
обучението и паметта на пациентите, както и върху способността им да 
осъществят физически натоварвания.  

Научни публикации: 
1. Shishmanova M., Georgieva K., Peychev L. Single and combine effect of 

Lacosamide treatment and endurance training on learning and memory in rats. 
Eur Neuropsychopharmacol, 2014; 24 (Suppl 2):S 330. (IF = 4.369) 
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2. Shishmanova-Doseva M., Peychev L., Georgieva K., Grozlekova L. Effects of 
different doses of the new antiepileptic drug Lacosamide on learning and 
memory abilities in rats. Eur Neuropsychopharmacol, 2015; 25 (Suppl 2):S 
257. (IF = 4.369) 

3. Георгиева К., Шишманова М., Терзиева Д., Пейчев Л., Янулакос А., 
Петкова И. Аеробната тренировка подобрява процесите на обучение и 
памет при плъхове. Научни трудове на Съюза на учените в България – 
Пловдив, серия Г Медицина, фармация и дентална медицина, 2015, 16, 
83-86. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност.  

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: НО-11/2013 

Тема: Проучвания върху патобиохимични механизми, свързващи 
хомеостазата на желязото с показатели на възпалителна активност при 
ревматоиден артрит 
Ръководители на проекта: Ана Манева1, Анастас Баталов2 
Водещ изследовател: Ана Манева1 

Членове на изследователския екип: Гинка Делчева1, Мариела Генева-
Попова2, Станислава Алиманска2, Катя Стефанова1, Илиян Димитров1, Таня 
Денева3, Росица Каралилова2, Кирил Симитчиев4, Методи Петров5, Николай 
Тончев5, Александър Дончев5, Любен Григоров6 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФФ, МФ  
1 – Катедра „Химия и биохимия“; 2 – Катедра „Пропедевтика на вътрешните 
болести“; 3 – Катедра „Клинична лаборатория“; 4 – ПУ „Паисий Хилендарски“, 
Катедра „Аналитична химия и компютърна химия“; 5 – Студент по 
медицина; 6 – Студент по фармация 

Цел: Да се изследват връзките между показатели на желязната 
хомеостаза, възпалителна активност, костни и автоимунни нарушения при 
ревматоиден артрит (РА). 

Резултати: Проучването обхваща 114 пациенти с РА, сравнени с 42 
контроли. Определени са следните показатели: показатели на желязна 
хомеостаза – серумно желязо, ЖСК, феритин и разтворим трансферинов 
рецептор (sTfR); разтворими рецептори, участващи във възпалението и 
костния метаболизъм – sRAGE, sRANKL и OPG; показатели на възпаление – 
CRP, IL-6 и прохепсидин; показатели на автоимунни нарушения – ревма 
фактор (РФ), антиCCP антитела и DAS 28. Нивото на sTfR, CRP, IL-6, 
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прохепсидин, sRAGE, sRANKL и OPG е значимо по-високо при пациентите в 
сравнение с контролите, а нивото на серумно желязо е значимо по-ниско при 
РА. При РА са установени нови взаимовръзки на sTfR с IL-6, прохепсидин, 
ESR, DAS 28, РФ, антиCCP. Прохепсидинът корелира положително с 
маркери на възпаление – CRP и СУЕ и специфични болестни показатели – 
DAS 28 и РФ при РА. При пациенти с РА е установена положителна 
корелация на sRAGE и sRANKL със sTfR, прохепсидин, CRP, IL-6, СУЕ, РФ, 
антиCCP антитела. При РА е намерена положителна корелация между 
sRANKL и DAS28. Серумният OPG при РА корелира положително с 
феритин, CRP, IL-6 и възрастта и отрицателно със серумното желязо.  

Заключение: Намерени са нови взаимовръзки между изследваните 
показатели. Установено е, че едновременното определяне на sTfR и 
прохепсидин е най-информативно за оценка на промените в желязната 
хомеостаза при РА. Връзката на sRAGE и sRANKL със специфични 
диагностични маркери при РА предполага, че тези рецептори участват в 
патогенезата на заболяването и могат да служат като надеждни 
прогностични показатели за анемия, автоимунни нарушения и болестна 
активност при РА.  

Научни публикации: 
1. Дончев А., Стефанова К., Делчева Г. Адхезивни молекули и антиадхезивна 

терапия. Годишна конференция за студенти и млади учени, Сборник 
научни съобщения от конкурсна сесия Наука и младост, 2014, 310-314, 
ISSN 1314-9229. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Слаба 
публикационна активност.  

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: НО-12/2013 

Тема: Изследване на серумните нива на микро-РНК биомаркерни молекули 
при деца с аутизъм с цел създаване на микро-РНК платформа за целите на 
неинвазивната молекулярна диагностика на аутистично болни 
Ръководител на проекта: Иван Иванов1,2 
Водещ изследовател: Тихомир Въчев2 
Членове на изследователския екип: Илиана Пачeва1,2, Николай Попов3 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив; 2 – Катедра „Педиатрия и медицинска 
генетика“; 3 – Психиатрично отделение за активно лечение на мъже, 
Държавна психиатрична болница – Пазарджик 
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Цел: Да се изследва дали циркулиращите микро-РНК (миРНК) молекули 
показват диференциална експресия в серума на пациенти с разстройство от 
аутистичния спектър (РАС). 

Резултати: Изследвани бяха серумни проби на 30 деца с РАС (24 – 
момчета) на възраст от 3 до 11 години (средна възраст 6,86 год.) и 30 деца с 
типично нервнопсихично развитие. Експресионен анализ на 42 миРНК 
молекули, избрани като кандидат-биомаркери показа, че 29 миРНК молекули 
са с понижено ниво на експресия, 11 с повишена експресия, а две са без 
отклонение в експресионния профил при сравняването на пуловете от 
серумните проби на децата с РАС и контролната група. qRT-PCR анализ на 8 
от серумните миРНКи, показали най-големи промени при описаното по-горе 
сравнение показа, че относителните нива на само 3 серумни миРНКи (mir-
365а-3p, mir-619-5p и mir-664a-3p) при пациентите с РАС са значително по-
високи и че относителните нива на други пет серумни миРНКи (mir-3135a, 
mir-328-3p, mir-197-5p, mir-500а-5p, и mir-424-5p) са значително по-ниски в 
сравнение с извадката от здрави контроли. Проведеният анализ на 
валидираните таргетни гени установи, че променените серумни миРНК 
молекули участват в регулацията на гени, кодиращи субединици на 
потенциал-зависимите калциеви канали (CACNA1C, CACNB1), както и на 
гени, участващи в епигенетични процеси като dicer1, кодиращ рибонуклеаза 
тип III (DICER). 

Заключение: Диференциално експресираните миРНКмолекули в серум 
отразяват патогенетични пътища при РАС на молекулярно ниво. Серумните 
миРНК молекули биха могли да послужат като биомаркери при РАС. 

Приложение в практиката: Обсъжда се възможността за прилагане на 
изследваните микро РНК молекули в серум като възможни биомаркери при 
РАС. 

Научни публикации: 
1. Kichukova T., Popov N., Ivanov I., Vachev T. Circulating MicroRNAs as a 

Novel Class of Potential Diagnostic Biomarkers in Neuropsychiatric disorders. 
Folia Мedica, 57(3§4):159-172. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно. Слаба публикационна активност.  
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Научна област на изследването: Фармация  
Договор №: НО-13/2013 

Тема: Изследване върху биологичната активност на поли (винилацетатни) 
наночастици – лекарствоосвобождаващи системи на нестероидни 
противовъзпалителни лекарствени средства 
Ръководител на проекта: Маргарита Касърова-Трайкова1 
Водещ изследовател: Величка Андонова1 
Членове на изследователския екип: Георги Георгиев2, Мариан Драганов3, 
Людмил Луканов4, Стела Димитрова4, Димитър Пенков1, Красимира Драганова5 

Базова организация: МУ – Пловдив, ФФ, МФ 
1 – Катедра „Фармацевтични науки“; 2 – СУ „Св. Климент Охридски“, 
Факултет „Химия и фармация“; 3 – Катедра „Медицинска биология“; 4 – 
Катедра „Химия и биохимия“; 5 – Катедра „Микробиология и имунология“  

Цел: Изследване на биологичната активност in vitro на 
поли(винилацетатни) наночастици с нестероидни противовъзпалителни 
средства (индометацин, ацетил салицилова киселина), предназначени за 
включване като лекарствоосвобождаваща система в капки за очи.  

Резултати: По метода на беземулгаторна емулсионна радикалова 
полимеризация бяха получени хомо- и съполимери на винилацетат (VAc) с 
(3-диметил(метакрилоилоксиетил) аминопропил сулфонат (DMAPS) и 
диметиламиноетил метакрилат, както и смеси от тези полимери с хитозан, 
Carbopol®, хидроксипропил целулоза и поли(DMAPS) с in situ включени 
индометацин (IMC) и ацетилсалицилова киселина (ASA). Бе установена 
стабилизиращата роля на носителя върху включения IMC. Изследваните 
технологични модели на капки за очи с включени IMC-pVAc наночастици 
показаха удължено освобождаване на IMC в сравнение с Indocollyre 0,1% 5 
ml (Bausch&Lomb). 

Безсерумните McCoy – Plovdiv и суспензионните клетки L5178Y и WERI-
Rb-1 бяха използвани за in vitro изследване биологичната активност на IMC-
pVAc. Резултатите показаха, че IMC предизвиква апоптоза, която се 
реализира по концентрация-време-ефект маниер на въздействие. IMC-pVAc 
освобождава бавно включения IMC. Това е причина за по-малкото 
количество оцелели клетки, особено след 48 часа третиране. Биологичната 
активност на ASA-pVAc бе изследвана върху култури Hep-2 Plovdiv E, 
McCoy – Plovdiv и HT 1080. ASA предизвиква апотоза, като зависимостта 
концентрация-време-ефект бе установена и за трите клетъчни линии. Бе 
установено, че pVAc е биосъвместим. 
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Заключение: Използваният метод на беземулгаторна емулсионна 
полимеризация на VAc в присъствие на IMC и ASA е подходящ за 
получаване на наночастици с оптимални биофармацевтични 
характеристики. IMC и ASA, самостоятелно или включени в pVAc НЧ-ци, 
предизвикват апоптоза в изследваните клетъчни линии по концентрация-
време-ефект маниер на въздействие.  

Приложение в практиката: Потенциална възможност за използване на 
pVAc наночастици с включени IMC и ASA в капки за очи за антитуморна 
терапия.  

Научни публикации: 
1. Андонова В., Георгиев Г., Пенков Д., Кацаров П., Пенева П., Касърова М. 

Получаване и охарактеризиране на наночастици с индометацин. Сборник 
с научни трудове, II Национална конференция „Фармацевтични 
технологични дни“, 2014, 17-24. 

2. Andonova V., Georgiev G., Toncheva V., Karashanova D., Katsarov P., 
Kassarova M. Carbopol® and Chitosan Coated nanoparticles with In-situ 
Loaded Indomethacin. American Journal of PharmTech Research, 2014; 4(1): 
664-78. 

3. Andonova V., Draganov M., Feodorova Y., Georgiev G., Kassarova M. 
Biological Activity of Indomethacin-Loaded Nanoparticles. WJPR, 2014; 4(1): 
85-101. 

4. Andonova V., Zagorchev P., Katsarov P., Kassarova M. Eye Drops with 
Nanoparticles as Drug Delivery Systems. Int J Pharm Pharm Sci, 2015; 7(2): 
431-435. 

5. Andonova V., Georgiev G., Dimitrova S., Katsarova M., Кassarova M. 
Characterization, in vitro evaluation and stability studies of indomethacin-
loaded polyzwitterionic copolymer nanoparticles. IJDDT, 2015; 5(3): 89-97.  

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-14/2013 

Тема: Проучване върху възможности за фармакологично освобождаване на 
зрели стволови клетки в периферната кръв на опитни животни 
Ръководител на проекта: Людмил Пейчев1 
Водещ изследовател: Елисавета Апостолова1 
Членове на изследователския екип: Радослав Радев2, Таня Денева3, Павел 
Павлов3, Весела Кокова4, Илин Кандиларов1, Живко Пейчев4, Димитър 
Пенков5, Петър Шентов6 
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Базова организация: МУ – Пловдив, ФФ, ФОЗ 
1 – Катедра „Фармакология и лекарствена токсикология“; 2 – Катедра 
„Фармакология и клинична фармакология“, Тракийски университет, гр. 
Стара Загора; 3 – Катедра „Клинична лаборатория“; 4 – Катедра 
„Медицинска информатика, биостатистика и електронно обучение“; 5 – 
Катедра „Фармацевтични науки“; 6 – Студент, ФФ 

Цел: Да се определи влиянието на Aphanizomenon flos-aquae (AFA), 
Arnika Montana 9 CH, Ledum Palustre 9 CH, Fucoidan, екстракт от Haberlea 
rhodopensis и екстракт от български прополис върху освобождаването на 
зрели стволови клетки в периферната кръв на плъхове. 

Резултати: 80 мъжки бели плъха порода Wistar се поставят при 
стандартни условия и се разделят на осем групи с по 10 броя във всяка група. 
Третират се със следните вещества: 1 група – Плацебо 1 – дестилирана вода 
по 1 ml/ 100 gr bw p.o.; 2 група – Плацебо 2 – 0,9 % NaCl по 0,1 ml/ 100 gr bw 
p.o.; 3 група – Aphanizomenon flos-aquae (AFA) в доза 500 mg/kg bw p.o.; 
4 група – Arnika Montana 9 CH в доза 5 гранулки/животно р.о.; 5 група – 
Ledum Palustre 9 CH в доза 5 гранулки/животно р.о.; 6 група – Fucoidan в доза 
100 mg/kg bw i.p.; 7 група – Eкстракт от Haberlea rhodopensis в доза 50 mg/kg bw 
i.p.; 8 група – Eкстракт от български прополис в доза 100 mg/kg bw i.p. 

Броят на CD34+ клетки се определя с флоуцитометър (FC500-Beckman 
Coulter), а Ig G и Ig M – с имуно-турбидиметричен анализатор (Konelab 60 i). 

Fucoidan, StemEnhance® и H. rhodopensis сигнификантно повишават броя 
на циркулиращите в периферната кръв клетки. Fucoidan е с най-висока 
активност по отношение на стем-клетъчната либерация, следван от 
Aphanizomenon flos-aquae и Haberlea rodopensis. Трите вещества оказват 
влияние и върху диференциацията на CD34+ клетки.  

Заключение: Вероятно Fucoidan и StemEnhance активират клетъчния 
имунитет, стимулират фагоцитозата и участват в първичния и вторичен 
имунен отговор. 

Приложение в практиката: Fucoidan, StemEnhance® и H. rhodopensis 
могат да бъдат използвани в клиничната практика като стем-клетъчни 
либератори. 

Научни публикации: 
1. Апостолова Е. Възможности за фармакологично мобилизиране на 

хематопоетични стволови/прогениторни клетки в периферната кръв – 
обзор. Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия 
Г. Медицина, Фармация и Дентална медицина, т. XV, 2014, ISSN 1311-
9427, 50-53. 
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2. Апостолова Е., Кокова В., Шентов П. Пойкилохидрия и фармакологични 
ефекти на Haberlea rhodopensis, Gesneriaceae (обзор). Сборник научни 
съобщения от конкурсна сесия „Наука и младост“, 2014, 293-296 

4. Пейчев Л., Радев Р., Апостолова Е., Кандиларов И., Кокова В. 
Експериментално проучване влиянието на хомеопатични разреждания на 
Arnica montana и Ledum palustre върху стем-клетъчната либерация. Acta 
Homeopatica, 2015; 5(1): 4-7. 

5. Apostolova E., Deneva T., Peychev L., Pavlov P., Peychev Z., Kokova V. 
Fucoidan, AFA, Haberlea Rhodopensis, Propolis induced changes in 
immunoglobulins levels in rats. Science & Technologies, 2015, 5(1):18-22. 

6. Пенков Д., Кандиларов И., Андонова В., Апостоловa Е., Павлов П., Денева 
Т., Касърова М., Пейчев Л. Изследване влиянието на Haberlea 
Rhodopensis, Aphanizomenon flos-aquae и Fucoidan върху либерацията на 
стволови клетки и пълната кръвна картина. Втора национална 
конференция „Фармацевтични технологични дни”, 2014, 98-107. 

7. Кандиларов И., Денева Т., Павлов П., Пенков Д., Кокова В., Пейчев Л. 
Проучване върху освобождаването на стволови клетки в периферна кръв 
под влияние на Haberlea rhodopensis и Aphanizomenon flos-aquae. Научни 
трудове на Съюза на учените в България – Пловдив, серия Г. Медицина, 
Фармация и Дентална медицина, т. XVI, 2015, ISSN 1311-9427, 34-38. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен със значими 
пропуски спрямо предвидените цел и задачи. 

ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 
„СТАРТ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ – 2013“ 

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: СДП-01/2013 

Тема: Тъканен фактор като биологичен предиктивен маркер в оценката на 
тромбофилния риск и метастатичен потенциал при пациенти с малигнени 
заболявания 
Ръководител на проекта: Жанет Грудева-Попова1 
Водещ изследовател: Елина Белева1 
Членове на изследователския екип: Таня Денева2, Снежана Стоенчева2, 
Мариана Вълчева3, Веселин Попов4  
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
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1 – Катедра „Клинична онкология“, Секция „Медицинска онкология“;  
2 – Катедра „Kлинична лаборатория“; 3 – Клиника „Медицинска онкология“, 
УМБАЛ „Св. Георги“; 4 – Студент, МФ  

Цел: Да се проучат характеристиките на тъканен фактор като биомаркер 
за терапевтична ефективност и прогресия на заболяването при пациенти с 
малигнени заболявания. 

Резултати: В хода на лонгитудинално проследяване при 128 пациенти с 
малигнени заболявания са изследвани прокоагулантна активност на 
микрочастици, експресиращи тъканен фактор (MPTF), тъканен фактор 
антиген (TFAg) и ангиопоетин-2 (ANG-2). Серийните измервания са 
извършени в рамките на четири визити: прехимиотерапевтично, след трети, 
шести химиотерапевтичен курс и на третия месец след шести курс. 
Пациентите са проследявани до изява на метастатична прогресия или 
настъпване на летален изход. Изследвана е и контролна група от 82 
клинично здрави доброволци. MPTF е оценена чрез имунохромогенен метод, 
TFAg и ANG-2 чрез ELISA. При пациентите се установи сигнификантно 
понижение на прокоагулантната активност на микрочастици спрямо 
контроли, а значимо повишение в серумните нива на TF-Ag и ANG-2. 
Установи се сигнификантна динамика в нивата на трите показателя при 
серийни измервания като продължителността на приложената на 
химиотерапия оказва съществено влияние. MPTF бележат почти двойно 
повишение спрямо изходни стойности, докато при TFAg И ANG-2 се отчита 
значима тенденция на спад. Демонстрира се позитивна корелация между 
TFAg и ANG-2, персистираща в динамика. ROC анализът демонстрира, че 
MPTF и ANG-2 надеждно отдиференцират случаите с малигнена патология 
от здравите контроли (AUCMPTF, ANG-2 > 0.70, p < 0.0001). От изследваните 
показатели TFAg и ANG-2 се доказаха като сигнификантни независими 
предиктори за свободна от прогресия преживяемост (HRTFAg = 4.57, HRANG-2 
2.138).  

Изводи: малигненият процес променя взаимодействието между 
хемостаза и ангиогенеза като при неоплазия двете системи си 
взаимодействат синергично. Изследваните биомаркери биха могли да 
послужат като сурогатни биомаркери за тумор-индуцирани събития. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. 
Липсват публикации. 
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Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: СДП-02/2013 

Тема: Серумни нива на витамин D при пациенти с неходжкинови лимфоми  
Ръководител на проекта: Стефан Горанов1 
Водещ изследовател: Васко Гръкланов1 
Членове на изследователския екип: Веселина Горанова-Маринова1, 
Виктория Бабачева-Бахчеванова1, Пенчо Георгиев1, Таня Денева-Койчева2  
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ 
1 – I Катедра по вътрешни болести, Секция „Хематология“, Клиника 
„Kлинична хематология“ УМБАЛ „Св. Георги“; 2 – Катедра „Клинична 
лаборатория“ 

Резюме: Няма дейност по проекта. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е нереализиран, спрямо 
всички оценявани показатели. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: СДП-03/2013 

Тема: Роля на витамин D в развитието на инсулинова резистентност при 
жени с нарушения в репродукцията 
Ръководител на проекта: Мария Орбецова1 
Водещ изследовател: Пресияна Няголова1 
Членове на изследователския екип: Митко Митков1, Дора Терзиева2 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ 
1 – II Катедра по вътрешни болести, Секция „Ендокринология“; 2 – Катедра 
„Клинична лаборатория“ 

Цел: Да се изследва ролята на витамин Д в развитието на инсулинова 
резистентност и метаболитен синдром при жени с нарушения в 
репродуктивната функция и да се анализира връзката му с медиаторите на 
невроендокринния контрол на хипоталамо-хипофизо-гонадната осkisspeptin 
и GALP. 

Резултати: Проучването обхваща 40 жени с доказан синдром на 
поликистозни яйчници (PCOS) и 16 клинично здрави жени с нормално 
тегло. Жените с PCOS са разделени на 2 групи според BMI: 18 – 25 kg/m2 

(нормално тегло) и ≥ 25 kg/m2 (наднормено тегло). Изследвани са витамин 
D3, LH, FSH, T, SHBG, TSH, пролактин, kisspeptin, GALP, базални нива на 
инсулин и глюкоза. Не се установяват разлики в нивата на витамин D в 
сравняваните групи (P > 0.05). Нивата на kisspeptinса по-високи при жените с 
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PCOS и наднормено тегло спрямо контролите (P < 0.05) и сходни между 
жените с PCOS и нормално тегло и контролите (P > 0.05). Нивата на GALP са 
по-високи и в двете групи жени с PCOS в сравнение с контролите (P < 0.01, 
P < 0.05, респ.). При жените с PCOS и нормално тегло kisspeptinкорелира 
позитивно с GALP (P < 0.01), обиколка на талията (WC) (P < 0.05) и 
свободния андрогенен индекс (FAI) (P < 0.05) и негативно с глюкозата (P < 
0.05), а GALP – позитивно с WC (P < 0.05); не се установяват значими 
корелации на витамин D3. В групата на PCOS с наднормено 
теглоkisspeptinкорелира позитивно с инсулин (P < 0.05), T (P < 0.05), SHBG 
(P < 0.01) и FAI (P < 0.001), GALP – с LH (P < 0.05), LH/FSH (P < 0.05), T (P < 
0.01) и FAI (P < 0.01), а витамин D3 – с глюкозата (P < 0.05). 

Заключение: Витамин D3 играе роля за възникване на въглехидратни 
нарушенияпри PCOS, докато kisspeptin и GALP се асоциират както с 
метаболитни, така и с хормонални промени. Допускаме, че витамин D3, 
kisspeptin и GALP участват по различни механизми в развитието на 
инсулинова резистентност при PCOS. 

Приложение в практиката: Целенасоченото проучване на метаболитните 
и хормоналните отклонения при жени с репродуктивни нарушения е основа 
за изграждане на диагностични, превантивни и лечебни стратегии. 

Научни публикации: 
1. Орбецова М., Няголова П., Митков М. Метаболитен синдром и 

репродуктивни нарушения. МедикАрт 2014; Гастроентерология 
Ендокринология: 75-79.  

2. Няголова П., Митков М., Орбецова М. Киспептин – от антиметастатичен 
фактор до регулатор на хипоталамо-хипофизо-гонадната ос. Наука 
Ендокринология, 2014; 1: 15-18.  

3. Няголова П., Митков М., Орбецова М. Енергиен баланс и 
невроендокринен контрол на репродукцията. Ендокринология, 2014; 2: 
75-80. 

4. Митков М., Няголова П., Орбецова М. Серумни маркери за автоимунна 
тиреоидна болест при еутиреоидни жени със синдром на поликистозни 
яйчници. Ендокринология, 2015; 1: 21-32. 

5. Няголова П., Митков М., Орбецова М. Роля на витамин D в развитието на 
инсулинова резистентност при жени с нарушения в репродуктивната 
функция. Folia Medica, 2015; 57 (1): 5-10. 

6. Няголова П., Митков М., Орбецова М. Галанин подобен пептид (GALP) в 
регулацията на репродуктивната функция. Наука Ендокринология, 2015; 
1: 38-40. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 
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Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: СДП-04/2013 

Тема: Разработване на безсерумна клетъчна линия McCoy – Plovdiv като 
експресионна система на човешки теномодулин 
Ръководител на проекта: Мариан Драганов1 
Водещ изследовател: Веселин Александров1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Mедицинска биология“ 

Цел: Проучване на възможностите за използване на безсерумна клетъчна 
линия McCoy – Plovdiv като експресионна система за получаване на човешки 
теномодулин. 

Резултати: Проучено е ендогенното ниво на експресия на теномодулин в 
клетки McCoy – Plovdiv, което е пренебрежимо ниско, от порядъка на 34 Ct 
(qPCR). Посредством стандартни молекулярно-биологични техники са 
разработени две двойки плазмидни вектори 1) pENTR11-GFP и pENTR11-
TNMD и 2) pMONO-neo-GFP и pMONO-neo-TNMD, носители съответно на 
репортерния ген GFP и целевия ген TNMD. Отимизирана е системата за 
трансфекция на McCoy – Plovdiv клетки с цел транзитна експресия на 
рекомбинантни протеини, като са тествани pMONO-neo-GFP и pENTR11-
GFP в качеството им на положителна контрола на трансфекцията и pMONO-
neo-TNMD и pENTR11-TNMD за свръхекспресия на човешки теномодулин. 
Постигната е успешна трансфекция на клетъчната линия McCoy – Plovdiv. 
Получените данни за свръхекспресията на рекомбинантен човешки 
теномодулин в трансфектирана клетъчна линия McCoy – Plovdiv са 
потвърдени чрез qPCR анализ. Стойностите Ct са между 23 и 24. При 
извършения qPCR анализ и последващата статистическа интерпретация на 
резултатите е установено повишаване на експресионните нива на hTNMD от 
15 до 24 пъти в сравнение с базовия експресионен модел на линия McCoy – 
Plovdiv.  

Заключение: Разработена е функционираща експресионна система за 
продукция на hTNMD. При първоначалните опити по разработване на 
системата е експресиран репортерния ген GFP, а впоследствие и 
самостоятелен вариант на човешки теномодулинов ген. Въпреки 15 – 24 
кратното повишение на експресията на TNMD, получените количества 
рекомбинантен протеин са под границата на чувствителност на стандартния 
Western blot анализ.  
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Приложение в практиката: Разработването на експресионна система in 
vitro може да послужи като модел за производство на други рекомбинантни 
протеини с потенциално биофармацевтично значение и приложение.  

Научни публикации: 
1. Alexandrov V., Naimov S. A Prospectus of Tenomodulin, Folia medica (in press). 
2. Alexandrov V., Feodorova Y., Naimov S., Draganov M. Transfection potential 

of the serum-free line McCoy-Plovdiv cell line, (Submitted by Corresponding 
Member I. Ivanov on April 27, 2015), Доклади на БАН (Comptes rendus de 
l'Academie bulgare des Sciences), MEDECINE, Morphologie, 2015, 
68(8):1055 – 1060. (IF = 0.3) 

3. Alexandrov V., Feodorova Y., Draganov M., Sarafian V., Naimov S. Sensitivity 
of McCoy-Plovdiv cells to G-418 antibiotic. Trakia Journal of Sciences, 2016, 
No 1, 47-51. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Дентална медицина 
Договор №: СДП-05/2013 

Тема: Изработване на експериментален мултиколорен LED апарат за 
дентално приложение 
Ръководител на проекта: Георги Тодоров1 
Водещ изследовател: Рангел Тодоров1 
Членове на изследователския екип: Антон Лечков1  
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ 
1 – Катедра „Протетична дентална медицина“ 

Цел: Да се разработи мултиколорен LED апарат, основаващ се на 
принципа на трансилюминацията и се приложи цялостен протокол за работа 
и клинично приложение. 

Материал и методи: Чрез апарата се постига определен интензитет и 
качество на светлинния поток за регистриране на транспарентната зона. По 
този подход, основаващ се на основния принцип на трансилюминацията 
изследвахме полупрозрачната зона на горни фронтални зъби. На всеки от 
изследваните зъби успоредно с апарата Spectro Shade регистрирахме същата 
зона, но по принципа на спектрофотометрията. 

Резултати: Резултатите от двата апарата документирахме на дигитални 
снимки, които се обработваха чрез софтуерна програма. Заложеният в 
програмата алгоритъм отчита в пиксели и изчислява в проценти 
маркираната транспарентна зона. 
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След статистическата обработка на резултатите по двата метода се 
установи, че по метода на спектрофотометрията транспарентната зона се 
отчита с около 7% по-голям размер (в интервал на доверителност 95%). 

Заключение: Разработеният мултиколорен LED апарат регистрира и 
контурира отчетливо разположението на транспарентната зона. Много ясно 
се визуализират апроксималните участъци и се отчитат структурните 
индивидуални особености на емайловия слой. Така отчетените 
характеристики съществено ще подпомогнат зъботехниците при 
естетизирането на протезните конструкции.  

Научни публикации: 
1. Тодоров Р., Тодоров Г., Златев С. Сравнение на методите на 

трансилюминация и спектрофотометрия при реистриране на 
транспарентната зона. DENTAL Magazine, 2015, брой 02, 10-13. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Слаба 
публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Дентална медицина 
Договор №: СДП-06/2013 

Тема: Изследване силата на връзката между протезния базис и различните 
видове ребазиращи материали и проучване факторите за нейното 
разрушаване 
Ръководител на проекта: Христо Кисов1 
Водещ изследовател: Илиан Христов1 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ 
1 – Катедра „Протетична дентална медицина“ 

Резюме: Целта на настоящото изследване е да се изследва силата на 
връзката между протезния базис и различните видове ребазиращи 
материали. След закупуването на петте вида меки ребазиращи материали, се 
пристъпи към изработването на опитни тела с еднакви размери, с цел 
стандартизиране на изследването. Материалите, които бяха включени в 
изследването са: ELITE SOFT RELINING (ZHERMACK), FLEXACRYL SOFT 
(LANG), MOLLOSIL (DETAX), MOLLOPLAST B (DETAX), TISSUE 
CONDITIONER (GC). Телата са с размери: дължина – 30 мм и диаметър в 
истмуса 2 мм. За създаването на микромеханични ретенции използвахме 
стъклени перли с диаметър 50 микрометра. Обработихме ги с 
флуороводородна киселина и впоследствие силанизирахме. Така 
обработените перли поставихме върху контактната зона между акрилната 
пластмаса и силиконовия ребазиращ материал. Изработихме 30 тела с перли, 
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30 тела без перли за контрола и други 30, които подложихме на 
термоциклиране. Термоциклирането е широко използуван метод, който цели 
изкуственото състаряване на опитните образци. Апаратурата за 
термоциклиране е налична в катедрата по Протетична дентална медицина и 
беше настроена на 5000 термоцикъла при температурна амплитуда от 5 до 50 
градуса /Целзий/. Това се равнява на приблизително три годишен престой в 
условията на устната кухина! Идеята е да се прецени и оцени как се отразява 
такъв престой върху силата на връзката между протезния базис и 
ребазиращия материал, каквато бе и основната цел на това изследване. 
Възложихме на технически експерт разработването и изработката на 
специфични „челюсти“, с които да се захващат пробните тела в апарата за 
изследване якост на опън /приложена е скица на изобретението/. 
Получените резултати от изследването за якост на опън са обнадеждаващи, 
което ни дава основание да предположим, предложеното от нас използване 
на допълнителни микроретенции ще доведе до повишаване силата на 
връзката. 

Научни публикации: 
1. Христов И., Кисов Х., Божкова Т., Иванова Т., Манолова Ж. Меки 

пластмаси!? – какво се крие зад това понятие и могат ли да ни помогнат при 
решаването на сложни протетични казуси. СБОРНИК Научни трудове 
юбилейна научна сесия „45 години ФДМ Пловдив“, 2015 г., 207-212. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен със значими 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. 

ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 2014 

 
Научна област на изследването: Дентална медицина  
Договор №: НО-01/2014 

Тема: Сравнителен анализ на различни методи за регистриране на 
оклузалните контакти – восък, силикон, артикулационнна хартия Baush, 
системата Т-СКАН 
Ръководител на проекта: Явор Калъчев1 
Водещ изследовател: Таня Божкова1 
Членове на изследователския екип: Пепо Йорданов2, Онник Чапрашикян1 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ 
1 – Катедра „Протетична дентална медицина“; 2 – ТУ – София, филиал 
Пловдив, Факултет по машиностроене и уредостроене 
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Цел: Да се направи сравнителен анализ на различни методи за 
регистриране на оклузалните контакти – восък, силикон, артикулационна 
хартия, система Т-Скан. 

Резултати: Анализът на оклузалните контакти на 14 лица подбрани по 
определени показатели показа, че регистриране на оклузалните контакти с 
комбинация тестообразен силикон-крем, адитивен силикон и восъчна плака 
дава възможност да се определи с известна точност: броят и разпределението 
на оклузалните контакти, а в зависимост от изтъняването на отпечатъчния 
материал дали те са силни, слаби или липсват. При регистрирането на 
оклузалните контакти с артикулационна хартия може да се определи 
местоположението им върху зъбните повърхности. Системата Т-скан дава 
възможност за определяне на времето, последователността и приложената 
сила при всеки регистриран оклузален контакти.  

Създадено е устройство, на което са прикрепени фабрични фантомни 
модели на горна и долна челюст със запазени зъбни редици. Моделите са 
фиксирани в централна оклузия и натоварвани с помощта на презапарат със 
сила около 100 кг. Най-големи са регистрираните оклузални контакти с 
артикулационна хартия с дебелина 200 µ и 100 µ, по-малки са контактите, 
регистрирани с 60 µ и 40 µ.  

Заключение: Най-често използвания начин за регистриране на 
оклузалните контакти е артикулационната хартия дебелина 100 µ. 

Приложение в практиката: Реализирането на основните задачи в 
проекта са основа за бъдещи успешни проучвания. 

Научни публикации: 
1. Божкова Т. Възможности на системата Т-СКАН за контрол на оклузо-

артикулационните взаимоотношения. Наука и младост. Сборник научни 
съобщения от конкурсната сесия – Пловдив, 2014, 135-137. 

2. Божкова Т., Калъчев Я., Тенев Е. Оклузални индикатори използвани в 
клиничната практика – анкетно проучване. Научни трудове на съюза на 
учениете в България – Пловдив, Серия Г. Медицина, Фармация и 
Дентална медицина, 2015, 275-278. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски спрямо предвидените цел и задачи.  

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: HO-03/2014 

Тема: Приложение на нискоинтензивна лазерна терапия с диоден лазер 
(810 nm) при пациенти с орален Lichen planus – имунобиологични ефекти 
Ръководител на проекта: Пламен Загорчев1 
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Водещ изследовател: Милена Драганова-Филипова2 
Членове на изследователския екип: Мария Мутафчиева3, Николай 
Николов3, Ангелина Моллова4  
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ и ФДМ 
1 – Катедра „Медицинска физика и биофизика“; 2 – Катедра „Медицинска 
биология“; 3 – Катедра „Пародонтология и ЗОЛ“, Отдел „Орална патология“; 
4 – Студент по медицина, 3-ри курс  

Цел: Изследване влиянието на нискоинтензивна лазерна терапия (НИЛТ) 
с диоден лазер (810 nm) върху пациенти с орален Lichen planus (ОЛП) чрез 
отчитане на локални хистологични промени и имунен отговор. 

Резултати: В проекта бяха включени 35 пациента с различни форми на 
ОЛП и 15 здрави доброволци. Проведената НИЛТ показа редуциране 
размера на ерозивните участъци, докато кератотичните лезии не 
демонстрираха съществена промяна. При всички пациенти бе отчетено 
подобрение в субективните оплаквания чрез визуално-аналогова скала 
(VAS).  

Имунохистохимично установихме експресията на проапоптотични, 
пролиферативни и възпалителни маркери в биоптати преди и след НИЛТ. 
Нивата на р53 показаха устойчива тенденция към понижаване след терапия, 
за разлика от р63 и Кi67, които запазиха експресията си и след облъчване. В 
пациенти преди терапия Bcl-2 се позитивира в ниска степен. След облъчване 
експресията му слабо се повиши, но не достигна интензивност, характерна за 
здрави контроли. Категоричното понижение на нивата на СОХ-2 при 
пациенти след терапия, определя противовъзпалителния потенциал на 
лазерното лечение и предполага възможност да повлиява автоимунните 
процеси. Резултатите ни позволяват да предположим, че лазерът овладява 
апоптозата и запазва пролиферативния потенциал на епителните клетки, 
което подпомага по-бързото заздравяване и възстановяване на оралната 
лигавица. 

Чрез ELISA в слюнка от пациенти установихме спад в нивата на 
проинфламаторните цитокини (IL1b, TNF-a и IL-6) след НИЛТ. Пряко 
свързаният с автоимунните състояния IL-17A не се промени статистически 
значимо.  

Установеното клинично подобрение, потвърдено на молекулно ниво чрез 
набюдаваните промени в нивата на анализираните имунохистохимични 
маркери и провъзпалителни цитокини, определят прилагането на НИЛТ 
като успешен и безопасен метод на лечение при ОЛП пациенти.  

Внедряването на прилаганите техники като част от рутинната 
диагностика способства за навременно откриване на лезии с по-висок 
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малигнен потенциал и следователно оптимизиранe на прогнозата при тези 
пациенти. 

Научни публикации: 
1. Мутафчиева М., Драганова-Филипова М., Томов Г. Орален лихен планус. 

Клинични форми и нови лечебни стратегии. Dental magazine, 2015, 2, 4-8. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно. Слаба публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: НО-07/2014 

Тема: Вулвовагинална кандидоза при бременни и нейното значение за 
кандида колонизация на новородени 
Ръководител на проекта: Лилия Зисова1  
Водещ изследовател: Анастасия Чокоева1 
Членове на изследователския екип: Г. Амалиев2, П. Петлешкова2, 
М. Кръстева2, Е. Учикова2, А. Кузманов3, З. Иванова3 

Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Дерматология и венерология“; 2 – Катедра „Акушерство и 
гинекология“; 3 – Национален център по заразни и паразитни болести, гр. 
София 

Резюме: В световен мащаб вулвовагиналната кандидоза е втора по 
честота причина за вагинит след бактериалната вагиноза. Майчината 
вулвовагинална кандидоза е основен рисков фактор за кандида колонизация 
на новороденото. Колонизацията на новороденото с дрожди от род Candida 
може да бъде първа стъпка към развитие на Candida инфекция. Нейното 
протичане зависи от редица предразполагащи фактори. 

Целта на настоящето проучване бе да се установи честотата и 
епидемиологичната структура на вулвовагиналната кандидоза при бременни 
и кандида колонизация на новородени от майки с вагинална кандидоза, като 
са включени: 1. Да се определи какъв процент от бременните страдат от 
кандидозен вулвовагинит непосредствено преди акта на раждане и какви са 
основните видове Candida, които се изолират. 2. Да се установи какъв 
процент от новородените развиват колонизация с дрожди от род Candida в 
пьрвите дни след своето раждане. 3. В каква степен Candida изолатите при 
новородени са еднакви с изолатите от майчиния вагинален тракт. 4. Да се 
проследи разпределението на майчината ВВК и неонаталната кандидозна 
колонизация в зависимост от начина на родоразрешение. 
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Материал и методи: Взети са проби от вагинален секрет от 80 здрави 
бременни жени, клинично суспектни за кандидозен вулвовагинит, в рамките 
на 48 часа преди раждането. В периода между 47 – 72 часа след раждането, са 
взети проби за Candida колонизация от устната лигавица и изпражненията 
на техните новородени.  

Пробите са посяти на Sabouraud agar, след което е извършена видова 
идентификация на изолираните дрожди чрез API Candida тест. 

Резултати: Според получените от нас резултати, положителни за Candida 
spp. са 23 (28.75 ± 5.06%) от изследваните 80 бременни. При изследваните 81 
новородени (1 двойка близнаци) от майки клинично суспектни за вагинална 
кандидоза, положителна колонизация се установи при 18 (22.22 ± 4.62%) от 
тях. Изолатите от новородените бяха 100% идентични с тези от майчиния 
вагинален секрет.  

Заключение: Сandida albicans бе преобладаващият идентифициран вид, 
както при бременните (91.67 ± 0.06%), така и при новородените (83.33 ± 
8.78%). 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. 
Липсват публикации. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична 
Договор №: НО-09/2014 

Тема: Изследване метилационния статус на кандидат гени, асоциирани с 
разстройство от аутистичния спектър с цел изясняване на епигенетичните 
механизми участващи в патогенезата му 
Ръководител на проекта: Мирослава Бошева1 
Водещ изследовател: Христо Иванов1  
Членове на изследователския екип: Вили Стоянова1, Николай Попов2, 
Тихомир Въчeв1 

Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Kатедра „Педиатрия и медицинска генетика“; 2 – ДПБ – Пазарджик 

Резюме: Настоящият проект има за цел да идентифицира индивидуалния 
профил на метилиране на кандидат гени асоциирани с аутизма.  

Използван е генетичен материал (ДНК и РНК) събран от 30 деца с 
Разстройство от аутистичния спектър по критерии на DSM 5 и 30 здрави 
деца за контролна група. Проведена е обработка на информация от рнк 
секвениране на пул от двете кохорти. Кандидат гените от този анализ са 
подложени на количествен PCR анализ за последваш избор на гени за 
определяне на метилационен статус на промоторите на гена. 
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Получените резултати показват промяна в експресията на 22 гена в пула, 
които се потвърдени и при индивидуалния анализ чрез Real Time PC. 
Подбрани са три кандидат гена – RAP1GAP, DPM3 и TRIM17. Резултатът от 
проведеният EpiTect Methyl II qPCR анализ при трите гена не показа разлика 
в профила на метилиране в промоторните области при деца с диагноза РАС в 
сравнени с контролна група.  

Направените наблюдения във връзка с проведените експресионни 
изследвания на анализираните гени ни дават основание да отхвърлим 
евентуалното участие на процеса метилиране в CpG-oстровите на 
промоторните области в регулацията на генната експресия. 

Научни публикации: 
1. Ivanov H., Stoyanova V., Popov N., Vachev T. Autism Spectrum Disorder – a 

complex genetic disorder. Folia medica, 2015, 57(1), 19-28. 
2.  Ivanov H., Stoyanova V., Popov N., Vachev T., Bosheva M. Blood-Based Gene 

Expression in children with Autism spectrum disorder. Biodiscovery, 2015; 17: 
2; DOI:10.7750/BioDiscovery.2015.17.2. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Добра публикационна 
активност. 

 
Научна област на изследването: Обществено здраве 
Договор №: НО-10/2014 

Тема: Валидизиране на български език на инструментариум за проучване 
мнението на пациентите за общата медицинска практика – EUROPEP и 
провеждане на представително проучване 
Ръководител на проекта: Донка Димитрова1 
Водещ изследовател: Росица Димова1 
Членове на изследователския екип: Бианка Торньова2, Миглена Търновска2, 
Румяна Стоянова1, Радост Асенова1, Илиан Дойков3, Боряна Левтерова1 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФОЗ 
1 – Катедра „Здравен мениджмънт, икономика на здравезопзаването и обща 
медицина“; 2 – Катедра „Управление на здравните грижи“; 3 – Катедра „УНГ“ 

Цел: Валидизиране на български език на специфичен инструментариум за 
оценка мнението на пациентите за първичната медицинска помощ – 
EUROPEP (разработен от EquiP) и провеждане на представително проучване. 

Методи и материал: Извършено е лингвистично и културално 
валидиране на въпросника EUROPEP, както и апробиране на адаптираната 
българска версия, която отразява по-адекватно условията и културните 
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различия в общата медицинска практика у нас. Окончателна редакция на 
въпросника EUROPEP_BG е използвана в проучване сред 1000 
здравноосигурени лица в 25 практики за първична извънболнична 
медицинска помощ в Южен – Централен район. 

Резултати: Резултатите от проучването показват, че около 80% от 
пациентите оценяват „отлично“ или „много добре“ предоставените 
медицински услуги в общите медицински практики. Наред с това се 
откриват аспекти на медицинската помощ, които се нуждаят от подобрение, 
като например: „време за чакане пред кабинета“, „възможност за преглед в 
удобно за пациента време“ и „предоставяне на медицински услуги в случай 
на спешен здравословен проблем“. Доверието на пациентите към ОПЛ се 
потвърждава от факта, че около 68% от тях са напълно удовлетворени от 
запазването на конфиденциалността на медицинската информация и около 
67% са удовлетворени от комуникационните аспекти на медицинската 
консултация. 

Заключение: Българската версията на въпросника EUROPEP_BG показа 
добри психометрични свойства и културално съответствие и позволи 
получаването на данни за удовлетвореността на пациентите и 
възможностите за подобрение на качеството в първичната медицинска 
помощ у нас. 

Приложение в практиката: Наличието на валидизирана версия на 
български език на международно използван инструментариум позволява 
въвеждане на системен мониторинг на удовлетвореността на пациентите и 
съпоставимост на резултатите с тези в мащабни мултицентрови европейски 
проучвания. 

Научни публикации: 
1. Dimova R., Dimitrova D., Stoyanova R., Turnovska M., Levterova B., Torniova 

B., Doikov I., Asenova R. Linguistic validation and pilot testing of the 
Bulgarian version of EUROPEP-instrument for patients’ evaluations of general 
practice care – preliminary results. Central European Journal of Public Health. 
(Submitted for publication – ref. № 4698).  

2. Dimova R., Stoyanova R. An evaluation of patient satisfaction in Bulgaria with 
the EUROPEP-questionnaire. Slovenian Journal of Public Health. (Submitted 
for publication – manuscript number: SJPH-D-15-00106). 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно. Добра публикационна активност. 
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ВЪТРЕУНИВЕРСИТЕТСКА ПРОЕКТНА СЕСИЯ 
„СТАРТ НА ДОКТОРСКИ ПРОГРАМИ – 2014“ 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: СДП-01/2014 

Тема: Имунологична реактивност при хроничен стрес  
Ръководител на проекта: Мариана Мурджева1 
Водещ изследовател: Мария Ивановска1 
Членове на изследователския екип: Петя Гарджева1, Дора Терзиева2, Мария 
Семерджиева3 

Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ, ФОЗ 
1 – Катедра „Mикробиология и имунология“; 2 – Катедра „Клинична 
лаборатория“; 3 – Катедра „Управление на здравните грижи“ 

Цел на настоящия проект е да се установи имунологичната реактивност 
на клинично здрави хора, подложени на хроничен стрес.  

Резултати: В проучването са включени общо 81 участници, разделени в 3 
групи: 29 практикуващи йога (контролна група), 25 студенти по време на 
изпит и 27 лекари в условия на хроничен стрес, обективизиран чрез 
попълване на въпросник. Изследвани са: серумни концентрации на про-
инфламаторните цитокини IL-1 beta, IL-6, TNF-alpha; кортизол; 
антинуклеарни антитела (ANA), EBV-IgG, CMV-IgG, както и абсолютен брой 
и процент в периферна кръв на имунокомпетентни (CD3+), 
хелперно/индюсерни (CD4+) и цитотоксично/супресорни Т-лимфоцити 
(CD8+), В-лимфоцити (CD19+) и NK-клетки (CD56+). При над 50% от 
йогините имаповишение на абсолютния брой на лимфоцитите. Намаление 
на абсолютния брой B-лимфоцити и NK-клетки се установи само при един 
лекар. Намаление на B-клетки (абс. брой) се доказа у един студент. Средните 
серумни нива на TNF-alpha са понижени при всички групи, на IL-6 – при 
лекари и студенти, а отклонение на IL-1 beta не се установи. При нито един 
от изследваните участници в проучването не се доказаха АNА. Данни за 
анамнестична или латентна CMV инфекция (повишени CMV IgG) се 
откриват в над 50% и в трите изследвани групи – 71,40% при йогини; 51,90% 
при лекари и 58,30% при студенти, докато EBV IgG са увеличени едва при 
3,56% йогини, 3,70% лекари и 4,17% студенти. Макар и в референтната 
граница, средната стойност на серумния кортизол при студентите (601,62 
nmol/l) е по-висока в сравнение с тази при лекари (384,77 nmol/l). 
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Съществува сигнификантна статистическа разлика между лекари и студенти 
при сравнение на факторите възраст и ниво на кортизол (P < 0.001).  

Заключение: Установяват се единични отклонения в клетъчния имунитет 
при студенти и лекари в състояние на стрес. При същите изследвани групи 
анамнестичните и латентни CMV и EBV инфекции не са с по-висока честота 
в сравнение с йогини. Тенденциите за различия в кортизоловите нива между 
студенти и лекари са зависими от възрастта. С увеличение на възрастта при 
лекари в състояние на хроничен стрес вероятно се включват компенсаторни 
и адаптивни механизми, поддържащи нормално кортизолово ниво, докато 
при студентите предизпитният стрес се свързва с тенденция към по-високи 
средни кортизолови нива. 

Приложение в практиката: Определянето на нивата на про-
инфламаторните цитокини TNF-alpha и IL-6 в състояние на стрес може да 
открие отклонения във възпалителната реакция, отговорна за защитата към 
инфекциозни агенти. При повишени серумни кортизолови нива в състояние 
на стрес предвид възможността за пренасочване на имунния отговор от Th1 
към Th2 тип е необходимо да се търсят и ANA като маркери за най-честите 
системни автоимунни заболявания. При данни за чести и рецидивиращи 
инфекции у хора в състояние на стрес се препоръчва изследване на основни 
параметри на клетъчния имунитет. 

Научни публикации: 
1. Ивановска М., Гарджева П., Попова Т., Атанасова А., Семерджиева М., 

Мурджева М. Проучване на имунологична реактивност при 
практикуващи йога. Сборник „Наука и младост“, 2015, 62-67. 

2. Ivanovska M., Gardzheva P., Popova T., Atanasova M., Semerdzhieva M., 
Murdjeva M. Study of immunological reactivity in people practicing yoga. Folia 
Medica, 2015, vol. 57 suppl. 1 SY45:164-165. 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Слаба 
публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: СДП-02/2014 

Тема: Алергичен контактен стоматит към метакрилати от денталните 
материали 
Ръководител на проекта: Илияна Стоева1 
Водещ изследовател: Атанас Чонин1 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ  
1 – Катедра „Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия“ 
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Цел: Цел на настоящия проект е да се проучат клиничните изяви на 
контактната свръхчувствителност към (мет)акрилати от денталните 
материали. 

Резултати: 
Първа група – контактуващи с метакрилатни съединения чрез устната 

лигавица 
В проучването са включени 55 пациенти на възраст между 25 и 82 години. 

Преобладава броят на жените – 9 мъже и 46 жени. Най-честите субективни 
оплаквания бяха: парене (61%), дискомфорт в устната кухина (45%), сухота в 
устата (40%). Екстраорални клинични находки регистрирахме при 12 (22%) 
пациенти, интраорални лихеноидни лезии – при 16%, зачервяване и афтозни 
изменения по лигавица и гингива – при 13% от пациентите. При 32 (58%) от 
пациентите са отчетени положителни епикутанни проби към хаптени в 
денталните материали от протезни конструкции. От тях 21 (65,62%) са 
алергични към металите в денталните сплави и 7 (21,87%) – към акрилните 
мономери. При 4 (12,5%) пациенти се отчитат реакции към други съставки 
от денталните материли и средства за орална хигиена.  

Втора група – контактуващи с метакрилатни съединения чрез кожата 
Разпространени бяха общо 110 анкетни карти (към зъботехници и 

маникюристки), от тях върнати 12 – (10,90%) от групата на маникюристките 
и 55 – (50%) от тази на зъботехниците. Най-голям процент от оплакванията 
са засягащите кожата на ръцете 61,90%, изменения по кожата на лицето при 
19,00%, изменения в нокътната плочка при 33,30%, респираторни проблеми 
при 42,90%. При 9 (13,84%) от тестувани 65 пациента се отчитат 
положителни епикутанни тестове към акрилни мономери.  

Заключение: Интраоралният контакт с акрилни мономери, към които 
пациентите са сенсибилизирани се изявява клинично с леки по степен 
контактни алергични реакции. В някои случаи липсва клинична находка.  

Научни публикации:  
1. Чонин А., Стоева И., Соколова Р. Алергия към продукти за ноктопластика. 

Риск при дентално лечение. Dental magazine, 2015, 1, 44-46. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно. Слаба публикационна активност.  
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Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: СДП-03/2014 

Teмa: Изследване ефектите и механизмите на действие върху 
допаминергичната система на атипичните антипсихотици арипипразол и 
оланзапин 
Ръководител на проекта: Дамянка Гетова1 
Водещ изследовател: Мариян Тополов2 
Членове на изследователския екип: Юлия Николова2, Маргарита Хаджиева2 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФФ, МФ 
1 – Катедра „Фармакология и клинична фармакология“; 2 – Катедра 
„Фармакология и лекарствена токсикология“; 3 – Катедра „Физиология“ 

Цел: провеждане на задълбочен сравнителен фармакологичен анализ на 
ефектите на двата атипични антипсихотика – оланзапин и арипипразол 
върху някои поведенчески и физиологични промени при многократното 
приложение върху гризачи.  

Материали: Експериментите се проведоха върху мъжки плъхове порода 
Wistar, разпределени по осем животни в група. Използваха се следните 
химически вещества и лекарствени средства: Aripiprazole; Olanzapine; 
Apomorphine; Methylphenidate; Midazolam; Clonidine. 

Методи: Използваха се методи за изследване на активно и пасивно 
обучение с наказателно подкрепление, методи за изследване на локомоторни 
функции при гризачи и неинвазивен метод за отчитане на сърдечно-съдови 
показатели.  

Резултати: Атипичните антипсихотици оланзапин и арипипразол не 
подобряват процесите на обучение и памет върху интактни плъхове при 
теста за активно избягване, вероятно поради потискащия им ефект върху 
локомоторната активност. Върху модел на директна психостимулация с 
апоморфин и двата антипсихотика не показаха подобряващ ефект върху 
процесите на обучение памет при теста за активно избягване. При тестовете 
за пасивно избягване върху модел на индиректна психостимулация с 
метилфенидат атипичния антипсихотик оланзапин подобри запаметяването 
в сравнение с арипипразола. Сравнителното изследване на ефектите на двата 
антипсихотика върху модел на ретроградна амнезия с клонидин показа, че 
арипипразолът в по-голяма степен влошава обучението и запаметяването 
спрямо оланзапина. На фона на клонидинов модел на ретроградна амнезия 
се наблюдава адитивен хипотензивен ефект при плъховете, които бяха 
хронично третирани оланзапин. 
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Заключение: Изследваните атипични антипсихотици арипипразол и 
оланзапин повлияват обучението, паметта и локомоториката на фона на 
различни експериментални модели.  

Приложение в практиката: При когнитивни увреди, дължащи се на 
хроничен бензодиазепинов прием при пациенти, атипичният антипсихотик 
оланзапин би спомогнал за подобряване на паметовите процеси. 

Научни публикации: 
1. Topolov M., Getova D. Effects of atypical antipsychotics aripiprazole and 

olanzapine on learning and memory on active avoidance test in rats with 
tryptamine-induced behavior. The Journal of European 
neuropsychopharmacology, 2014; 24(2): S210. (IF = 5.395) 

2. Тополов M., Гетова Д. Ефекти на два атипични невролептика върху 
паметта на плъхове. Научни трудове на съюза на учените в България – 
Пловдив, Серия Г. Медицина, Фармация и Дентална Медицина, 2014; 
15:170-3. 

3. Topolov M., Getova D. Cognitive impairment in schizophrenia, 
neurotransmitters and the new atypical neuroleptic aripiprazole – review. Folia 
Мedica, 2016; 58(1):рр (in press). 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски, спрямо предвидените цел и задачи. Добра публикационна 
активност. 

 
Научна област на изследването: Медико-биологична  
Договор №: СДП-04/2014 

Тема: Изучаване морфологичните аспекти на ефекта от приложението на сок 
от Aronia melanocarpa върху промените в стареещия тимус при плъхове 
Ръководител на проекта: Слави Делчев1  
Водещ изследовател: Елена Даскалова1  
Членове на изследователския екип: Eлена Даскалова1, Слави Делчев1, Емилия 
Караславова2, Мария Крачанова3, Татяна Попова4, Стефка Кузманова5, Мелек 
Калъч6, Петър Цветков6  
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Анатомия, хистология, ембриология“; 2 – Биологически 
факултет, ПУ „П. Хилендарски“; 3 – БАН, Институт по органична химия, с 
център по фитохимия; 4 – Катедра „Микробиология и имунология“; 5 – 
Катедра „Предклинична и клинична фармакология“ „Проф. д-р Параскев 
Стоянов“, Варна; 6 – Студенти 4 курс, МФ  

124 Days of Medical Science 



Цел на настоящето изследване е да се установи въздействието на сокове 
от Aronia melanocarpa и Еноант върху възрастовите изменения в тимуса при 
стареещи плъхове. 

Материал и методи: Изследвани бяха 6 групи по 10 броя мъжки плъхове. 
Пет от групите бяха 13 месечни, а младите контроли – двумесечни. 
Животните бяха суплементирани в продължение на 3 месеца със сокове от 
100% Aronia melanocarpa (АМ), АМ + 1% пектин, АМ + противостареещ 
билков екстракт и Еноант. 

Резултати: Суплементирането на животните със соковете от Арония и 
Еноант не доведе до изменения в телесното им тегло и не повлия техния 
индекс на телесна маса (BMI).  

Органометричните показатели на тимуса показаха сигнификантни 
разлики само между младите контроли и всички останали групи.  

Хистологичната картина на тимуса показа, че суплементацията със сокове 
от Арония или Еноант забавя процеса на възрастова инволюция, 
съхранявайки в известна степен нормалната му структура. Най-отчетлив 
беше ефекта при АМ 100% и АМ с пектин.  

Имунохистохимичното и морфометрично изследвания показаха 
сигнификантен лимфоцитостимулиращ ефект на АМ 100% и Еноант спрямо 
CD4+ популацията, а при АМ+ пектин и АМ + билков екстракт спрямо 
CD8+ тимоцитите.  

Имуноекспресията на p53 в групата, приемала Еноант беше 
сигнификантно по-ниска спрямо останалите суплементирани групи. 

При интензивността на имунореакцията за survivin, както и при 
стойностите на серумният IL2 не се установиха сигнификантни различия 
между групите.  

Заключение: Суплементацията със сокове от Арония и Еноант води до 
частичен имуномодулиращ и забавящ стареенето на тимуса ефекти.  

Приложение в практиката: Тези функционални напитки могат да бъдат 
препоръчвани като профилактично средство за остаряване в добро здраве. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. 
Липсват публикации. 

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: СДП-05/2014 

Тема: Метаболитен синдром и тиреоидна дисфункция при пациенти, 
подложени на хронична метадонова терапия 
Ръководител на проекта: Мария Орбецова1  
Водещ изследовател: Сава Петров1  
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Членове на изследователския екип: Димитър Троев1, Таня Денева2 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ, ФФ 
1 – II Катедра по вътрешни болести, Секция „Ендокринология“; 2 – Катедра 
„Клинична лаборатория“ 

Цел: Да се изясни влиянието на хроничната употреба на метадон върху 
функцията на щитовидната жлеза, показателите на въглехидратния и 
липидния метаболизъм, качеството на живот и еректилната функция (при 
мъже). 

Резултати: Обхванати са 63 пациента от 3 програми за хронично 
метадоново лечение в София и Пазарджик и 27 съответни по пол и възраст 
клинично здрави лица. При пациентите в сравнение с контролите се 
наблюдава по-висок свободен Т4 (13.43 ± 2.6 vs 11.79 ± 1.40 pmol/L, Р < 0.05), 
като няма значими разлики по пол в нивата на тиреоидните хормони и ТСХ. 
Налице е сигнификантно по-висок свободен Т3 (FT3) в подгрупите с по-
голяма доза метадон. Базалната глюкоза е по-висока в патологичната спрямо 
контролната група (5.87 ± 1.44 vs 5.07 ± 0.76 mmol/L, Р < 0.05). При 
пациентите мъжете в сравнение с жените имат по-високи нива на глюкоза 
(6.0 ± 1.4 vs 5.02 ± 1.37 mmol/L, Р < 0.05) и НОМА-индекс (4.45 ± 6.7 vs 2.10 ± 
2.42, Р < 0.05). Не се установяват сигнификантни разлики в липидните 
показатели и индексите за атерогенен риск между патологичната и 
контролната групи, въпреки тенденция към по-високи общ и LDL-
холестерол и триглицериди при пациентите. При пациентите от двата пола 
анкета SF36v.2 за оценка качеството на живот показва сигнификантно по-
неблагоприятни резултати при всички компоненти, отразяващи физическо и 
ментално здраве, а при мъжете анкета IIEF, оценяваща еректилната функция, 
показва сигнификантно по-нисък скор за всички показатели на физически 
усещания и удовлетвореност. 

Заключение: Данните са пионерни за наличие на изолирана 
хипертироксинемия, дозо-зависимо повлияване на FT3, повишена базална 
глюкоза, тенденция към неблагоприятен липиден профил при хронично 
лечение с метадон. Включените в метадоновите програми лица в 
репродуктивна възраст са с влошено качество на живот, а мъжете – и с 
еректилна дисфункция, което има неблагоприятни здравни и социални 
последици. 

Приложение в практиката: Лицата от лечебните метадонови програми са 
специфичен контингент, налагащ индивидуален подход с насоченост към 
търсене, лечение и проследяване на съпътстващи ендокринни и метаболитни 
нарушения. 

126 Days of Medical Science 



Научни публикации: 
1. Петров С., Орбецова М., Илиев Я., Делев Д. Опиоид-индуциран 

андрогенен дефицит. Научни трудове на СУБ, „Международна 
конференция на младите учени“, 2013; 169-173. 

2. Петров С., Орбецова М., Илиев Я. Опиоид-индуциран хипогонадизъм. 
МНД Асклепий – Наука и Младост, 2013; 139-144. 

3. Петров С., Орбецова М., Илиев Я. Нарушения в костната минерална 
плътност при хронична употреба на опиоиди. Наука Ендокринология, 
2013; 5: 197-199. 

4. Петров С., Орбецова М., Илиев Я. Влияние на опиоидните аналгетици 
върху репродуктивната функция. Ендокринология, 2014; 4: 133-138. 

5. Петров С., Орбецова М., Илиев Я. Тиреоидна дисфункция и метаболитни 
нарушения при хронична употреба на опиоиди. Наука Ендокринология, 
2014; 6: 237-240. 

6. Петров С., Орбецова М., Илиев Я. Оценка на еректилната функция при 
пациенти на хронична поддържаща терапия с метадон. Наука и Младост, 
2015; 145-147. 

7. Петров С., Орбецова М., Илиев Я., Бояджиев Д. Хронично лечение с 
опиеви агонисти в България – оценка на качеството на живот чрез 
анкетен метод SF36v.2. Folia Medica, 2016 (под печат). 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме, 
реализиран е успешно с добра публикационна активност.  

 
Научна област на изследването: Дентална медицина 
Договор №: СПД-06/2014 

Тема: Проучване възможностите на звуковия наконечник в подготовката на 
корени за анатомични щифтови изграждания 
Ръководител на проекта: Христо Кисов1 
Водещ изследовател: Стилиян Христов1 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ 
1 – Катедра „Протетична дентална медицина“ 

Цел: Разработване на експериментален накрайник и препарационна 
техника за съответстващи антиротационни щифтове. Разработка на дизайн 
на фиброкомпозитен щифт. 

Резултати: Звуковите наконечници работят с накрайници, които не 
извършват ротационни движения. Вибрационните движения, които 
предизвикват те, дават възможност да се използва накрайник с форма, която 
да съответства на анатомичната форма на корените. 
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На базата на стандартни накрайници за звуков наконечник, използвани в 
различни сфери на денталната медицина, разработихме собствен 
експериментален накрайник за анатомична препарация на коренов канал за 
щифтово изграждане. Накрайниците имат последваща номерация и са с 
диамантено покритие. В процеса на експерименталната работа създадохме 
протокол за препариране. За онагледяване на препарациите създадохме 
шлифове с препарирани зъби. 

Разработеният звуков накрайник е резултат от търснето на безопасно 
препариране, съобразено с кореновата анатомия. Това дава възможност за 
оформянето на ложе с максимално щадящо инструментиране при зъби с 
редуциран коренов обем. 

На втории етап е създаден прототип на фиброкомпозитен щифт, който 
отговаря на окончатлно формиращият ложето инструмент. Адаптацията на 
кореновата част на щифта е доказана посредством шлифове.  

Заключение: Разработената система осигурява анатомично съобразена 
препарация както и максимална адаптация на щифта към кореновите стени. 

Приложение в практиката: Резултатите дават основа за клинично 
приложение на иновативна система за антиротационна щифтова препарация 
и съответстващ фиброкомпозитен щифт 

Научни публикации: 
1. Христов С., Кисов Х., Янков С., Александров С., Христов И. 

Експериментален накрайник за анатомична коренова препарация и 
съответстващ фиброкомпозитен щифт. Научни трудове на Съюза на 
учените – Пловдив (под печат). 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. Слаба 
публикационна активност. 

 
Научна област на изследването: Клинична 
Договор №: СДП-07/2014 

Тема: Кожна сензитивност и фотосензитивност към алергени от стандартна 
епикутанна и фотоепикутанна серия 
Ръководител на проекта: Румяна Янкова1 
Водещ изследовател: Донка Бръмбарова1 
Базова организация: МУ – Пловдив, МФ 
1 – Катедра „Дерматология и венерология“ 

Цел: да се проучат кожни реакции спрямо стандартни епикутанни и 
фотоепикутанни алергени, включително локални депигментанти и 
фотопротектори. 

128 Days of Medical Science 



Резултати: При изследването от обследваните 52 човека бяха тестувани 51 
здрави лица на възраст над 18 години, от двата пола. Един пациент не беше 
тестуван, поради сърбящ обрив, а двама не се явиха за отчитане.  

При епикутанното тестуване на 48 час бяха отчетени положителни проби 
при 24 души (46,2%). Шест реакции бяха отчетени към Cobalt Chloride (0,41% 
от всички 1470 проби). По пет положителни проби (0,34%) бяха отчетени 
към Potassium dichromate и Nickelsulfate hexahydrate. По три положителни 
реакции (0,20%) бяха отчетени към 4-phenylenediamine base, Neomycin sulfate 
и Benzocaine. По две положителни реакции (0,14%) бяха отчетени към 
Thiuram mix, Lanolin, Balsam Peru, 4-tert-butylphenol formaldehyde resin, 
Mercaptobenzothiazole, Budesonide. По една положителна реакция (0,07%) 
беше отчетена към Colophony, Formaldehyde, Sesquiterpene lactone mix, Me-
dibromoglutaronitrile, Fragrance mix, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene 
carboxaldehyde, Textile dye mix. При фотоепикутанното тестуване бяха 
отчетени дванадесет положителни проби (1,17% от всички проби при 
фототеста). Бяха отчетени четири положителни проби към Benzophenone-3 
(0,39%). Към Ethylhexyl methoxycinnamate, Octocrylene, Isoamyl p-
Methoxycinnamate и PABA бяха отчетени по две положителни проби (0,19%).  

Заключение: По-често бяха наблюдавани положителни реакции при 
епикутанното тестуване. Най-честите алергени кобалт, калий и никел са 
широко разпространени в бита и професионалната среда. Броят на 
изследваните лица е по-малък от необходимия, за да се направят изводи за 
сигнификантна значимост. 

Приложение в практиката: На всички тестувани с положителни проби 
бяха дадени препоръки за избягване на контакт с установеният алерген, 
както и за избягване на слънчева светлина и/ или УВ-лъчи при контакт или 
приложение върху кожата на алергени от фотоепикутанната серия. На тези с 
положителни проби към фотоалергени беше препоръчано да прилагат 
средства за локална фотозащита с цел избягване на възможни 
фотоалергични реакции. Обобщените резултати от проучването ще могат да 
бъдат включени в материали за обучение по дерматология и при подготвяне 
на българска серия за епикутанно тестуване. 

Научни публикации: 
1. Бръмбарова Д., Янкова Р., Абаджиева Ц. Кожна сензитивност и 

фотосензитивност – резултати от епикутанно и фотоепикутанно 
тестуване. Folia Medica (под печат). 

Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключен с известни 
пропуски спрямо предвидените цел и задачи. Слаба публикационна 
активност. 
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Научна област на изследването: Дентална медицина 
Договор №: СДП-08/2014 

Тема: Приложение на ендокорони като мостокрепители – клинично проучване 
Ръководител на проекта: Явор Калъчев1, Нешка Манчорова2 
Водещ изследовател: Виктор Хаджигаев2 
Членове на изследователския екип: Стефан Златев1, Светлин Александров2 
Базова организация: МУ – Пловдив, ФДМ 
1 – Катедра „Протетична дентална медицина“; 2 – Катедра „Оперативно 
зъболечение и ендодонтия“  

Цел: Проучване предимствата на ендокороните като дистални 
мостокрепители в протетичното лечение.  

Резултати: Изследвани са 10 пациента, подбрани на случаен принцип от 
общо 30 отговарящи на критериите за включване в проучването. Изработени 
са 20 безметални мостови конструкции – по две на всеки пациент. 
Раположението им в зъбните редици също се определи на случаен принцип 
със стъпка две. Извърши се директно сравнение по метода „Split mouth“ чрез 
модифицирани от авторите критерии за клинична оценка на Ridge et.al. 
Резултатите са описани в момента на циментиране на конструкциите, на 
трети, шести, девети и дванадесети месец. За всички тествани показатели 
мостовите протези показват резултат – α. Преживаямостта на конструкциите 
се изследва чрез анализа на Kaplan-Meier. Метода е използван в две насоки – 
изследване на преживяемост на безметални конструкции в устната кухина и 
сравнение на класически дизайн на дисталният мостокрепител с дизайн 
„ендокорона“. Всички изследвани мостови протези показват 100% 
преживяемост при контролният преглед на 12ти месец. Независимо от 
малкото време на проследяване резултате, получени до момента, съвпадат с 
литературните данни, подкрепящи приложението на ендокорин като 
дефинитвно възстановително средство. 

Заключение: Приложението на ендокорона като дистален мостокрепител 
е подходящо при лечение на малки по обем дефекти в дисталния участък на 
съзъбието. 

Приложение в практиката: Предлага се използването на ендокорона за 
дистален мостокрепител при изработване на безметални мостови 
конструкции като алтернатива на по радикалните методи използващи 
вътрекоренови щифтове. 
Оценка за изпълнение на проекта: Проектът е приключил навреме. 
Липсват публикации.  

130 Days of Medical Science 



ABSTRACTS 

PROJECTS 2010 – 2015 

INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION 2009 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-01/2009 

Project title: New panel of prognostic cellular and immunological markers in 
glioblastoma 
Project director: Victoria Sarafian1 
Leading scientist: Iian Koev2  
Research team: Maria Kazakova1, Hristo Jelyazkov2, Dmitrii Staykov3, Georgi 
Ivanov3, Tanya Deneva4, Nonka Mateva5, Nina Georgieva6, Krassimira Halacheva7, 
Emil Slavov7 

Organization/unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Public Health 
1 – Department of Medical Biology; 2 – Department of Neurosurgery; 3 – 
Department of General and Clinical Pathology; 4 – Department of Clinical 
Laboratory; 5 – Department of Мedical Informatics, Biostatistics and e-learning; 
6 – Student, Faculty of Pharmacy; 7 – Department of Мolecular Biology, Genetics 
and Clinical Immunology, Medical Faculty, Trakiya University, Stara Zagora 

Abstract: The aim of the study is to introduce a new panel of prognostic 
cellular and immunological markers in glioblastoma multiforme (GBM) and to 
create clinical and laboratory algorithm for monitoring and prognostic assessment. 
Forty four patients (16 diagnosed as GBM and 28 as astrocytoma grade III) were 
included in the study together with 30 age-matched healthy individuals serving as 
controls. This is the first examination by ELISA method of serum levels of YKL-40 
in the Bulgarian population. The concentrations detected for healthy individuals 
and GBM patients were 84.19 ng/ml and 142.29 ng/ml accordingly. 
Immunohistochemical and morphometric analyses revealed weak YKL-40 
expression in normal brain tissue, much stronger in astrocytoma and with the 
highest intensity in GBM. Immunophenotyping of GBM patients was performed 
through five color flowcytometry. The basic parameters of cellular and humoral 
immunity were studied – CD19/CD2; CD3/CD4; CD8/CD4; CD25/CD3; 
CD3/CD56. Increased percentage (73.91%) of B cells was detected. The level of 
NK-cells (CD3-CD56+) and of NKТ-cells (CD3+CD56+) was insignificantly 
reduced in GBM.  
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Conclusion: The disbalance of T-cell populations and the increase in B-cells, 
together with high YKL-40 levels both in serum and tissues indicate poor 
prognosis, short survival time and resistance to therapy in GBM. 

Practical application: A complex panel of immunobiological markers for 
prognostic assessment of GBM is proposed.  

 
Research area: Dental Medicine 
Contract №: NO-13/2008 

Project title: Oral health of drug addicted patients 
Project director: Snezana Tsanova1 
Leading scientist: Georgi Tomov1 
Research team: Vesela Stefanova1, Maria Manolova1, Iva Stamatova1, Ivan 
Panayotov1, Bogomil Andonov1, Rumen Stefanov2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine, Faculty of Public 
Health 
1 – Department of Operative Dentistry and Endodontics; 2 – Department of Social 
Medicine and Public Health 

Aim: To explore, diagnose and classify the oral co-morbidity in drug-
dependent patients from the city of Plovdiv.  

Patients and methodology: 100 heroin-addicted patients attending the 
methadone program in Plovdiv were included. The parameters of oral health were 
evaluated by clinical and laboratory examination of the teeth, periodontal 
complex, oral mucosa and saliva. 

Results: The average age of the patients was 23 years (83% men and 17% 
women). The average duration of the drug-dependence is 6,15 ± 3,9 years. 
According to the survey 83% of the patients have dental problems and 79% 
reported for dental phobia.  

Clinical examinations revealed xerostomia, poor oral hygiene, and rampant 
caries (DMFT (SD) is 17,7). Bruxism, dental abrasion and TMJ problems were 
diagnosed in 68% patients. The periodontal and mucosal diseases are wildly spread 
amongst these patients: 85% of them demonstrated OHI-S 3 ± 0,5 and different 
clinical forms of gingivitis and periodontitis were found in 56% of the patients. 
Mucosal lesions were detected in 41% of the patients.  

The saliva tests revealed average quantity of non-stimulated saliva 3,4 ± 0,2 ml 
(normally 5 – 6 ml), average рН is 5,6 ± 0,8 (normaly 5,6 – 7,8), low buffer 
capacity and significant bacterial load with S. mutants and Lactobacillus 
(> 105CFU/ml). 
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The established co-morbidity with importance for the dental practice is 
disturbing: 68% of the patients are HCV(+), 23% are infected with both HCV and 
HВV, 13% are HIV(+). 

Conclusions: 
1. The drug-dependent patients demonstrated extremely poor oral health 

parameters.  
2. Additional training for dental professionals involved in drug-addicted patients’ 

treatment is nedded, as well as development of specialized dental offices for this 
purpose.  

INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION 2010 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-01/2010 

Project title: YKL-40 – fundamental and clinical investigations 
Project director: Victoria Sarafian1 
Leading scientist: Maria Kazakova1 
Research team: George Milochev2, Anastas Batalov3, Milena Filipova1, Nonka 
Mateva4, Dessislava Staneva2, Lina Soqnova3, Tania Deneva5, Nina Georgieva6, 
Krasimir Kraev7 
Organization/unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Public Health, 
Faculty of Pharmacy 
1 – Department of Medical Biology; 2 – Laboratory of Мolecular Genetics, BAS;  
3 – Department of Propedeutics of Internal Diseases; 4 – Department of Мedical 
Informatics, Biostatistics and e-learning; 5 – Department of Clinical Laboratory;  
6 –  student, Faculty of Pharmacy; 7 – student, Faculty of Medicine 

Aim: to clarify the biological role of the protein YKL-40 and its importance as a 
new inflammatory biomarker in rheumatology. This information will support the 
monitoring and the prognostic evaluation in patients with inflammatory 
rheumatic diseases.  

Results: Seventy one patients (40 diagnosed as rheumatoid arthritis, 15 as 
psoriatic arthritis, 5 as gout arthritis and 11 as osteoarthritis) were included in the 
study together with 40 age-matched healthy individuals serving as controls. Serum 
and synovial fluid levels of YKL-40, IL-1β, IL-6, TNF-alpha, IL-10 were 
determined by ELISA. Local detection of YKL-40, in parallel with other markers 
such as LAMP-1, LAMP-2 was performed on synovial fluid samples by 
immunocytochemistry. Ultrasonographic examinations (B mode, Power Doppler) 
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were defined for each joint. We revealed that the serum concentration of the 
protein in the target groups was significantly higher compared to the control. We 
proved that the high YKL-40 concentration correlates with sonographic 
parameters, pro-inflammatory cytokines (IL-1β, TNFα), and conventional clinical 
laboratory parameters (ESR, CRP) in rheumatoid arthritis patients. Significantly 
higher levels of YKL-40 in synovial fluid of patients with osteoarthritis, psoriatic 
and gout arthritis determined the role of YKL-40 as a promising marker for 
progress of inflammation. 

Conclusion: YKL-40 is a reliable indicator of the dynamics of the 
inflammatory process and could be used as a new biomarker in rheumatic 
diseases. 

Practical application: We revealed an opportunity to improve the therapeutic 
approach in inflammatory joint diseases.  

 
Research area: Dental Medicine 
Contract №: NO-03/2010 

Project title: Studying the dynamics of local cytokine profile under the influence 
of propolis used to treat children with plaque-induced gingivitis 
Project director: Rossitsa Stoilova1  
Leading scientist: Stela Peycheva1 
Research team: Marianna Murdjeva2, Lydmil Pejchev3, Stiliana Krasteva4 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine, Faculty of 
Pharmacy 
1 – Department of Pediatric Dentistry; 2 – Department of Microbiology and 
Immunology; 3 – Department of Pharmacology and Drug Toxicology; 4 – Student, 
Faculty of Dental Medicine 

Aim: To determine the dynamics of local cytokine profile under the influence 
of propolis used in the treatment of plaque – induced gingivitis in children. 

Results: A screening (epidemiologic) study on the prevalence of plaque – 
induced gingivitis in 1391 children aged 12 – 18 years from Plovdiv and the region 
was conducted. Experimental studies in order to assess the analgesic and anti-
inflammatory effects of Bulgarian propolis were performed on 30 white Wistar 
rats. Analgesimeter, HOT PLATE and plethysmometer were used. The clinical, 
microbiological and immunological studies were conducted with 110 children 
with moderate plaque-indused gingivitis. ELISA was used for the determination of 
cytokine levels in the gingival crevice fluid before and after treatment. The 
following proinflammatory cytokines were studied: IL-1β, IL-6, IL-17A, IL-18, 
TNF-ɑ and IFN-ɣ. The microbiology study of dental plaque samples of children 
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with plaque-induced gingivitis before and after treatment included routine 
microbiological cultures techniques, identification tests and microscopy of aerobic, 
facultative anaerobic and obligate anaerobic microorganisms. The resulting data 
was processed by a computer program for statistical processing of data in medicine 
SPSS 19.0. 

Conclusion: The Bulgarian propolis used as an additional local treatment of 
plaque-induced gingivitis significantly reduced the levels of the explored 
cytokines. 

Practical applications: The use of propolis as an adjunctive therapy in the 
treatment of plaque – induced gingivitis significantly improves the therapeutic 
effectiveness of mechanical plaque control with good tolerability and absence of 
side effects. 

 
Research area: Biomedical  
Contract №: NO-04/2010 

Project title: Experimental study of the sedative, anti-inflammatory, analgesic and 
immunomodulatory effects of standardized dry extracts from herbal drugs 
Project director: Margarita Kassarova1 
Leading scientist: Margarita Kassarova1 
Research team: Velichka Andonova1, Dimitar Penkov1, Ludmil Lukanov2, Stela 
Dimitrova2, Mariana Murdjeva3, Ivanka Kostadinova4, Ludmil Peichev5, Ilia 
Kostadinov4, Delian Delev4, Maria Georgieva4, Marina Mircheva3, Plamen 
Katsarov1 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy 
1 – Department of Pharmaceutical Sciences; 2 – Department of Chemistry and 
Biochemistry; 3 – Department of Microbiology and Immunolog; 4 – Department 
of Pharmacology and Clinical Pharmacology; 5 – Department of Pharmacology 
and Drug Toxicology 

Aim: To obtain and standardize dry extract from Geranium Sanguineum, 
Astragalus Glycyphyllos, Erodium Cicutarium, Vincetoxicum officinalis. To 
investigate the anti-inflammatory and analgesic effect of the extract obtained in 
acute and chronic treatment. To obtain data on the cytokine profile changes. 

Results: Different model extracts were prepared, varying the technological 
parameters – extraction method and type of extractant used. The most promising 
liquid extracts, containing optimal amounts of flavonglycosides (Quercetin and 
Rutin) and tannins – Pyrogalol, were concentrated by vacuum evaporation and 
spray drying. Two of the model extracts were tested for acute toxicity. Experiments 
were conducted with 10 groups of 6 animals. White male Wistar rats weighing 
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180 – 200 grams were used. Doses of 1 mg/kg, 10 mg/kg, 100 mg/kg, 5,0 g/kg and 
10 g/kg bw were tested. The extracts were introduced orally by gavage. The study 
on the anti-inflammatory effect was conducted by the method of carrageenan-
induced paw edema. Rats were divided into groups of eight animals. The extracts 
were introduced in different concentrations (1 and 2 g/kg) once, and for 15 days. 
Nociceptive tests – “Hot plate” test and “Randall-Selitto” – Analgesy – meter. 
Groups of 8 animals were used, treated with 1 and 2 g/kg. Cytokines and growth 
factors were examined in sera of the experimental animals.  

Conclusion: The proposed extracts are practically non-toxic. They showed no 
anti-inflammatory effect. Both extracts showed analgesic effect only after chronic 
administration. 

Practical applications: The effect of a herbal mixture used for years in the 
traditional medicine was studied for the first time. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-06/2010 

Project title: Clinical significance of the fraction of exhaled nitric oxide (FeNO) as 
inflammometer in the monitoring of children with persistent bronchial asthma 
aged 8 – 17 years 
Project director: Miroslava Bosheva1 
Leading scientist: Stephan Kostianev2 
Research team: Stoilka Mandadzhieva2, Nely Genkova1, Jaklin Apiosian1, Kiril 
Terzyiski2, Blagoi Marinov2, Miroslava Sirakova2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Pediatrics and Medical Genetics; 2 – Department of 
Pathophysiology 

Aim: To investigate whether the fraction of exhaled nitric oxide (FeNO) 
measurements can be of use in monitoring and control of the corticosteroid 
therapy in children with persistent asthma aged 7 – 17 years.  

Materials and methods: A total of 97 children aged 7 to 17 years took part in 
this study. All children underwent comprehensive anthropometric measurements 
and follow-up of mean pulmonary function tests and the fraction of exhaled nitric 
oxide (FeNO). Sixty outpatients with mild persistent asthma were followed up for 
a period of 6 months. Hierarchical cluster analysis was applied to a data set of fifty 
four children. 

Results: During the study visits they had their pulmonary function(FEV1 – 
1.89 ± 0.67; FVC – 2.20 ± 0.75; MEF50% 2.23 ± 0.99; mean ± SD) measured and the 
dynamics of the FeNO (range 5 – 70 ppb, 19.4 ± 14.6 ppb; mean ± SD) was 
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recorded. Patients with allergic bronchial asthma had faster dynamics of FeNO 
when treated with inhalatory corticosteroids, but there were no significant 
correlations between FeNO levels and pulmonary function parameters.  

Multidimensionality of childhood asthma has always been a challenge for 
classification in subgroups. Hierarchical cluster analysis standardized by Z-scores 
identified four clusters with different characteristics (FeNO, athopy and gender). 

Conclusion: Spirometric parameters and FeNO levels describe different 
dimensions of bronchial asthma. FeNO is related to the eosinophylic inflammation 
in bronchial asthma and complements pulmonary function tests, providing 
valuable feedback for the corticosteroid treatment response. Identification of 
specific asthma phenotypes can be enhanced by using cluster analysis.  

Practical applications: FeNO is providing valuable feedback for the 
corticosteroid treatment response and monitoring of the patients. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-07/2010 

Project title: Changes in bioelectrogenesis and contractile activity of smooth 
muscles in experimentally induced abdominal hypertension and abdominal 
compartment syndrome and their influence on gastointestinal tract motility and 
evacuation in rats 
Project directors: Georgy Deenichin1, Athanas Krustev2 
Leading scientists: Mariana Argirova3, Vladimir Sirakov4, Valentin Turiiski2, 
Anelia Bivolarska3, Rayna Ardasheva2  
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy 
1 – 3rd Surgical Clinic; 2 – Department of Medical Physics and Biophysics;  
3 – Department of Chemistry and Biochemistry; 4 – Department of Imaging 
Diagnostics 

The aim of this project was to investigate in vitro the influence of increased 
intraabdominal pressure (IAP) on bioelectrogenesis, mechanical activity, and 
reactivity of intestinal smooth muscles; changes in some biochemical parameters 
indicative of tissue injury and oxidative stress, and the impact of IAP on 
gastrointestinal tract motility. 

Results: The experimental animal model of IAP included: anesthesia of 
animals (380 Wistar rats), intraperitoneal air insuffation (> 20 mmHg) maintained 
for 1 – 3 h. Blood samples were taken at the end of the experimental period for 
biochemical analyses. Smooth muscle contractile activity was registered 
isometrically. X ray radiography was performed using an Opera T-90 digital 
instrument after application of BaSO4. 

Дни на медицинската наука  137 



X ray examinations revealed drastic changes in gastrointestinal motility – 
blocked peristaltic activity and disrupted evacuation of the contrast. Sustained 
spastic areas in the duidenum and small bowel, and a massive gastrointestinal 
reflux were observed. A sensitization of smooth muscle reactivity toward 
acetylcholine was found in experimental animals compared to the controls. 
Biochemical analyses revealed increased aspartate aminotransferase, pancreatic 
amylase and lipase activities, and blood serum concentrations of urea and 
creatinine. Decreased concentrations of reduced glutathione and increased levels 
of malonedialdehyde were found in stomach and ileum tissues from animals 
subjected to IAP compared to the controls.  

Conclusions: IAP leads to impairment of gastrointestinal motility and passage 
rate. This effect has both, myogenic and neurogenic components. Development of 
hypoxic pathology was evidenced by changes in biochemical parameters and 
biomarkers of oxidative stress. 

Contributions: This study led to optimization of the IAP experimental model 
that imitates real clinical situations, and recognition of X ray indicators 
accompanied by this pathological condition. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-09/2010 

Project title: Establishment of the etiology in uveitis, occurring with the development 
of macular edema 
Project director: Marieta Konareva-Kostyaneva1 
Leading scientist: Vesela Mitkova-Hristova1 

Research team: Dora Terzieva2, Eli Simova-Daneva2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Ophthalmology; 2 – Department of Clinical Laboratory;  
3 – Department of Diagnostic Imaging 

Aim: To establish the dependence of macular edema (ME) according to the 
etiology and anatomical localisation of uveitis. 

Results: One hundred and eighteen patients (134 eyes) with uveitis were 
studied. Diagnostic algorithm was observed to detect the etiology: routine 
laboratory tests, antibodies, HLA typing, specific serological tests and imaging 
diagnostic methods. Patients were divided into two groups: idiopathic and 
etiologically clarified. Optical coherence tomography (OCT) and fluorescein 
angiography (FA) were used to verify ME. Uveitic patients were divided into four 
groups according to anatomical localisation: anterior, intermediate, posterior and 
panuveitis.  
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ME was established in 50 patients (58 eyes) by the OCT and FA, while in 31 
(62%) of them the etiological diagnosis (p < 0,05; u = 2,5 ) was found. ME was 
most often observed in the group of HLAB27 positive (45,2%), followed by 
toxoplasma (19,4%), and viral uveitis (9,6%). The percentage of clarified posterior 
uveitis with ME is the highest (83.3%), followed by the anterior (67.9%), while the 
intermediate uveitis was idiopathic (100%). In the group of panuveitis with MЕ the 
etiology was established in 53.8%. 

Conclusions: ME was more often observed in etiologically evaluated uveitis, in 
which HLAB27 positive patients took a leading place. According to our results the 
most common etiologically evaluated uveitis were posterior with ME, while the 
intermediate were mostly idiopathic. 

Practical applications: Clarifying the etiology is important to conduct 
adequate therapy and predict the appearance of ME. The realization of the project 
allowed us to offer more complete and complex service for patients with uveitis. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-13/2010 

Project title: Metabolic characteristics and evaluation of cardiovascular risk in 
patients with hypertension and prehypertension 
Project director: Maria Orbetzova1, Fedya Nikolov2 
Leading scientist: Julia Nikolova3 
Research team: Mitko Mitkov1, Boyan Nonchev1, Dimitar Iliev1, Daniela Koleva1, 
Lyudmila Vladimirova2, Petar Nikolov3, Nonka Mateva4 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – II Department of Internal Diseases, Section of Endocrinology; 2 – 
I Department of Internal Diseases, Section of Cardiology; 3 – Department of 
Physiology; 4 – Department of Мedical Informatics, Biostatistics and e-learning 

Aim: To assess the significance of hypertension and prehypertension factors 
alone or in combination with overt metabolic syndrome (MS) for global 
cardiovascular (CV) risk; to determine a constellation of reliable and cost-effective 
markers for risk assessment. 

Results: The study comprised of 160 MS patients, stratified into subgroups, 
respectively with normal blood pressure (BP), hypertension and prehypertension, 
and 52 age and sex matched normotensive individuals without MS. The MS 
patients showed significantly higher blood glucose, insulin, HOMA-index, total 
and LDL-cholesterol, triglycerides and lower HDL-cholesterol, and higher systolic 
and diastolic blood pressure as compared to the controls. The incidence of MS in 
prehypertensive patients markedly exceeded that of normotensive ones. 24-hour 
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Holter monitoring of BP was superior to the clinical measurement for early 
objectifying of disorders – physiological night fall in systolic BP was not detected 
in 55.55% and in diastolic BP – in 38.89% of the MS patients. MS was associated 
with lower levels of adiponectin and higher levels of leptin and leptin/adiponectin 
ratio, ADMA and adhesion molecules, perivascular oedema and presence of 
abnormal capillaries, that all contribute to a significant CV risk. Significantly 
higher levels of ADMA and VCAM, and a trend to higher levels of ICAM, more 
pronounced alterations in weight, waist circumference, blood glucose, insulin and 
lipids were observed in the prehypertensive patients in comparison with the 
normotensive individuals. 

Conclusion: Elevated levels of ADMA and leptin/adiponectin ratio to the 
greatest extent serve as a marker for increased CV risk in the subjects with MS in 
the clinical practice, in addition to the lipid parameters and HOMA-index. 
Hypertension and prehypertension require purposeful searching for components 
of MS and early implementation of preventive measures/treatment. Monitoring of 
microcirculation is necessary in the complex evaluation of MS. 

Practical applications: An algorithm for diagnosis and monitoring of 
metabolic complications in prehypertension and hypertension is introduced and 
appropriate prevention/treatment strategies are outlined.  

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-14/2010 

Project title: Biochemical and immunochemical markers of atherogenic risk in 
metabolic syndrome 
Project director: Pepa Atanassova1 
Leading scientist: Maria Orbecova2, Fedya Nikolov2 
Research team: Iliana Borisova3, Tanya Deneva4, Mitko Mitkov2, Boyan Nonchev2, 
Dimitar Iliev5, Dimitar Aleksandrov5, Lyudmila Vladimirova-Kitova2, Nonka 
Mateva5, Daniela Koleva2, Petar Hrischev6 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine  
1 – Department of Anatomy, Histology and Embryology; 2 – II Department of 
Internal Diseases, Clinic of Endocrinology; 3 – I Department of Internal Diseases, 
Clinic of Cardiology; 4 – Imunological laboratory ”Akad. Ivan Penchev” MU – 
Sofia; 4 – Department of Clinical Laboratory; 5 – Department of Medical 
Informatics, Biostatistics and e-learning; 6 – Student, Faculty of Medicine 

Aim: to study the metabolic syndrome (MetSyn) characteristics in women. 
Results: 80 adult women with MetSyn and 80 healthy controls (at the age of 

30 – 45 years old, prior to menopause) were included in the study. The waist 
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circumference, BMI, plasma glucose level, insulin, HOMA – index, lipids profile, 
blood pressure were measured for each subject. The expression of some 
adipokines: leptin, NGF, TNF-alpha, IL-6, ghrelin and adiponectin, was assessed 
by the ELISA method and immunohistochemically leptin, Ob-R, TNF-alpha, NGF, 
TrKA in subcutaneous adipose tissue (s.c. AT). Our study demonstrated that 
detection rates of the MetSyn components such as hyperglycemia, dyslipidemia, 
insulinemia and insulin resistance and central obesity were significantly higher. 
Blood pressure rates were 130/90 mm in most of the MetSyn women and some 
even higher in a small percentage of them. The results revealed that in 
subcutaneous adipose tissue of MetSyn women the immunohistochemical 
reactions of leptin, Ob-R, TNF-alpha, NGF and TrKA were very strong. Plasma 
leptin, TNF-alpha, IL-6, ghrelin a and NGF levels were significantly increased, 
adiponectin level – decreased compared to to healthy controls.  

Conclusion: This is the first study demonstrating a complex of characteristics 
of MetSyn in women. It includes a combination of hyperglycemia/insulin 
resistance, visceral obesity, dyslipidemia and prehypertention/hypertension, which 
together with the overexpressed leptin, NGF, TNF-alpha, IL-6, ghrelin can be used 
as reliable biochemical markers in the diagnostics and the assessment of the 
atherogenic risk of MetSyn. Locally-produced pro-inflammatory adipokines 
leptin, NGF, TNF-alpha, IL-6, ghrelin and adiponectin play an important role in 
the ethiopathogenic mechanisms of MetSyn. 

Practical applications: The so established set of characteristics of MS can be 
used in the diagnostic process in endocrinological practice and in determining the 
atherogenic and cardiovascular risk in cardiologic practice. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-15/2010 

Project title: Renal function assessment in patients with liver cirrhosis 
Project director: Dimitar Dimitrakov1 
Leading scientist: Bilyana Teneva1 
Research team: V. Andonov1, A. Botushanova2, M. Marovska2, A. Boyadzieva3 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, “St. George” University 
Hospital 
1 – II Department of Internal Disease; 2 – Department of Clinical Oncology;  
3 – Department of Clinical Laboratory 

Aim: To investigate and analyze early changes in renal function in patients 
with liver cirrhosis (LC) without primary renal diseases. 
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Results: In 50 patients with LC divided into groups according to the stage of 
LC (Child A, B и C) serum concentrations of urea, creatinine (Cr) and cystatin С 
(CysС) were determined; glomerular filtration rate (GFR) by gamma camera renal 
scintigraphy with 99mTc-DTPА (GFR-99mTc-DTPA – referent method to 
determine GFR) and 24-h creatinine clearance (CCl) was determined as well. With 
cirrhosis the serum concentrations of the renal markers are significantly higher 
and CCl is lower than those in 30 healthy controls. With the progression of LC 
GFR reduces while serum concentrations of the renal markers increase. These 
changes are significant in the different stages of LC only for CysC, CCl and 
GFR-99mTc-DTPA. Serum Cr is not an accurate renal marker in LC it does not 
correlate significantly with GFR-99mTc-DTPA and its concentrations could be 
normal even in significantly reduced GFR in contrast to serum CysC. 

Conclusion: Renal dysfunction is often observed in patients with LC even with 
normal levels of Cr. The latter is not always an accurate marker and can 
overestimate GFR in LC. Serum CysC has a diagnostic advantage to serum urea 
and Cr as a renal marker in LC. 

Practical applications: Diagnostic model for assessing of renal function in LC 
is proposed. 

INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION 2011 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-01/2011 

Project title: Comparative study of the diagnostic value of computed tomography, 
laparoscopic and thoracoscopic miniinvasive (mi) methods in staging, re-staging 
and operative treatment of solid tumors and malignant lymphomas in childhood 
Project director: Penka Stefanova1 
Leading scientist: Penka Stefanova1 
Research team: M. Spasova2, A. Stoyanova2, A. Petrova3, E. Poryazova3, D. 
Mitkovski4, B. Ivanov4, D. Dachev5, M. Nenov5, M. Simeonov5 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Pediatric Surgery Clinic, Department of Pediatrics and Medical Genetics;  
2 – Department of Pediatrics and Medical Genetics; 3 – Department of Radiology;  
4 – Department of General and Clinical Pathology and Forensic Medicine; 5 – “St. 
George” University Hospital 

Aim: To assess the applicability of MI surgical methods – thoracoscopic and 
laparoscopic in cases with malignant lymphomas and solid tumors in childhood. 
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Investigation of the frequency of application of MI methods compared to open 
surgery or tru cut needle biopsy and their diagnostic value. Comparative analysis 
of Computed Tomography and MI techniques in staging and re-staging of 
malignant lymphomas and solid tumors in childhood. 

Studying the part of MI techniques in shortening the interval to initiating 
chemotherapy, shortening hospital stay and time of introducing food. 

Results: A National Centre for treatment of solid tumors in childhood was 
created. Achievements in the pediatric oncology area would be unreachable 
without the multidisciplinary team work of the pediatric oncologists – 
chemotherapists with highly-skilled pediatric surgeons, pathoanatomists, 
radiologists, immunologists, lab doctors, geneticists etc. A general 
multidisciplinary algorithm for approach towards solid tumors in childhood was 
made. A National multidisciplinary algorithm for action was prepared- 
Neuroblastoma in childhood. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-02/2011 

Project title: Ocular manifestations in thyroid dysfunction 
Project director: Marieta Konareva-Kostianeva1 
Leading scientist: Nina Stoyanova1 
Research team: Dimitar Iliev2, Evgenia Angelova3, Irina Angelova4 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Dental 
Medicine 
1 – Department of Ophtalmology; 2 – I Department of Internal Diseases, Section 
of Endocrinology; 3 – Department of Clinical Laboratory; 4 – Department of 
Diagnostic Imaging 

Aim: Determine the eye disorders in case of thyroid disfunction and the 
correlation between the subjective and objective indications and the severity of the 
disorder. 

Results: 50 patients with thyroid-associated orbitopathy (TAO) underwent full 
eye examination, exophthalmometry, tonometry, computer perimetry, eye 
sonography, CT scan of the orbits as well as TSH, FT3, FT4, Anti-TRO and Anti-
TGR analysis. In 62% an euthyroid condition was discovered, in 6% – a 
hypothyroid and in 32% – a hyperthyroid one. The disease was active in 42% of 
the patients and inactive in 58%. According to the severity of the disease the 
patients were distributed in 6 groups following the NOSPECS classification. 38% 
had increased IOP, 62% – normal and in 22% perimetric changes were discovered. 
The CT determined thickening of the extraocular muscles in all patients. Most 
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commonly affected were the medial and inferior rectus muscles and Barrett’s index 
was calculated. In 3 eyes (3%) optic neuropathy with Barrett’s index > 50% was 
discovered. 

Conclusion: TAO and increased IOP can be exhibited during either phase of 
the disease (hyperthyroid, hypothyroid or euthyroid). The CT revealed a different 
degree of thickening of the recti extraocular muscles and proptosis in 100% of the 
cases. The severity of the disease (but not its activity) influences the muscles’ 
thickness. Barrett’s index can be used for early risk detection of optic neuropathy 
in case of TAO. 

Practical applications: In the mild and non-manifested TAO cases, early 
changes and risk of optic neuropathy can be determined using a CT scan. 

 
Research area: Surgery 
Contract №: NO-03/2011 

Project title: Prognostic and diagnostic markers for post-operative inflammatory 
complications of lungs and pleura after lung resections 
Project director: Krassimir Mourdjev1 
Research team: Marianna Murdjeva2, Tanya Deneva3, Angel Uchikov1, Tatyana 
Popova1, Rumen Stefanov4, Alexander Yankulov1, Tsonka Miteva4, Lubomir 
Paunov1, Vania Uzunova1, Boyko Todorov1, Dimo Grigorov1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Dental 
Medicine, Faculty of Public Health 
1 – Department of Special Surgery; 2 – Department of Microbiology and 
Immunology; 3 – Department of Clinical Laboratory; 4 – Department of Social 
Medicine and Public Health 

Aim: Establishment of early prognostic markers for post-operative 
inflammatory complications in patients with lung resections. 

Results: The most frequent post-surgical complications in lung resections were 
established in the studied patients: surgical wound suppuration, empyema, 
detained collection without suppuration, subcutaneous emphysema, 
hydropneumothorax, fever, partial pneumothorax. Most of them were of 
inflammatory origin and were found mainly in men. IgG were increased prior 
surgical intervention in only 2 patients. Total serum IgG had a tendency to 
decrease after surgery, although in reference range, in all but 3 patients. IgM pre-
operative decrease was manifested in 10 out of 60 patients (16.7%). This may be 
considered as a prognostic marker for higher susceptibility to infections in the 
post-surgical period and complications during the course of recovery. 10 out of 20 
followed patients (50%) after surgery were with decreased post-operative IgM 
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concentrations in comparison with the pre-surgical ones. Only two of them (20%) 
had levels lower than the reference range. IgA pre-operative levels were increased 
in 14 (23.3%) out of 60 patients. Out of 20 followed patients 4 (20%) had higher 
IgA post-surgical levels. Mean serum IgA concentrations did not differ statistically 
in the pre-surgical and post-surgical follow-up. Over 90% of patients with lung 
cancer pre-surgical immunological changes in cell immunity demonstrated 
decrease in immunocompetent CD3+ T lymphocytes and CD19+ B cells. They 
could be associated with the post-surgical complications together with the 
decrease of pre-operative IgM levels.  

Conclusion: Pre-operative increase of serum IgA and decrease of IgM are early 
markers for complications in lung resections together with the decrease of 
numbers and percentage of CD3+ T lymphocytes and CD19+ B cells. They could 
be proposed for monitoring of the immunological reactivity in these patients.  

Practical applications: Pre-operative and early post-operative monitoring of 
immunological reactivity in patients with surgical lung intervention may direct 
attention to the need of immune modulation therapy.  

 
Research area: Medico-biological 
Contract №: NО-04/2011 

Project title: Analysis of the expression profile of nonprotein coding – Micro RNA 
genes in schizophrenia 
Project director: Vili Stoyanova1 
Leading scientist: Nikolai Popov2 
Research team: Tihomir Vachev3 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Pediatrics and Medical Genetics; 2 – Department of Psychiatry 
and Medical Psychology; 3 – Department of Plant Physiology and Molecular 
Biology, University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” 

Aim: Analysis of the expression profile of nonprotein-coding micro RNA 
genes in schizophrenia 

Results: After extraction of total RNA, including the fraction of microRNA, 
and creating a complex pool of samples of 30 patients with schizophrenia and 
samples of 30 controls, the expression of 1898 microRNA in whole blood in 
schizophrenic patients and a control group have been analyzed with microRNA 
microarray. 25 miRNAs have been found differentially expressed (p > 0.05): 15 up-
regulated and 10 – down-regulated respectively. For identification of the 
messenger RNA (mRNA) molecules, targets of the analyzed microRNAs, an 
expression analysis of protein-coding genes have been performed using Digital 
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gene expression tag profiling. 1012 genes have been found up-regulated and 
2582 – down-regulated. By qRT-PCR, 8 of the dysregulated miRNAs have been 
tested in every patient from both groups and the analysis validated 7 of them 
(down-regulated hsa-mir-320c, hsa-mir-320a, hsa-mir-3173-5p, hsa-mir-421 and 
up-regulated mir-106a-5p, hsa-mir-192-5p and hsa-mir-222-3p). Among the 
predicted targets of dysregulated miRNAs, by a Web based tool, specifically altered 
expressions of the transcriptomes of STAT3, BCL2L11, RAD9A, ERBB2, MYB and 
TFRC genes in the peripheral blood of schizophrenic patients were found. 

Conclusion: Dysregulation of the expression profile of microRNA genes in 
peripheral blood in patients with schizophrenia: 1) can contribute to the observed 
alterations in protein coding gene expression; 2) it is a possible epigenetic 
mechanism underlying the transcriptional control of gene expression in 
schizophrenia; 3) demonstrate the possible use of peripheral blood for the 
identification of biomarkers with prognostic and diagnostic characteristics in 
schizophrenia. 

Practical applications: the use of peripheral blood for identification of 
biomarkers with prognostic and diagnostic characteristics in schizophrenia. 

 
Research area: Public Health 
Contract №: NO-06/2011 

Projec title: Patient-centered approach for enhancing the activeness of the insured 
persons in the general medical practices to participate in the promotional and 
screening activity in colorectal cancer 
Project director: Rosen Dimov1 
Leading scientist: Rositsa Dimova2 
Research team: Donka Dimitrova2, Rumiana Stoyanova2, Boriana Levterova2, 
Nikola Atanasov 2, Lubomir Kirov3 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Public Health 
1 – Department of Special Surgery; 2 – Department of Healthcare Management, 
Health Economics and General Medicine; 3 – NSOPLB 

Aim: To explore and analyze attitudes and willingness of GPs and patients to 
perform screening for colorectal cancer immunoassay test for occult blood at 
home. 

Results: The response rate was 83.16% (499 patients from the 600 initially 
approached). The proportion of the surveyed group which was ready and willing 
to carry out the CRC test before and after the educational intervention was 
relatively high – 85.81% and 87.32%, respectively. The results showed that after the 
intervention the awareness and knowledge of the target group significantly 
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increased After having read the brochure and after a discussion with the GP, the 
proportion of those who needed more information about iFOBT significantly 
decreased by 26% (124) (Р < 0.05). The demographic characteristics of 
respondents – gender, age and level of education – affected their motivation and 
understanding of the usefulness and procedures of iFOBT. Statistical analysis 
indicated that there was an increase in knowledge after the educational 
intervention about the usefulness of the test and its performance. About 60% (85) 
of male and 49.3% (174) of female participants preferred the GPs as a source of 
information (P < 0.05) and discussion with him/her about the early diagnosis of 
different intestinal tract diseases. The people up to 60 years of age 356 (71%), 
assessed the materials as “definitely sufficient”, they were more aware of the 
usefulness of the test (P < 0.01) and how to perform it at home (Р < 0.01) 
compared to the older participants. University and college graduates expressed 
higher motivation to perform the test than those with less than a college 
educational degree.  

Conclusion: Significant effect of the educational intervention was established. 
The education led to increased patients’ knowledge of the importance of the test 
and the mode if its application.  

Practical applications: Good practices were identified and recommendations 
on models for wider application of the method in general medical care were made. 
A manual for screening of colorectal cancer with FOBT test in outpatient practice 
was established. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-07/2011 

Project title: Diagnostic value of PSA-connected parameters in the prostatic 
diseases 
Project director: Ivan Dechev1 
Leading scientist: Ivan Bakardzhiev1 
Research team: Tanja Deneva2, Deljana Davcheva2, Benjanin Anavi3, Georgi 
Ivanov3, Dmitrij Stajkov3 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy 
1 – Department of Urology; 2 – Department of Clinical Laboratory;  
3 – Department of General and Clinical Pathology and Forensic Medicine 

Background: The prostate specific antigen (PSA) in serum predominantly 
exists as a complex with alpha-1-antichymotrypsin (ACT), and measuring of free 
PSA and the PSA-ACT complex may improve the utility of the serum PSA assay 
for differential diagnosis of prostate cancer and non-malignant prostate diseases. 
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The aim of our study was to compare the diagnostic significance of free PSA and 
PSA ACT complex.  

Methods: We investigated prospectively a group of 100 patients without any 
suspicious findings on Digital Rectal Examination (DRE) with a total PSA level in 
the range 4 – 10 ng/ml. New blood samples were collected just before the prostate 
transrectal needle biopsy (8 – 14 cores). Total PSA, free PSA (Beckman Coulter) 
and complex PSA (Siemens) were measured. 

Results: The hystopathological examination showed prostate cancer in 17 cases 
and 2 cases with prostatic intraepithelialneoplasia (PIN). Eighty one cases were 
classified as a benign prostatic tissue. In 30 of them signs for chronic inflammation 
were found. We compared PSA and its derivates in the different groups. 
Significant difference in the complex PSA value was found in the group with 
prostate cancer (p < 0.05). 

Conclusions: Complexed PSA has the best predictive value for prostate cancer 
in comparison with free to total PSA ratio and total PSA alone. 

 
Research area: Public Health 
Contract №: NО-09/2011 

Project title: Model for early diagnosis and prevention of burn out sydrome in 
health care professionals at risk 
Project director: Drozdstoy Stoyanov1 
Leading scientist: Boris Tilov4 
Research team: Maria Stoykova2, Nonka Mateva6, Donka Dimitrova3, Bianka 
Torniova4, Tanya Tarnovska4, Radost Asenova5, Desislava Bakova4, Gergana 
Foreva3, Ralitza Raycheva2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Public Health, Faculty of Medicine 
1 – Department of Psychiatry and Medical Psychology; 2 – Department of Social 
Medicine and Public Health; 3 – Dapertment of Health Management, Health 
Economics and General Medicine; 4 – Department of Health Care Management;  
5 – Department of Мedical Informatics, Biostatistics and e-learning 

Abstract: This project reflects our continuous investigations revealing the 
complexity of the determinants of burn out in different populations at risk (health 
care professions, teachers, social workers etc.). Based on our empirical study we 
have developed a model of vulnerability to burn out which explains it as a specific 
complementary interaction between certain personality profiles and the 
psychological climate at the work place. In the course of evaluation there have 
been employed different inventories which are now validated as an assessment 
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battery in about 500 subjects. Temperament and Character Inventory (revised) has 
been exclusively standardized for Bulgarian population as well. 

The outcome from our project has acknowledged 
(i) The role of personality profiling understood as complementary construct to 

the dimensional measures of psychological climate, as two-factor explanatory 
model of burn out. 

(ii) Establishment of the vulnerability to burn out syndrome (proneness) as 
well as to revealing of the protective factors to underpin early diagnosis and 
prevention programs. 

(iii) Our innovative model brings together several perspectives: the clinical 
(psychological and psychopathological) with the management perspective. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-10/2011 

Project title: Pleural scarification as a method to prevent prolonged air leak after 
anatomic pulmonary resections in high risk patients 
Project director: Georgi Paskalev1 
Leading scientist: Aleksandar Yankulov1 
Research team: A. Uchikov1, K. Mourdjev1, D. Grigorov1, A. Chapkanov1, D. 
Staikov2, B. Marinov3, A. Batashki1, St. Kostianev3 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Special Surgery; 2 – Department of General and Clinical 
Pathology and Forensic Medicine; 3 – Department of Pathophysiology 

Aim of the study: To elaborate a scale based on our previous experience for 
increased risk of air leak in patients with anatomical pulmonary resections and 
investigate the role of pleural scarification as a method for its prevention 

Results: In experimental conditions we found that iodine pleurodesis in New 
Zealand white rabbits induced inflammation and fibrosis changes after 72 hours. 
This led us to the conclusion that iodine scarification would be a successful 
procedure for prolonged air leak, as the last one is defined as such continuing for 
more than 5 days. We found that the distance of the sutured interlobar fissure, low 
levels of FEV1 and ppoFEV1, COPD > 2 stage according to Gold classification are 
risk factors for prolonged air leak. In 60 patients included in our randomized 
clinical trial, we found that pleural scarification decreases the air flow through the 
chest tube and decreases the number of cases with prolonged air leak. Thanks to 
the new digital device for pleural drainage we decreased drainage time and the 
hospital stay by a day thus reducing the expenses for the Department.  

Дни на медицинската наука  149 



Essential conclusions: The introduction of a risk scale helps the application of 
additional intraoperative techniques to decrease air leak in high risk patients 

Practical applications: The digital system for chest drainage was used for the 
first time in Bulgaria, resulting in decrease of the hospital stay of high risk patients. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-11/2011 

Project title: Lung function correlates in patients with thyroid dysfunction 
Project director: Blagoi Marinov1 
Leading scientist: Stefan Kostianev1  
Research team: Maria Orbecova2, Vladimir Hodjev3, Boain Nonchev2, Stoilka 
Mandadzhieva1, Kiril Terziyski1, Valia Markova4, Miroslava Todorova1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Pathophysiology; 2 – II Department of Internal Medicine, 
Section of Endocrinology; 3 – I Department of Internal Medicine, Section of 
Pulmology; 4 – Department of Clinical Laboratory  

Background: The correlation between hormonal markers of hypothyroidism 
and deranged pulmonary function is scarcely investigated. There are several 
reports on the pulmonary involvement in patients with thyroid dysfunction. 
However, the intensity and reversibility of these changes are not thoroughly 
evaluated. 

Aim: To reveal the extent of pulmonary function correlates in patients with 
thyroid dysfunction and the reversibility of these abnormalities.  

Patients and methods: Fifty one patients with clinical hypothyroidism were 
included in the study, age = 46 ± 12.54 (mean ± SD), TSH = 67.44 ± 11.60 mUI/L, 
FT4 = 6.03 ± 0.75 pmol/L). The thyroid hormones (TSH, FT3, FT4) were analyzed 
by hemiluminescent immune analysis. Pulmonary function assessment included 
slow vital capacity, forced spirometry and diffusion measurements (MasterScreen 
Diffusion, E. Jaeger, Germany). 

Results: Most of the hypothyroid patients revealed significantly reduced 
diffusion capacity for carbon monoxide (DL,CO) that correlated with the levels of 
TSH and FT4. Following approximately six months of treatment and reaching a 
euthyroid state (TSH = 3.6 ± 1.9 mIU.L-1) diffusion capacity was significantly 
improved (DL,CO = 80.3 ± 10.3 vs. 70.5 ± 6.7 before treatment; p = 0.020). In 
addition, half of the patients also had slightly decreased mean expiratory flows 
(MEF50% and MEF25%). No changes were apparent in the other pulmonary 
function parameters.  
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Conclusions: Significant reduction of diffusion parameters in addition to slight 
peripheral obstruction was found in the studied contingent. Restoring euthyroid 
state reverses these abnormalities as seen by the substantial improvement of DL, 
CO. These pulmonary function correlates should be taken into consideration in 
the evaluation of patients with hypothyroidism, as well as those referred to for 
unclear pulmonary condition. 

 
Research area: Dental Medicine 
Contract №: NO-16/2011 

Project title: Study of the oral environment changes and assessing the risk of 
caries and periodontal diseases in children with diabetes mellitus type 1 
Project director: Veselina Kondeva1 

Leading scientist: Vanya Veleganova1 

Research team: Nartcis Kaleva-Hodgeva2, Velina Atanasova3 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Dental Medicine 
1 – Department of Pediatric Dentistry; 2 – Department of Pediatrics and Medical 
Genetics; 3 – student, Faculty of Dental Medicine 

Aim: To determine the risk of oral diseases in children with type 1 diabetes. 
Patients and methods: Тo examine the risk of oral pathology in 50 children 

with type 1 diabetes aged 5 – 18 years and 50 healthy children without systemic 
diseases. Children and their parents filled informed consent for the purpose and 
methodology of the study. The data is entered in a statistics sheet. 

Clinical examination includes an assessment of: dental status; oral hygiene 
status; plaque biofilm; periodontal status; quantity and quality of saliva. 

Results: Children with poor metabolic control of diabetes mellitus have higher 
values of the OHI-S (34,00%) compared to healthy children (27.00%) and their 
oral hygiene was evaluated as poor. DMFT/index in children with diabetes 
mellitus showed higher values (20.75%) compared to healthy children (15.63%). 
Patients with type 1 diabetes have a more pronounced gingival bleeding, reduced 
salivary flow, more acidic saliva, a more liquid saliva and higher microbial count of 
Lactobacillus Acidophilus compared to healthy patients supported by a statistical 
significance (p < 0.05). Increased concentrations of glucose was detected in the 
saliva of children with type 1 diabetes. 

Conclusions: Children with type 1 diabetes are at high risk of oral diseases. 
There is a need for a special oral care system for them.  
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Research area: Public Health 
Contract №: NО-17/2011 

Project title: Student training workshop “emergency medical care” 
Project director: Maria Stoykova1 
Leading scientist: Rumen Stefanov1 
Research team: Vanya Rangelova2, Eleonora Hristova2, Desislava Dimitrova2, 
Alexandrina Topalova2, Vladimira Petrova2, Elena Bangieva2, Nevena Miteva2, 
Magdalena Ivanova2, Siana Stoilova2, Yordanka Basheva2, Milica Brancheva2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Public Health 
1 – Department of Social Medicine and Public Health; 2 – 3rd year medical 
students, members of workshop group at the Department of Social Medicine and 
Public Health 

Abstract: The discipline of Emergency medicine is an important part of the 
students’ medical training, but due to time constraints and workload its adequate 
presence in the curriculum is a challenging task. Based on their lack of experience 
students were eager to obtain further information and acquire additional skills to 
handle medical emergencies. The main objective of the project was organizing a 
training workshop to strengthen the knowledge and broaden horizons of medical 
students in the field. The workshop was organized almost entirely by medical 
students (participants in the workshop group of Social medicine) at the Medical 
University – Plovdiv. The students who formed the Project Committee were 
active in:  

• planning and organizing the seminar;  
• selecting topics for consideration and further training, after examining and 

analyzing the medical students’ opinion; 
• both the Project Director and Leading Scientist invited lecturers from 

different fields in medicine in connection with Emergency medicine – professors 
from the Department of Emergency Medical Care and Disaster medicine from 
Medical University – Plovdiv; doctors from the Center for Emergency Medical 
Aid – Plovdiv; representatives of the Bulgarian Red Cross – Plovdiv;  

• announcing the initiative by using different media channels and inviting 
medical students from other Universities in the country for participation; 

• spreading information materials from the workshop.  
The seminar was held within two days in the auditorium complex of Medical 

University – Plovdiv with the kind support of University Governance. The 
majority of medical students from Plovdiv, Sofia, Varna, Pleven and Stara Zagora 
expressed satisfaction from their participation. Of particular interest were the 
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demonstrations and practical activities held by both Dr. Minev from the 
Department of Anesthesiology, Resuscitation and Active treatment and volunteers 
from the Bulgarian Red Cross. As a result from the project students strengthened 
their knowledge and acquired practical skills in the field of emergency assistance; 
increased their adventurousness; much has been achieved towards improving 
student-teacher and student-student communication. 

INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION 2012 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-01/2012 

Project title: Prognostic significance of intraoperative PTH assay for evaluation of 
the development of hypocalcemia after total thyroidectomy 
Project leader: Georgi Deenichin1 

Lead researcher: Metin Ali1 

Members of the research team: Angel Uchikov1, Rosen Dimov1, Lyubka 
Aleksova1, Boyan Nonchev2, Tanya Deneva3, Evgenia Angelova3 
Basic organization: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy  
1 – Department of Special Surgery; 2 – II Department of Internal Medicine, 
Section of Endocrinology; 3 – Department of Clinical Laboratory 

Summary: The high incidence of postoperative hypoparathyroidism (PHP) 
after total thyroidectomy (TT) and the significant morbidity associated with it are 
а cause for continued efforts to establish reliable yet affordable prognostic markers 
for detecting its development.  

The aim of the study was to determine the prognostic significance of 
intraoperative PTH test for determining of postoperative hypoparathyroidism 
after TT.  

The assessment of the individual risk of PHP showed that the only statistically 
significant factor is the size of the thyroid gland.  

When analyzing the significance of intraoperative PTH monitoring as a tool for 
assessing the risk of PHP after TT we found that the predictive value is much 
higher to predict patients who will not develop PHP than those patients who may 
develop it in the postoperative period. 

Exclusive of the overall evaluation of the predictive value of intraoperative PTH 
test for evaluation the risk of hypocalcemia after TT serial analysis of the 
prognostic significance of postoperative PTH measurements at different time 
periods with a view to selecting the most appropriate time for the most reliable 
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results was also made. It was found that the prognostic value for the development 
of eucalcemia or hypocalcemia of PTH test is acceptably high and is not 
dependant on the time of the investigation.  

Conclusion: PTH analyses provide acceptable accurate information about the 
prognosis of postsurgical clinical and biochemical status of patients. 

Practical application: The analysis of the predictive value of the intraoperative 
PTH test allowed us to conclude that the likelihood of developing symptoms of 
hypocalcemia is low when the values of PTH are normal, which makes the 
decision for earlier hospital discharge easier in a single day surgery.   

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-03/2012 

Project title: Pharmacological analysis of glutamate neurotransmission inhibition 
by neurotropic drugs 
Project director: Damianka Getova-Spassova1 

Leading scientists: Darinka Dimitrova1, Natalya Prissadova2 
Research team: Nina Doncheva3, Iliana Stefanova2, Maryan Topolov3, Lillya 
Vassileva1, Kremena Saracheva1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy 
1 – Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology; 2 – Department of 
Medical Physics and Biophysics, Faculty of Pharmacy; 3 – Department of 
Pharmacology and Drug Toxicology 

Abstract: The anti-inflammatory effects of benfotiamine, combined vitamin 
preparation, alpha-lipoic acid and gabapentin on carrageenan-induced model of 
inflammation were studied. The effects of all drugs studied were compared with 
those of NSAID diclofenac. Some of glutamate antagonists as gabapentin and 
alpha-lipoic acid possess a well done dose-response relationship. 

The effects of the glutamate antagonist gabapentin on contraction reactions of 
gastric smooth muscle preparation were studied. To evaluate its mechanism of 
action GABA antagonists as picrotoxin and biccuculine were used, as well as 
calcium channel blockers caffeine and forscolin. It was proved that glutamate and 
GABA neurotransmission taking part in the effects of gabapentin and calcium 
channel antagonists also influenced its effects. 

The analgesic effect of glutamate antagonists was studied: gabapentin and 
alpha-lipoic acid powerfully suppressed both phases of pain reactions – earlier and 
late ones. Benfotiamine suppressed mainly the late pain reaction, but the 
combined vitamin preparation showed weak analgesic effect. The effects of 
glutamate antagonists were compared with those of the analgesic drug metamizol. 
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Gabapentin and alpha-lipoic acid showed well-done dose-response effects on both 
earlier and late phases of pain reactions induced by formalin.  

The effects of NMDA glutamate antagonist memantine on learning and 
memory processes in rats using scopolamine-induced amnesiawas studied. 
Memantine alone, or in combination with cholinesterase inhibitor rivastigmine 
was used. Memantine or rivastigmine used alone or in combination showed 
improving effects on learning and memory processes in rats with this model of 
impaired memory.  

The obtained results permit us toconclude, that some of the glutamate 
antagonists studied may be used in clinical practice as painkillers for treatment of 
chronic pain conditions, mediated by local tissue damage processes and 
inflammatory stimuli, as well as in the treatment of some brain degenerative 
disorders as different kinds of dementia, including Alzheimer’s disease.  

 
Research area: Public Health 
Contract №: NO-04/2012 

Project title: Monitoring of chronic diseases – a multidisciplinary approach 
Project director: Nonka Mateva1 
Leading scientist: G. Foreva1, M. Todorova2 
Research team: R. Assenova1, N. Atanasov1, D. Dimitrova1, T. Stoev1, G. Petrova2, 
R. Dimova1, B. Levterova1, V. Mihailova-Alakidi2, T. Dimcheva1, R. Stoyanova1, R. 
Raicheva3, D. Bakova2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Public Health 
1 – Department Healthcare Management, Health Economics and General 
Medicine; 2 – Department of Health Care Management; 3 – Department of Social 
Medicine and Health Management 

Abstract: Aim of the project was to develop and implement tools for 
exploration and evaluation of care of chronically ill patients, as a prerequisite for 
updating the model. 

Literature review regarding the implementation tools for evaluating the quality 
of life has been done. It was found that there are a few Bulgarian studies in the 
scientific literature with established questionnaires. 

Analysis of the procedure of reimbursement of medicines for patients with 
chronic diseases has been realized, in parallel with the examination of the data on 
costs for drugs worldwide. 

Qualitative research method with focus groups has been used. Five focus 
groups, with sixty participants – GPs, specialists, representatives of the Regional 
Health Inspection, Regional Health Insurance Fund, Bulgarian Medical 
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Association, patient organizations, have been moderated. The presented position 
of performers and users of medical care was about the need to change the 
approved form of care for the chronically ill – dispensary. 

A specific questionnaire to study the care of chronically ill reflecting the 
organization of the Bulgarian health system has been created. The newly toolkit 
has been piloted and approved. 

The results could be the basis for detailed studies, displayed problems in caring 
for the chronically ill, and to draft proposals to healthcare politicians for changes 
in legislation to improve the quality of life of patients with chronic diseases. 

The project activities and drawn conclusions are the basis for the development 
of the PhD project: Management of patients with chronic obstructive pulmonary 
disease – application of information technology.  

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-09/2012 

Project title: Obtaining and exploration of aluminum alloys and composites, 
perspective for medical application 
Project director: Rositsa Mancheva1 
Leading scientist: Rositsa Mancheva1 
Research team: Victoria Sarafian2, Svetlana Yaneva2, Nikola Stoychev2, Marian 
Draganov2, Ilia Gadzhov3, Nikolina Milcheva1, Detelina Mileva4, Jolanta 
Romanowska5, Marcin Drajewicz5, Daniela Lilova3, Denitsa Kiradzhiyska1, Yana 
Feodorova2, Georgi Stefanov3 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine, 
Department of Languages and Specialized Training 
1 – Department of Chemical Sciences; 2 – Department of Medical Biology;  
3 – BAN – HTMU Sofia; 4 – Natural Sciences Section, Department of Languages 
and Specialized Training; 5 – Departament of Materials Science, Rzeszow 
University of Technology, Rzeszow, Poland 

Aim: Developing new, effective and easily accessible materials to be used in 
medicine and medical instrument-building. 

Results: By gravimetric casting ternary Al-Si-Zr alloys with different amount of 
zirconium additions were prepared. In order to obtain protective films on the 
metal surface a high-temperature oxidation was carried out. The results of 
scanning electron microscopy and corrosion tests showed that this method is not 
effective and the obtained coatings cannot isolate the ternary alloys from the 
aggressive body environment. The bioassays showed a prevention of the cell 
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adhesion and a reduction of the cell vitality with PDL and McCoy – Plovdiv cell 
lines in conditions of co- cultivation.  

Anodized or polystyrene coated technical aluminium was also subjected to 
bioassays. The cell vitality, biocompatibility and the production of NO was 
estimated through cell lines RAW 264.7 and PDL. RAW 264.7 cells adhere well, 
retain their viability on the anodic coatings and do not induce production of NO. 
The oxide films provide better conditions for the development of PDL cells 
compared to the untreated aluminum.  

The polystyrene coatings are not favorable for cell adhesion, proliferation and 
development of PDL cell cultures. 

Conclusion: The oxide films obtained on Al-Si-Zr alloys and the polystyrene 
coatings on technical aluminium show unsatisfactory features in terms of different 
bioassays.  

The anodic coatings show better biocompatibility compared to untreated 
aluminium surfaces.  

Practical applications: Modified aluminum samples with 10 – 20 µm anodic 
oxide film thickness are applicable in the medical instrument-building and they 
can also be used as medical implants. 

 
Research area: Public Health 
Contract №: NО-10/2012 

Project title: Anxiety and initial manifestations of burn out among teachers 
working in intercultural educational environment 
Project director: Drozdstoy Stoyanov1 
Leading scientist: Slavka Toshkova-Hristozova2 
Research team: Svetla Pacheva-Krabova2,;;Ivan Hristozov2, Natalia Yankova2, 
Evgeniy Kadiyski2, Hristina Spasova2, Boris Tilov3, Zlatoslav Arabadzhiev1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine, 
Department of Languages and Specialized Training 
1 – Department of Psychiatry and Medical Psychology; 2 – Department of 
Languages and Specialized Training; 3 – Department of Health Management 

Abstract: There is a growing awareness of the psychopathological features of 
burn out, considered by some authors as clinical depression (Acker, 2011). The 
present project aims at comprehensive assessment of the psychopathological 
correlates of burn out, more specifically depression and anxiety. We have 
employed the self-assessment questionnaire for depression and anxiety of T. 
Tashev (DAQ) and Maslach Burnout Inventory (MBI) as standardized for 
Bulgarian population. DAQ is composed of the following pertinent to our 
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objective scales: general anxiety (GA), vegetative (V); obsessive (O) and depressive 
(D); MBI is based on the dimensions EE, DP and PA. Our study consists of 70 
employees from the system of health care and medical education. The statistical 
analysis has been performed according to the method of Spearman. The results 
reveal significant positive correlations of GA, V, D, O from DAQ with EE and DP 
from MBI and negative correlations of the DAQ scales with PA. It confirms the 
hypothesis that BOS has clinical manifestations consistent with measures for 
depression and anxiety disorders. However these trends may indicate the presence 
of the initial stage of BOS – “flame out”. 

 
Research area: Boimedical 
Contract №: NO-11/2012 

Project title: Contribution of ERG monoclonal antibody in the diagnosis of 
minute prostate lesions 
Project director: Veselin Belovezhdov1 
Leading scientist: Svitlana Bachurska1 
Research team: Dmitriy Staykov1, Georgy Ivanov1, Desislava Tashkova1, Ivan 
Bakardzhiev2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of General and Clinical Pathology and Forensic Medicine;  
2 – Department of Urology 

Background: Prostate carcinoma (PC) is the second most diagnosed cancer 
with men in worldwide scale. The small amount of the tissue in prostate needle 
biopsy is often insufficient for the correct interpretation. Novel antibodies, as 
ERG, could add to the diagnostic value of IHC study in analyzing difficult core 
biopsies.  

The aim of the present study was to establish a diagnostic use of ERG in a 
work-up of prostate needle biopsies containing foci of minute PC and its benign 
mimickers, individually and in combination with AMACR/34βE12.  

Materials and method: From a total number of 1710 consecutive prostate 
needle biopsies based on HE stain 141 biopsies were selected. All biopsies were 
incubated with ERG, AMACR and 34βE12 antibodies using immunohistochemical 
techniques. 

Results: Out of 98 PC biopsies, 57 showed positive and 42 negative ERG 
staining in the tumor glands. AMACR staining was positively expressed in 86 of 
the neoplastic glands and completely absent in the remaining 13. In 9 of the 
AMACR-negative PC cases the final diagnosis was established by presence of ERG 
expression in the tumor foci. 95 of the biopsies demonstrated lack of 34βE12 
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expression and only 4 cases showed weak patchy staining. Among these cases 2 
were ERG-positive. The remaining 43 biopsies were diagnosed as benign 
presenting: simple atrophy in 13, partial atrophy in 11, adenosis in 9, basal cell 
hyperplasia in 3, postatrophic hyperplasia in 3, clear cell hyperlpasia in 2 and 
sclerotic adenosis in 2 cases respectivelly. Non of the 43 benign cores showed 
evidence of ERG expression. 

Conclusion: Immunohistochemical marker ERG has a significant contribution 
in the diagnosis of PC and could successfully be used along with routinely used 
cocktail of AMACR/34βE12 especially in difficult to interpret cases. 

 
Research area: Public Health 
Contract №: NO-15/2012 

Project title: Contingent valuation and willingness to pay of patients with dermal 
and dental diseases 
Project director: Nikolay Atanasov2, Hristo Dobrev1 
Leading scientist: Donka Dimitrova2 
Research team: Drozdstoy Stoianov3, Rumiana Stoianova2, Desislava Nocheva1, 
Mariana Alexsandrova4, Boriana Levterova2, Rosica Dimova2, Ralitsa Raicheva5 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Public Health, Faculty of Medicine, 
Medical College 
1 – Department of Dermatology and Venereology; 2 – Department of Health 
Management, Health Economics and General Medicine; 3 – Department of 
Psychiatry and Medical Psychology; 4 – Medical College; 5 – Department of Social 
Medicine and Public Health 

Aim: To determine the willingness to pay (WTP) and patient preferences 
within two groups of diseases – psoriasis and treatment of a broken molar. 

Results: The impact of psoriasis on the preferences, quality of life and WTP 
was assessed by means of a survey among 51 patients aged over 18. The severity of 
the disease was established by VAS (Mean = 5.49; Stdev = 1.891; R = 9). Most 
affected by the disease with the inherent average WTP for improvement and cure 
proved to be: ability for self-service (276 lev), the ability to concentrate (304 lev), 
the intimate life (435 lev) and quality of sleep (461 lev). A statistically significant 
correlation between household income and WTP was not found. The same applies 
to the severity of the disease, which has no significant impact on the levels of WTP. 
As therapeutic alternatives with the greatest frequency of choice were the internal 
treatments with intramuscular injections. Thalassotherapy ranked next. The main 
reasons for those preferences were the place of treatment and its effectiveness. 
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To explore the patient preferences and their WTP for broken molar treatment 
a sample of 111 people who visited their dentists in Plovdiv was used. The method 
of study is a direct anonymous questionnaire with questions about the choice of 
health alternative and WTP (direct open question); demographic, social and 
economic characteristics of the respondents; history, severity of dental disease and 
frequency of visits to the dentist. The estimates of WTP for the proposed health 
choices with their standard deviation were as follows: treatment of root canals and 
placing a crown – 121,30 ± 84,53 levs; for removal of the tooth and leaving a gap in 
its place – 51,67 ± 74,13 levs; placing a removable prosthesis with an artificial 
tooth – 120,00 ± 156,52 levs; placement of artificial tooth bridge – 125,71 ± 66,79 
levs; placing an implant and artificial tooth on it – 491,43 ± 478,90 levs. Principal 
predictors of WTP were the following factors: household income, education levels 
and frequency of visits to the dentist. 

Conclusion: The methods of contingent valuation of public goods can be used 
in the provision and delivery of health services in terms of clearly defined 
therapeutic alternatives with their probability of medical effectiveness and 
correctly selected formats of WTP questions. 

Practical applications: the application of contingent valuation methods in 
management of healthcare organizations and evaluating the effectiveness of their 
projects. 

 
Research area: Pharmacy 
Contract №: NО-16/2012 

Project title: Research on phytochemical composition, antioxidant, 
immunostimulating, antiinflammatory and analgesic activity of extracts from black 
elderberry (Sambucus nigra), distributed in Bulgaria 
Project director: Danka Obreshkova1 
Leading scientists: Danka Obreshkova1, Daniela Seymenska1 
Research team: Plamen Stoyanov1, L. Lukanov2, Stela Dimitrova2, Maria 
Kratchanova3, Petko Denev3, Manol Ognyanov3, Irina Nikolova4, Stefka Ivanova1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Pharmacy 
1 – Department of Pharmacognosy and Pharmaceutical Chemistry; 2 – 
Department of Chemistry; 3 – Institute of Organic Chemistry with Centre of 
Phytochemistry – BAS; 4 – Department of Pharmacology, Pharmacotherapy and 
Toxicology, Faculty of Pharmacy – Sofia 

Aim: Phytochemical characterization of Sambucus nigra and Sambucus ebulus 
extracts, standardization and determination of antioxidant, anti-inflammatory, 
analgesic and immunostimulating activity. 
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Results: Extracts of fruits, flowers and leaves of S. nigra and S. ebulus were 
obtained by maceration under optimized conditions of extraction. Liquid extracts 
were purified by solid phase extraction and they were concentrated by 
lyophilization. The extracts were analyzed by HPLC. They were standartized in 
terms of polyphenolic substances. Triterpenes – ursolic and oleanolic acids were 
also detected. Antioxidant activity of extracts was evaluated by several popular 
methods ORAC, FRAP, DPPH and HORAC. The Acute oral and intraperitoneal 
toxicity was detected. Oral extracts were virtually non-toxic. Only fruit extracts at 
a dose of 50 mg/kg showed a statistically reliable and comparable with diclofenac 
anti-inflammatory activity comparedto the control sample. The test for analgesic 
activity of fruit and flower extracts showed that both the extracts at the highest 
dose of 50 mg/kg, demonstrate commensurate with diclofenac analgesic activity. 
Highest antiviral activity was observed in S. nigra leaves. The extracts were tested 
for antitumor activity against various cell lines (HeLa, T24 and Graffi). The results 
showed various degrees of anti-proliferative / cytotoxic activity and the lack of 
cytotoxic effect of some extracts tested on three kinds of tumor cells. 

Conclusion: S. nigra and S. ebulus are medicinal plants with high biological 
activity, which correlates well with the content of polyphenol compounds. 

Practical applications: The obtained extracts were honored as highly 
promising material for the manufacture of food supplements and functional foods 
with antioxidant, anti-inflammatory, anticancer and antiviral activity. 

 
Research area: Dental Medicine  
Contract №: NO-17/2012 

Projecttitle: Influence of biodegradable products in direct and indirect dental 
composite restorations on oral tissue and oral biofilm depending on the degree of 
conversion and the release of non-reacted monomers 
Project director: Ivan Filipov1 
Leading scientist: Stela Nicheva1 
Research team: Yordanka Uzunova2, Georgi Ivanov3, Petya Gardjeva4, Irina 
Stanimirova4, ViktoriaMandova5 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine, Faculty of 
Medicine, Faculty of Public Health 
1 – Department of Operative Dentistry and Endodontics; 2 – Department of 
Chemistry and Biochemistry; 3 – Department of General and Clinical Pathology 
and Forensic Medicine; 4 – Department of Microbiology and Immunology;  
5 – Student in Dental Medicine 
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Aim: An in vivo investigation of the influence of polymerized dental 
composites on the life cycle of gingival tissue cells, salivary α-amylase activity and 
normal oral microflora growth.  

Results: Twenty patients aged over 18 (informed on the aim of the study and 
methods of investigation) were divided into two groups on a random basis. 
Patients in Group 1 were subjected to direct restorations; indirect restorations 
were used for group 2 patients. The degree of conversion of the composites was 
studied using FTIR and Raman spectroscopy. The concentration of residual 
monomers eluted in the saliva was measured by HPLC. In vitro experiments 
revealed that Bis-GMA and UDMA do not alter the growing of cariogenic 
microorganisms and other common and potentially pathogenic residents in the 
mouth cavity. TEGDMA and extracts from polymerized composites stimulate the 
growth of the S. viridans group. Salivary α-amylase activity was decreased 10 mins 
after the placement of the restoration. The impact of residual monomers and 
degradation products on apoptosis/necrosis of gingival tissue in contact with the 
restoration was studied. Tissue sections were embeded in paraffin blocks and 
treated with lyophilized murine monoclonal antibody CPP32 Novocastra TM. The 
apoptotic index of gingival tissue samples was of interest because lack of reported 
data data from in vivo studies. 

Conclusion: The harmful effects of dental composites on soft tissue in the oral 
cavity are provisional. There are biochemical transformations at cellular level 
which are reversible. The microbiological study did not reveal inhibitory effect of 
dental monomers on the oral biofilm.  

Practicalapplications: Based on the results obtained it is of great importance to 
follow a working procedure in clinical conditions which minimizes the contact of 
the restoration with soft tissue. Motivating and instructing the patient to keep 
good oral hygiene is a precondition for the longevity of the restoration.  

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-18/2012 

Project title: Congenital abdominal wall defects – perinatal diagnosis and 
contemporary therapeutic approach by vacuum-assisted technology 
Project director: Penka Stefanova1 
Leading scientist: Penka Stefanova1 
Research team: B. Pehlivanov2, G. Amaliev2, M. Mladenova2, B. Ivanov1, 
D. Dachev1, M. Nenov1, M. Simeonov1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Pediatric Surgery Section; 2 – Department of Obstetrics and Gynecology  
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Aim: Improvement of the prenatal diagnostics of the anterior abdominal wall 
anomalies and timely surgical assessment for their repair. Pregnancy follow-up 
and delivery at a specialized clinic present the opportunity to prevent possible 
complications due to childbirth. The postoperative follow-up and treatment of 
these infants will be done by a team of pediatric anesthesiologists and 
neonatologists. 

Results: Children with prenatally detected anomalies were consulted by a 
pediatric surgeon. A plan is made- for approach and repair after childbirth at a 
specialized Obstetrics clinic. The anomalies were treated using the newly 
introduced method by VAC-therapy. These children are in follow-up. Our 
experience and results have been shared at national and international conventions. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-22/2012 

Project title: Burnout syndrome among employees working in correctional 
institutions 
Project director: Valentin Akabaliev1 
Leading scientist: Stanislava Harizanova2 
Research team: Tanya Turnovska2, Nina Galabova3, Rumyana Stoyanova4 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Public Health 
1 – Department of Psychiatry and Medical Psychology; 2 – Department of Hygiene 
and Ecomedicine; 3 – Prison of Plovdiv; 4 – Department of Health Management, 
Health Economics and General Medicine 

Aim: Тo analyze and evaluate the spread and individual risk of burnout 
syndrome occurrence, its level and its correlation to some psychosomatic, 
psychovegetative and behavioral disorders of staff working in correctional 
institutions. 

Results: The study took place through individual, voluntary and anonymous 
interviewing of 307 employees from three district prisons in Bulgaria. The only 
criterion for them to be selected was to have direct contacts with inmates. We 
drew up a questionnaire containing five sections: social and demographic 
characteristics; statements by the method of V. Boyko concerning the diagnostics 
and assessment of the burnout; complaints related to the manifestation of strain 
and exhaustion at work, which participants announced they have had during the 
past six months; the Eysenck Personality Inventory; issues reflecting the 
expenditure of time and funds in relation to specific health complaints. As the 
method of Boyko has been applied for the first time in Bulgaria, it was 
preliminarily adapted and validated. We found high prevalence of burnout 
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(73.62%) and its three phases (in the phase of “straining” – 40.39% of the 
participants, in the phase of “resistance” – 66.78% and in the phase of 
“exhaustion” – 36.81%) with no significant difference between men and women. 
The predictors of burnout according to personality traits by Eysenck are the 
dimensions of neuroticism (RR = 8.06, P = 0.003) and introversion (RR = 3.50, 
P = 0.005). The levels of the burnout are in a strong positive significant correlation 
with some psychosomatic, psychovegetative and behavioral complaints which the 
economic loss analysis is based upon. 

Conclusion: Coping strategies and prevention measures have been offered 
concerning the burnout among staff working in correctional facilities. 

Practical applications: The method of Boyko for burnout assessment is 
applicable for periodic medical examinations of workers in the penitentiary 
system. A pattern for assessing the risk of burnout, according to personality traits 
by Eysenck can successfully be used in the primary recruitment. 

 
Research area: Dental Medicine 
Contract №: NO-23/2012 

Project title: Experimental study of the healing process after laser tooth 
preparation and direct pulp capping with Biodentine on dogs 
Project director: Snezana Tsanova1 
Leading scientist: Vesela Stefanova1 
Research team: Ivan Borissov4, Tsvetan Chaprazov4, Pepa Atanasova2, Rumen 
Stefanov3, Mariela Tsanova1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine, Faculty of 
Medicine, Faculty of Public Health 
1 – Department of Operative Dentistry and Endodontics; 2 – Department of 
Anatomy, Histology and Embriology; 3 – Department of Social Medicine and 
Public Health; 4 – Faculty of Veterinary Medicine, Unit Veterinary Dentistry – 
Trakia University – Stara Zagora 

Aim: To prove the healing process after Er:YAG laser tooth preparation and 
direct pulp capping in dogs.  

Results: 24 reparations of premolars and molars were made on 3 dogs aged 1,5 
years old weighing at 20 – 25 kg using Er:YAG dental laser (LiteTouch, Syneron, 
Israel) until microcommunication to the pulp chamber and slight bleeding were 
achieved in the region vestibular to the dental cervix, with a 3 – 5 mm cavity size. 
The teeth were divided into 4 groups: Group 1 – capped with Dycal; group 2 – 
with MTA, Group 3 – with Biodentine; group 4 – not capped. The preparations of 
groups 1, 2and 4 were sealed with glassionomer, and these from the 3rd group 
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were entirely filled with Biodentine. On the 14th, 30th, 90th days after the 
beginning of the experiment histological samples were made, which were analyzed 
and assessed by observation with a light microscope. Features of pulp 
inflammation were found in all analyzed samples on the 14th day. On day 30 
samples with capping materials showed that the inflammation had decreased, but 
in the group of samples that had no capping the inflammation had increased. On 
day 90 in group 1 pulp calcium metaplasia with free and wall attached 
calcifications were found, group 2 had a healthy pulp and blood vessels; in group 3 
“a dentin bridge” was found, and in group 4-signs of pulp necrosis were evident. 

Conclusion: Tricalcium-silicate cement (Biodentine) and Er: YAG laser tooth 
preparation creates optimal conditions for a healing process after direct pulp 
capping in dogs’ teeth with “dentin bridge” formation on the 90th day. 

Practical applications: A new approach for increasing the effectiveness of 
direct pulp capping is proposed using a new biomaterial (Biodentine) and a high 
technology equipment (Er:YAG laser). 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-24/2012 

Project title: Prospective randomized clinical trial comparing video-thoracoscopic 
apical pleurectomy and iodine pleurodesis in patients with recurrent primary 
spontaneous pneumothorax  
Project director: Angel Uchikov1 
Leading scientist: Aleksandar Yankulov1 
Research team: K. Mourdjev1, A. Chapkanov2, B. Marinov2, A. Hilendarov3, 
A. Batashki1, D. Grigorov1 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Special Surgery; 2 – Department of Pathophysiology;  
3 – Department of Diagnostic Imaging 

Aim of the study: Performing a prospective randomized clinical trial 
comparing apical pleurectomy and iodine pleurodesis in patients with recurrent 
primary spontaneous pneumothorax.  

Results: We have randomized 32 patients with apical pleurodesis in two groups 
as a procedure to obliterate the pleural cavity and those with iodine pleurodesis. 
We have followed them for one month during which we preformed thoracic 
echography and measured basic physiological parameters of breath. In patients 
with apical pleurectomy we didn`t find any free liquid or movements between 
parietal and visceral pleura, as a sign of future recurrence. In two of the patients 
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with iodine pleurodesis, we found free pleural liquid collection in 2 of 3 
echographic accessible zones. 

Essential conclusions: Apical pleurectomy lead to statistically insignificant 
prolonged operative time, blood lose and increased hospital stay, but it is 
potentially more effective for recurrence prevention compared to iodine 
pleurodesis. 

Practical applications: Apical pleurectomy is the preferred method for 
obliteration of the pleural cavity and by this decreasing recurrence percentage in 
patients operated for recurrent spontaneous primary pneumothtorax.  

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-33/2012 

Project title: Heart rate variability in patients with Rheumatoid arthritis and 
Ankylosing spondylitis. Efficacy of TNF-α blockers therapy 
Project director: Stefan Kostianev1, Anastas Batalov2 
Leading scientist: Snezhana Terziyska2 
Research team: K. Terziyski1, Z. Tarylov1, D. Davcheva3, V. Popova2, M. Geneva4 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Pathophysiology; 2 – Department of Propaedeutics of Internal 
Diseases; 3 – Department of Clinical Laboratory 

Abstract: We have studied a total of 47 subjects, divided into 3 main groups: 
healthy controls (n = 10), patients with rheumatoid arthritis (RA) (n = 29) and 
patients with ancylosing spondylitis (AS) (n = 8). All subjects underwent 
meticulous clinical assessment by a rheumatologist, including specific disease 
severity assessment by visual analogue scale (VAS) and disease activity scale (DAS 
28), TNF-α measurement and heart rate variability (HRV) analysis (Kubios, 
Finland). 

The aim of our study was to assess the effect of TNF-α blockers on the 
autonomic nervous system activity (ANS) via heart rate variability (HRV) in 
patients with RA and AS. 

The patients with RA had decreased HRV, expressed by the significantly lower 
standard deviation of normal-to-normal interbeat intervals (SDNN) (37.3 ± 7.8 vs 
16.8 ± 9.6 ms, p < 0.001), low frequency power (lnLF) (5.7 ± 0.8 vs 4.4 ± 1.2 ms2, 
p = 0.046), total power (lnTP) (7.0 ± 0.6 vs 5.2 ± 1.1 ms2, p = 0.004) in lying 
positions and smaller increase in LF/HF (Δ LFHF=0.79 (-1.86; 3.09) vs 2.66 (0.54; 
11.32), p = 0.042), provoked by the tilt-test, compared to the controlled subjects. 
Significant correlation between TNF-α levels and some HRV parameters (with LF-
rho = 0.534, p = 0.022, with TP-rho = 0.503, p = 0.033, with ΔLF-rho = 0.570, p = 
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0.033) was found within the RA group. No difference was present between the 
subgroups of RA patients treated with TNF-blockers and disease-modifying anti-
rheumatic drugs (DMARD) with respect to the HRV parameters and the TNF-α 
levels. HRV was preserved in the AS patients.  

RA patients have significantly impaired autonomic control, expressed by lower 
HRV. TNF-blockers exert better effect on disease activity, but it is not related to 
any difference in HRV. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-34/2012 

Project title: Epidemiology, staging, prognostic criteria and survival of patients 
with primary intraocular tumors (malignant melanoma and retinoblastoma) 
Project director: Nelly Sivkova1 
Leading scientist: Zlatka Yambolieva2 
Research team: Pavlin Kotzev3 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Ophthalmology; 2 – Department of Ophthalmology, 
“St. George” University Hospital; 3 – Center of Diagnostic Imaging, UMHAT “St. 
George” – Plovdiv 

Aim: To study the distribution as well as the clinical and morphological 
characteristics of intraocular tumors, to assess the efficiency of their complex 
treatment (surgical, X-ray, medicinal, and immune) and to offer projection criteria 
for the course of the malignant process. 

Results: Of all 107 newly registered cases with intraocular malignancy 93 were 
treated in the Ophthalmology Clinic of St. George University General Hospital for 
Active Treatment, Plovdiv. There is an increased incidence of primary malignant 
intraocular tumors for the period 2000 – 2011. Both men and women are affected 
similarly. Retinoblastoma is a typical tumor for children aged from 0 to 4 y. 
Malignant melanoma is diagnosed in all ages but is most common among people 
aged from 50 to 70 and in 62,50% of the cases it is localized in the choroid. The 
highest incidence of malignant intraocular tumors was ascertained in the age 
group of 40 – 59 y. by a relative share of 32.25%. Malignant melanoma is most 
often diagnosed in clinical stage III – 56.25 % and RB in clinical stage II – 46.15%. 
In 39.78% of the cases the decision for operative treatment is taken after 6 months 
to 1 year of diagnosing for the first time. The histological verification, anatomical 
localization, tumor size, exteriorization, age, the duly effected surgical treatment 
are the prognostic criteria regarding the survival of the patients. 5-year survival 
rate reach 20% of the cases, while 10-year – 2.16%. 
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Conclusion: The increased number of diagnosed cases with malignant 
melanoma and retinoblastoma as well as the instant mortality and the periodic 
mortality measured in its substantial lowering takes into consideration the results 
of optimal algorithms for diagnostics and treatment of these malignant intraocular 
tumors. 

Practical applications: the application of a clinicodiagnostic algorithm in cases 
suspicious for intraocular tumor in accordance with the existing standard in 
ophthalmology.  

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-35/2012 

Project title: Role of androgens in some adaptational changes during endurance 
training in rats 
Project director: Katerina Georgieva1 
Leading scientist: Katerina Georgieva1 
Research team: Yveta Koeva2, Slavi Delchev2, Dora Terzieva3, Penka Angelova-
Hristova1, Mihaela Shishmanova-Doseva4, Fani Gerginska2, Oskar Goranson5, 
Ahileas Giannoulakos5 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy 
1 – Department of Physiology; 2 – Department of Anatomy, Histology and 
Embryology; 3 – Department of Clinical Laboratory; 4 – Department of 
Pharmacology and Drug Toxicology; 5 – Student in Medicine 

Aim: To investigate the role of androgens in the improvement of physical 
working capacity and to study some of the adaptational changes in endogenous 
testosterone production in endurance trained male rats. 

Results: Male Wistar rats (n = 40) were divided into two groups. One group 
was subjected to submaximal training and the other one was sedentary. One half of 
each group received Flutamide and the other half – vehicle for 8 weeks. Indices of 
physical working capacity of each rat were measured. At the end of the trial 
histochemical reactions for some markers of muscle oxidative capacity, 
angiogenesis and carbohydrate metabolism in muscles and myocardium and 11β 
HSD type2 in Leydig cells were applied and analyzed. Flutamide decreased serum 
testosterone and LH levels which verifies the effectiveness of the dose chosen. We 
found a negative effect of the antiandrogen treatment on the submaximal and 
maximal endurance, muscle oxidative capacity, glycogen content and BDNF in 
muscles and VEGF and ET-1 expression in the myocardium of sedentary rats. 
These parameters were partially restored by submaximal training. Flutamide 
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decreased training induced irisin expression in muscles. Endurance training 
suppressed 11β HSD2 and serum concentration of testosterone and LH.  

Conclusion: Androgens have an important role in the maintenance of some of 
the factors, which determine endurance performance of untrained individuals and 
they are involved in the adaptational changes during endurance training by 
androgen receptor-mediated processes. Submaximal training suppresses 
steroidogenic capacity of the testes. 

Practical applications: Endurance training can partially prevent the decreasing 
of the physical working capacity of patients with long term androgen deprivation 
therapy. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-37/2012 

Project title: Metabolic changes at various stages of the metabolic syndrome 
inducement in rats and the effects of nonpharmacological treatment 
Project director: Nikolay Boyadjiev1 
Leading scientist: Penka Hristova1 
Research team: Katerina Georgieva3, Pepa Atanassova4, Dora Terzieva5, Petar 
Hrischev6 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy 
1 – Department of Physiology; 2 – Department of Anatomy, Histology and 
Embryology; 3 – Department of Clinical Laboratory 

Aim: The aim of the study was to investigate changes in certain functional, 
morphological, and laboratory indices at various stages of metabolic syndrome 
inducement in rats, and to analyze opportunities for improvement of the 
symptoms by a dietary regimen and exercises. 

Results: To accomplish the aim we conducted three experiments. Male Wistar 
rats (n = 140) were used. The rats were provided food and water ad libitum. 

In the experiments I and II, metabolic syndrome in rats was induced using 
combined high-fat-carbohydrate diet with and without additional cholesterol for 
16 weeks. To investigate changes in certain functional, laboratory, and 
morphological indices in rats with metabolic syndrome subjected to a dietary 
regimen, exercises and combined program with diet and training we conducted 
experiment III. Experiment III had a duration of eight weeks. 

We investigated changes in morphological indices such as: body mass index; 
abdominal circumference; histology of fat tissue, heart, liver; 
immunohistochemistry of fat tissue. Submaximal running endurance, maximal 
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time to exhaustion, resting energy expenditure, energy expenditure at different 
physical exertion and other functional indices were studied. 

We established that the rats with metabolic syndrome and obesity had 
decreased aerobic capacity. The aerobic capacity of rats with metabolic syndrome 
was restored by a combined dietary and training regimen. 

Conclusion and practical applications: Two new dietary models of the 
metabolic syndrome in rats – combined high-fat-carbohydrate diet with and 
without added cholesterol were examined. 

Changes in adaptation of the body and changes of energy balance after 
application of three nonpharmacological programs for treatment of metabolic 
syndrome were studied. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-38/2012 

Project title: Clinical, hormonal, haemostatic, and metabolic characteristics of 
thyroid cancer 
Project director: Maria Orbetzova1, Janet Grudeva-Popova2 
Leading scientist: Boyan Nonchev1, Lilyana Mincheva1 
Research team: Ivanka Nenova2, Elina Beleva2, Konstantin Zisov3, Tanya Deneva4, 
Lilyana Pepelisheva4 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy 
1 – II Department of Internal Diseases, Section of Endocrinology; 2 – Department 
of Clinical Oncology, Section Medical Oncology; 3 – Department of Clinical 
Laboratory “St. George” University Hospital; 4 – Department of Information – 
Complex Oncology Center – Plovdiv 

Aim: Overall characterization of thyroid cancer in a random sample of 
Bulgarian population aiming at establishing reliable diagnostic markers and 
prognostic factors for survival. 

Results: The study comprised of 270 cases that underwent ultrasound 
evaluation of nodular goiter. FNAB of 329 thyroid nodules was performed in 
addition. Papillary carcinoma was the most frequently detected, followed by 
follicular carcinoma. Medullary carcinoma was relatively rare but the diagnosis 
was markedly delayed. Anaplastic carcinoma showed similar incidence to the latter 
and had the worst prognosis. There were no significant differences in the mean 
size of benign and malignant nodules. The incidence of malignant nodules in the 
isthmus was significantly greater in comparison with the location in the lobes – 
22.7% compared to 7.8% in the right lobe and 7.1% in the left lobe. Significant 
prognostic markers for malignancy of the nodules were: completely solid structure 
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(sensitivity 67.86%, specificity 93.02%); marked hypoechogenicity (sensitivity 
4.76%, specificity 61.04%); greater height than width (sensitivity 39.29%, 
specificity 93.02%); unsharp edges (sensitivity 64.29%, specificity 91.69%); 
microcalcifications (sensitivity 25.0%, specificity 90.37%); macrocalcifications 
(sensitivity 25.0%, specificity 90.37%); dorsal acoustic shadowing (sensitivity 
39.29%, specificity 93.02%). Predictive factors for benignancy were presence of 
“halo” (hypoechoic rim) (sensitivity 7.14%, specificity 77.41%); dorsal acoustic 
gain (sensitivity 3.57%; specificity 81.4%). Autoimmune thyroiditis and 
multinodular goiter did not appear to be predictors of malignancy. The data 
concerning the metabolic and haemostatic parameters in thyroid carcinoma are in 
a process of analysis. 

Conclusion: There was a high degree of correlation between cytological 
diagnosis in FNAB and histological postoperative results. Predominantly 
euthyroid state and lack of underlying autoimmune process in the majority of 
patients with malignant thyroid nodules was observed. 

Practical applications: Ultrasound diagnostic criteria for differentiation of 
benign from malignant thyroid formations and specific algorithm for non-surgical 
diagnosis and monitoring of thyroid cancer were elaborated.  

 
Research area: Clinical 
Contract №: NО-39/2012 

Project title: Study on contact allergy among health care professionals  
Project director: Rumyana Yankova1 
Leading scientist: Rumyana Yankova1 
Research team: Donka Brambarova1, Raditsa Sokolova1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Dermatology and Venereology 

Aim: to take the opportunity of patch test diagnostics to assess the presence of 
contact hypersensitivity among medical and healthcare professionals with or 
without clinically manifested contact dermatitis using the European Baseline 
Series and some additional allergens or irritants. 

Results: Initially 224 patients of the medical staff of the district of Plovdiv were 
monitored, 157 of whom were included in the study. The group studied included: 
48 nurses (30.57%), 33 hospital attendants (21.02%), 24 medical doctors (15.28%), 
15 dentists (9.55%), 15 medical assistants and technicians (9.55%) and 21 students 
(13.37%). On physical examination, 123 (78.3%) of the individuals were found to 
have had and/or have clinical symptoms. Latent contact allergy with no clinical 
manifestations, but with positive patch tests was found with 24 individuals 
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(15.3%). Thirty four individuals (21.6%) were found to be healthy, with no clinical 
symptoms nor positive patch test reactions. 

The most frequent allergens as observed were: nickel sulphate (16.1%), thiuram 
mix (12.1%), cobalt chloride hexahydrate, methyl-dibromoglutaronitrile and 
tixocortol-21-pivalate (10.1%) as of the Baseline Series as well as thiomersal, 
glutaraldehyde and hydrogen peroxide from the additional allergen group (7.1%). 
A significant positive correlation between the length of service and the number of 
positive patch test reactions (r = 0.317, p < 0.01) was revealed.  

Conclusion: Contact hypersensitivity reactions to most allergens of the 
baseline series are in relatively equal rate compared to those of the whole 
population of the area. Contact sensitization, common for the healthcare sector as 
a whole, was found to thiomersal, the disinfectants: glutardialdehyde and 
hydrogen peroxide, as well as to the compounds of thiuram mix, present in the 
protective gloves. 

Practical applications: To present data on contact allergies among medical 
workers from the Plovdiv region. 

INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION  
“START OF DOCTORAL PROGRAMS” 2012 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: SDP-01/2012 

Project title: Correlations between aberrations of chromosome 9 and gene 
mutations associated with infertility 
Project director: Vili Stoyanova1 
Leading scientist: Alexandar Linev2 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Pediatrics and Medical Genetics; 2 – Department of Medical 
Genetics, University Hospital “St. George” Plovdiv 

Aim: to study the relationship between pericentric inversion on chromosome 9 
and point mutations associated with microdeletions in AZF regions of Y-
chromosome in patients with infertility. 

Results: The current investigation included 432 males with reproductive 
problems. Following a genetic counselling cytogenetic analysis was performed on 
cultured lymphocytes by G- and C-banding. Aberration on chromosome 9 was 
established in 17 patients – 10 (2.31%) patients with inv (9) (p11q12) and 7 – with 
9qh +. In these patients, after extraction of genomic DNA, a molecular genetic 
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testing for AZF-microdeletions was conducted by two multiplex polymerase chain 
reactions (multiplex PCR) for each patient, containing 5 primer pairs (3 to loci 
AZFa, b, c (distal and proximal sections) and control loci SRY and ZFY/X). The 
analysis did not show presence of microdeletions in the incestigated regions. 

Conclusion: The established aberration on chromosome 9 in 17 (3.9%) of the 
432 patients confirms its higher frequency in infertile males. No correlation was 
established between the aberrations of chromosome 9 and Y-microdeletion 
associated with infertility. We assume that both phenomena affect gametogenesis 
differently in infertile males. 

Practical applications: Application of genetic testing for aberrations in 
chromosome 9 and Y-microdeletion for screening of infertile males. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: SDP-05/2012 

Project title: Properties and kinetics of deposition of chromium alloys for medical 
applications using non-standard electrolytes of “Chromispel” type 
Project leader: Rositsa Mancheva1 
Lead researcher: Detelina Mileva2 
Members of the research team: Yana Feodorova3  
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine 
1 – Department of Chemical Sciences; 2 – Department of Languages and 
Specialized Training, Natural Science Section; 3 – Department of Medical Biology 

Aim: To study the kinetics of anodic processes in chromium plating using non-
standard and highly effective electrolytes of the “Chromispel” type. Development 
of technology for deposition of coatings for practical application in medicine 

Materials and methods: The implementation of the project objective required 
that multiple experiments with varying process parameters were carried out. Using 
modern and precise methods (fluorescence analysis, X-ray diffraction analysis, 
high-power electron microscopy, etc.), their most important functional properties 
were investigated. The biocompatibility and cytotoxicity of the new Cr-Co alloys 
was investigated using McCoy – Plovdiv cell lines and PDL in in vitro conditions. 

Results: The influence of the nature of cathode material, current density, 
electrolysis time, stirring of the electrolyte and concentration of CoCl2.6H2O on 
plating mechanism and properties of coatings was clarified. The most appropriate 
conditions for obtaining Cr-Co alloys of chromium chloride-based electrolytes 
were determined.  
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The results from cell viability testing were similar to those of the control 
sample of medical steel 316L. It was demonstrated that none of the samples tested 
showed cytotoxic effect on the cells of the McCoy-Plovdiv cell line. 

Conclusion: Cr-Co alloys obtained using electrochemical methods have 
adequate biomechanical parameters. The technology developed facilitates their 
operation because it excludes tough mechanical processing operations used after 
conventional metallurgical casting. 

Practical applications: Galvanic Cr-Co alloys deposited of chloride-based 
electrolytes of the “Chromispel” type have good biocompatibility and are suitable 
for applications both in medical instrument engineering and in implants in 
dentistry and orthopedics.  

 
Research area: Biomedical 
Contract №: SDP-06/2012 

Project title: Assessment of iodine and iron deficiency in risk groups 
Project director: Ana Maneva1, Penka Gatseva2 
Leading scientist: Anelia Bivolarska1 
Research team: Tanya Deneva3, Ginka Delcheva1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Pharmacy, Faculty of Public Health 
1 – Department of Chemistry and Biochemistry; 2 –  Department of Hygiene and 
Ecomedicine; 3 – Department of Clinical Laboratory 

Aim: Evaluating the relationship between iodine and iron deficiencies in risk 
population groups (children, pregnant women, young mothers, students) and the 
influence of environmental factors (thiocyanates, nitrates and selenium) on their 
distribution. 

Results: Urinary iodine and thiocyanate concentrations were tested in 123 
children and 276 students. Serum levels of T4, TSH, Hb, ferritin, sTfR, nitrates and 
selenium as well as urinary concentrations of iodine, thiocyanates and creatinine 
were analyzed in 128 pregnant women and 43 controls in Plovdiv, and in 61 
pregnant women and 41 young mothers in Asenovgrad. It was observed that 
10.6% of the children (urinary iodine 157 μg/L), 35% of the students (138 μg/L), 
61.5% of the pregnant women (controls – 192 μg/L; pregnant women from 
Plovdiv – 123 μg/L, p = 0.008; from Asenovgrad – 124 μg/L p < 0.0001) were 
iodine deficient. Hb serum levels were below 110 g/L, p < 0.0001 in 34% of the 
pregnant women as compared to controls; those of ferritin were below 15 ng/mL, 
p = 0.001 in 68% and the sTfR levels were above 2.9 μg/mL, p < 0.0001 in 14% of 
the group of pregnant women as compared to the controls. Correlations were 
detected between TSH/sTfR R = 0.362, p = 0.004; urinary iodine excretion/sTfR 
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R = -0.345, p = 0.006. Insufficient dietary intake of iron was found to cause 
quadruple relative risk of iron deficiency (OR = 4.074 95% CI 1.272 – 13.048, χ2 = 
5.94 p = 0.019). Urinary thiocyanates correlated negatively with the urinary iodine 
excretion in the young mothers (R = -0.717, p < 0.0001) and in the pregnant 
women (R = -0.148, p = 0.034), positively with TSH (R = 0.169, p = 0.019) and 
negatively with FT4 (R = -0.379, p < 0.0001) in the pregnant women. Higher intake 
of nitrates increased the risk of iodine deficiency four times in the pregnant 
women (OR = 4.266 95% CI 1.58 – 11.45, χ2 = 9.08, p = 0.0029). 

Conclusion: Widely distributed iodine and iron deficiencies, as well as 
correlations between their indicators, were established in the risk population 
groups. 

Basic research: The association between the indicators of iron and iodine 
status during the different trimesters of pregnancy was studied. The combined 
effect of thiocyanates, nitrates and selenium on women’s iodine and thyroid status 
was evaluated. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: SDP-07/2012 

Project title: Role of liver and white adipose tissue in the changed acute-phase 
protein levels in obesity 
Project director: Vassil Kamenov1 
Leading scientist: Iliyan Dimitrov1 
Research team: Metodi Petrov2 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Pharmacy 
1 – Department of Chemistry and Biochemistry, Section of Biochemistry; 2 – Student 

Aim: The aim of this study was to estimate how metabolically active tissues 
contribute to the development of low-grade, chronic inflammation in 
experimentally induced obesity in rats. 

Materials and methods: The experiment included 60 mature male Wistar rats. 
They were randomly grouped in two groups – a control group fed with standard 
rodent food and an experimental group, fed a high-fat diet. We used the ELISA 
method to quantify changes in the concentration of two proinflammatory marker 
molecules, C-reactive protein (CRP) and serum amyloid-A (SAA), in blood serum 
and tissue homogenates (liver and white adipose tissue). 

Results: The experimental data showed slight, but statistically significant p < 
0.001, elevation of the CRP (963.41 μg/ml and 649.34 μg/ml) and SAA (10.37 
ng/ml and 6.58 ng/ml) concentration in blood serum of obese, compared to lean 
animals. The concentration of either of these pro-inflammatory markers in liver 
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homogenates was lower in obese compared to lean animals (3.21 ng/mg and 5.16 
ng/mg for CRP, and 12.17 ng/mg and 16.05 ng/mg for SAA, p = 0.05). The levels 
of CRP and SAA in white adipose tissue were slightly elevated in the experimental 
group, however this elevation is statistically significant for SAA (1049.45 ng/mg 
for obese and 529.91 ng/mg for lean, p = 0.001), only. The concentration of CRP in 
white adipose tissue doesn’t show any significant difference among the obese 
(504.45 ng/mg)and the control animals (430.12 ng/mg), p = 0.841. 

Conclusion: The main conclusion states that the white adipose tissue 
hypertrophy, observed in obesity, might be the main reason for the changes in 
synthesis and secretion of proinflammatory adipokines and acute-phase proteins 
in obesity, developing chronic, low-grade inflammation. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: SDP-08/2012 

Project title: Protein and a transcriptional profile of YKL-40 
Project director: Victoria Sarafian1, Anastas Batalov2 
Leading scientist: Maria Kazakova1 
Organization/unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Medical Biology; 2 – Department of Propaedeutics of Internal 
Diseases  

Aim: to research relationships between transcriptional and protein YKL-40 
levels in inflammatory and tumor diseases.  

Result: A hundred and nineteen patients (10 diagnosed as rheumatoid 
arthritis, 24 as chronic heart failure, 55 as chronic lymphocytic leukemia and 30 as 
colorectal cancer) were included in the study. Serum YKL-40 levels were 
determined by ELISA. Power wave, Continuous Wave, Colour mode and target 
M-mode were performed to chronic heart failure patients. Untreated patients with 
chronic lymphocytic leukemia were categorized according to Rai staging system 
and divided in 3 risk groups. Our study revealed significantly higher serum YKL-
40 levels in patients with inflammatory and tumor diseases compared to the 
control group. We suppose that increased serum YKL-40 levels in patients with 
chronic heart failure might reflect the inflammatory route in the development of 
the diseases. In chronic lymphocytic leukemia patients with YKL-40 levels higher 
than 80 ng/ml, a positive correlation with Rai staging with different risk groups 
was discovered.  

Conclusion: It is suggested that YKL-40 together with other markers might 
play a dominant role in the pathogenesis in every disease associated with 
inflammation. 

176 Days of Medical Science 



Practical application: YKL-40 could possibly serve as reliable diagnostic 
marker in inflammatory and tumor processes. 

 
Research area: Biomedical  
Contract №: SDP-09/2012 

Project title: Gene profile associated with cell proliferation and death in malignant 
gliomas 
Project director: Victoria Sarafian1 
Leading scientist: Yana Feodorova1 
Research team: Borislav Kitov2, Ilian Koev3, Dmitrii Staikov4 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Medical Biology; 2 – Department of Neurosurgery; 3 – 
University Hospital “St. George”, Clinic of Neurosurgery; 4 – Department of 
General and Clinical Pathology and Forensic Medicine 

Aim: To investigate the transcription level of genes associated with cell 
proliferation and death, in malignant gliomas. 

Results: Twenty patients with malignant glioma were included in the study, 11 
with astrocytoma III grade and 9 with glioblastoma multiforme (GBM). The 
transcription levels of 11 genes (CD44, EGFR, NRP1, NFKB, MAPK1, PIK3CG, 
PTEN, CCND1, MMP9, IL-6, TNF-alpha) were analyzed by RT-qPCR. Nine of the 
studied genes showed increased expression in patients with high-grade glioma, 
while two of the genes were down-regulated. The most upregulated gene was 
CD44. Its transcription level in both patient groups was increased 60-fold 
compared to the control group, demonstrating the potential role of this 
glycoprotein in tumor progression. The matrix metalloproteinase MMP9 and both 
cytokines – IL-6 and TNF-alpha, also displayed increased expression in high-grade 
glioma. The expression of EGFR was normal in patients with GBM and 30-fold 
higher levels were detected in patients with astrocytoma III grade, and the 
difference in expression levels between the two groups was significant. PIK3CG, 
NRP1, NFKB and CCND1 were moderately upregulated. The products of these 
genes play a pivotal role in cell proliferation, motility and survival and in the 
inhibition of apoptosis. Therefore, the increased transcription levels of these genes 
could indeed correlate with poor prognosis in glial tumors. For two of the genes, 
PTEN and MAPK1, decreased expression was detected in both groups of patients. 

Conclusion: The differential regulation of genes associated with cell 
proliferation and death in malignant gliomas indicates their involvement in 
tumorogenesis and could support molecular diagnostics. 
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Practical applications: A panel of selected genes is proposed as a diagnostic 
tool in glial tumors, together with histological and imaging diagnostics. It provides 
possibilities for molecular subtyping of malignant gliomas and could predict 
prognosis and treatment. 

 
Research area: Biomedical  
Contract №: SDP-10/2012 

Project title: Expression of Neuregulin-1 (NRG1)-ErbB4 ligand-receptor system 
in brain structures of rat by experimental models of schizophrenia  
Project director: Yvetta Koeva1 
Leading scientist: Lilia Grozlekova1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Anatomy, Histology and Embryology 

Aim: The role of NRG1/ErbB4 signaling in schizophrenia by its 
immunohistochemical expression in the hippocampus using an experimental 
model of prenatally stressed rats. 

Results: Neuregulins are signaling proteins structurally related to the 
epidermal growth factor. They are synthesized by neurons and play an important 
role in their proliferation, differentiation and migration. Dysfunction in these 
processes may be related to neurodevelopmental disturbances associated with 
schizophrenia. NRG1 specifically activates a family of ErbB receptor tyrosine 
kinases, which are involved in processes such as neuronal signaling and activation 
of the glutamatergic N-methyl-D-aspartate receptor. To date, the mechanisms 
underlying the contribution of NRG1/ErbB4 to schizophrenia etiology remains 
elusive. In the current study an experimental model of schizophrenia by prenatal 
stress of rats that simulates many of the cognitive and sensory deficits manifest in 
the disease was used. On free-floating cryostat sections from brain blocks, in which 
the hippocampus is located, reduced NRG1/ErbB4 expression in the offspring of 
prenatally stressed rats compared to the controls was found. Our findings revealed 
significant decrease in NRG1/ErbB4 intensity especially in the CA1 and CA3 
layers of the hippocampus, a brain structure with a key role in the regulation of 
stress. These data suggest that stress during pregnancy might have a profound 
influence on brain development of the offspring that may persist into and be 
manifested in adulthood.  

Conclusion: help to better understanding the etiology of schizophrenia and the 
role of NRG1/ErbB4 system in the synaptic neurotransmission.  

Practical applications: to contribute to the development of novel therapies for 
treating the disorder. 
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Research area: Biomedical  
Contract №: SDP-11/2012 

Project title: Biomarker profile of patients with schizophrenia and bipolar 
affective disorder type I (BDI). Dermatoglyphic features and somatotypic 
characteristics 
Project director: Stefan Sivkov1, Valentin Akabaliev2 
Leading scientist: Ferihan Ahmed-Popova1, Mladen Mantarkov2 
Research team: Antoaneta Fusova1, Todor Atanassov2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Anatomy, Histology and Embryology; 2 – Department of 
Psychiatry and Medical Psychology, University Hospital “St. George” – Plovdiv 

Aim: The aim of the study was to make a biomarker profile of dermatoglyphic 
features and somatottype characteristics in patients with schizophrenia and 
bipolar disorder type I. 

Results: Sixty patients with schizophrenia and 60 patients with bipolar disorder 
type I, consecutively hospitalized in the Department of Psychiatry at the University 
Hospital “St. George” – Plovdiv were included in the study. All patients met DSM-
IV criteria for schizophrenia and bipolar disorder type I. The control group 
comprised 120 mentally healthy individuals. Finger and palmprints were taken 
and read by the Cummins and Midlo method and the Heath-Carter method was 
used for somatotyping. The data were analyzed statistically with SPSS 20.0. The 
male schizophrenia patients showed higher incidence of whorls and lower 
incidence of loops and arches than the control subjects. The female schizophrenia 
patients showed higher incidence of arches and whorls and lower incidence of 
loops than the controls. The a-b ridge count was significantly lower in the patients. 
In the bipolar disorder patients the loops were the most frequent pattern, followed 
by the whorls. The difference in the ridge count between bipolar disorder patients 
and the control subjects failed to reach statistical significance. The schizophrenia 
patients presented with endomorphic mesomorph somatotype and the controls 
with mesomorph-endomorph. Mesomorphy was leading in both groups, but 
statistically significant difference was found only between mesomorphy and 
endomorphy in the controls. Statistically significant difference in the somatotype 
was found between the schizophrenia male patients and the control males. 

Conclusion: The results support the validity of dermatoglyphics and 
somatotype as markers of prenatal brain maldevelopment in schizophrenia and 
bipolar disorder type I.  

Practical applications: The study shows the significance of gender in 
anthropometric characteristics of the diseases.  
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Research area: Biomedical 
Contract №: SDP-12/2012 

Project title: Influence over the symptoms of obstructive sleep apnea using 
specialized intraoral appliances 
Project director: Georgi Todorov1 
Leading scientist: Lyubomir Grozev1 
Researh team: Kiril Terziiski2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine, Faculty of Medicine 
1 – Department of Prosthetic Dentistry; 2 – Department of Pathophysiology 

Goal: Application of intraoral appliances for treating Obstructive Sleep Apnea 
symptoms in already diagnosed patients with light to moderate forms of the 
illness. 

Materials and methods: The patients with Obstructive Sleep Apnea Syndrome 
from the Laboratory for diagnostic of breath disturbances during sleep at the “St. 
George” Unversity Hospital were sent to us in the Department of Prosthetic 
Dentistry.  

After signed informational agreement from the patients with mild to moderate 
forms of Obstructive Sleep Apnea Syndrome, the specific intraoral appliances have 
been made. The construction of the appliances was specified and consistent to the 
severity of the Sleep Apnea Syndrome.  

Results: Individually made appliances were fitted for each of the selected 
patients to treat the Obstructive Sleep Apnea symptoms. 

The patients wore their appliances at home during sleep. After notification 
from each of the patients on the effect of the appliance, the patients were 
diagnosed again in the Laboratory with Polysomnographic methods. 

At the control Polysomnography we reported very good and hopeful results for 
the improvement of the sleep quality using intraoral appliance.  

The achieved results are encouraging for the recommendation in patients with 
light to moderate forms of Obstructive Sleep Apnea Syndrome. 

Conclusion: Intraoral appliances can be an alternative treatment in patients in 
the clinical cases when they do not tolerate NCPAP.  

The clinical and laboratory protocol of the appliances is easy and accessible and 
gives us the reason to recommend them as a method of treatment for Obstructive 
Sleep Apnea Syndrome. 
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Research area: Pharmaceutical 
Contract №: SDP-13/2012 

Project title: Formulation and characterization of bioadhesive microspheres for 
nasal delivery of betahistine 
Project director: Margarita Kassarova1 
Leading scientist: Bissera Pilicheva1 
Research team: Plamen Zagorchev2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Pharmacy 
1 – Department of Pharmaceutical Sciences, Section of Pharmaceutical 
Technology and Biopharmacy; 2 – Department of Medical Physics and Biophysics 

Objective: To formulate betahistine-loaded microparticles with optimum 
structural-morphological and bioadhesive properties intended for intranasal drug 
delivery, applying solvent evaporation technique as a general method for 
microparticles preparation. 

Results: Three models of microparticles were obtained using different type of 
polymer (chitosan, methylcellulose, hydroxypropyl methylcellulose). They were 
analyzed for their form, size and bioadhesive properties. Four other models were 
developed using the most bioadhesive polymer – chitosan; the influence of process 
parameters – polymer concentration and drug/polymer ratio was assessed. The 
models were characterized with respect to production yields (68.46% – 84.23%), 
drug entrapment efficiency (69.37% – 98.27%), structural morphological 
parameters (spherical shape with a smooth surface and an average size of 3.82 – 
7.69 μm). Infrared spectroscopy (FTIR), differential thermal analysis (DTA) and 
powder X ray diffraction (PXRD) were applied to demonstrate drug/polymer 
compatibility, which is a prerequisite for the inclusion of betahistine in drug-
delivery systems, based on the carrier chitosan. Bioadhesion was investigated by an 
interface system equipped with a developed for the purpose visualizing program 
specially designed for the study. The formulated microparticles were characterized 
for their biopharmaceutical behavior and the drug release kinetics was 
investigated. 

Conclusion: As an optimum formulation, which combines the properties of a 
successful drug delivery system for nasal administration stands M4 
(betahistine:chitosan = 1:1.2%) indicating high production yield (84.23%) and 
drug entrapment efficiency (98.27%), excellent bioadhesion (23.8 g/cm2) and 
release of maximum amount of BET (64.98%). 

Application in practice: A promising microparticulate formulation for nasal 
administration of betahistine is proposed. 
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Practical applications: Intraoral appliances for treating Sleep Apnea symptoms 
can be successfully integrated in the dental practice.  

 
Research area: Мedico-biological 
Contract №: SDP-14/2012 

Project title: Evaluation of acute exogenous hypoxia impact on the fraction of 
exhaled nitric oxide in healthy males 
Project director: Stefan Kostianev1 
Leading scientist: Peter Dimov1 
Research team: Blagoi Marinov1, Ilcho Ilchev2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Pathophysiology; 2 – MHAT “St. Ivan Rilski” 

Introduction: Exogenous hypoxia increases ventilation and contracts the 
pulmonary vessels. Whether those factors change the values of nitric oxide in 
exhaled air has not yet been evaluated.  

Objective: To examine the effect of exogenous normobaric hypoxia on the 
values of the fraction of nitric oxide in exhaled breath (FeNO).  

Subjects and methods: Twenty healthy non-smoker males at mean age of 25.4 
(SD = 3.7) were tested. The basal FeNO values were compared with those at 7 min. 
and 15 min. after introducing into the hypoxic environment (hypoxic tent), 
imitating atmospheric air with oxygen concentration corresponding to 3200 m 
above sea level. Exhaled breath temperature was measured at baseline and at 10 –
 12 min. of the hypoxic exposition. Heart rate and oxygen saturation were 
registered by pulse-oximetry. 

Results: All the subjects had FeNO values in the reference range. The mean 
baseline value was 14.0 ±3.2 ppb, and in hypoxic conditions – 15.5 ±3.8 ppb (7 
min.) and 15.3 ± 3.6 ppb (15 min.), respectively, as the elevation is statistically 
significant (p = 0.011 и p = 0.008). The values of exhaled breath temperature were 
33.79 ± 1.55° С and 33.87 ± 1.83° С (p = 0.70) at baseline and in hypoxic 
conditions, respectively. Baseline oxygen saturation in all subjects was higher than 
that, measured in hypoxia (96.93 ± 1.29% vs. 94.27 ± 2.53%; p < 0.001). 

Conclusion: Exogenous hypoxia leads to an increase of FeNO values, but does 
not affect the exhaled breath temperature.  
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Research area: Clinical 
Contract №: SDP-15/2012 

Project title: Reference ranges of procalcitonin serum in neonates in the first 72 
hours of life 
Project director: Maya Krasteva1 

Leading scientist: Anna Karastaneva2 

Research team: Miroslava Bosheva2, Tonyo Shmilev2, Tanya Deneva3, Delyana 
Davcheva3 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy 
1 – Department of Obstetrics and Gynecology, Unit of Neonatology; 2 – 
Department of Pediatrics and Medical Genetics; 3 – Department of Clinical 
Laboratory 

Aim: To explore procalcitonin serum (PCT) levels in healthy neonates within 
the first 3 days of life. 

Materials and methods: One blood sample for PCT testing was obtained from 
each of 152 healthy newborns, aged 0 – 72 h. Samples were separated in groups, 
according to the age of the subjects at the time of PCT testing: group 1 (0 h), group 
2 (1 – 12 h), group 3 (13 – 24 h), group 4 (25 – 36 h), group 5 (37 – 48 h), group 6 
(49 – 60 h) and group 7 (61 – 72 h). PCT was tested with a sensitive direct 
chemiluminescence-based assay. 

Results: None of the variables sex, mode of delivery and parity showed effect 
on PCT levels. 

Mean PCT serum concentration immediately after birth (group 0) was 0.03 
(95% CI: 0.02 – 0.06) ng/ml. Subsequently an increase of PCT levels above the 
normal range for adults was observed, peaking at the period 13 – 24 h (group 3) – 
1.43 (95% CI: 1.00 – 2.04) ng/ml. Mean PCT serum concentration was 
significantly higher than at 0 h, 1 – 12 h, 49 – 60 and 61 – 72 h (p < 0.05). In the 
interval 13 – 24 h the broadest variations were observed. Thereafter PCT levels 
decreased gradually nearly reaching the normal ranges for adults at 61 – 72 h of 
age. 

Practical applications: improvement of PCT test results interpretation as a 
part of the early neonatal sepsis work-up. 
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Research area: Dental Medicine 
Contract №: SDP-17/2012 

Project title: A comparative assessment of the prognostic value of the planning 
protocols for aesthetic treatment – computer simulation and real 3-D simulation. 
Project director: Hristo Kisov1 
Leading scientist: Maria Hristozova1 
Research team: Rada Kazakova1, Stefan Zlatev1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine 
1 – Department of Prosthetic Dentistry  

Aim: Reducing the risk of aesthetic restoration failures. An elaboration of 
software for smile-design.  

Results: The free available demo versions of programs for Digital smile design 
(DSD) were reviewed and described. Certain parameters for creation of a software 
for DSD were determined.  

We could not create the software and assess the impact of computer 
simulations. We stuck to real three-D ones. 

Diagnostic impressions were taken from the 20 patients included in the project 
and diagnostic wax-ups were produced. They received temporary constructions 
for aesthetic and functional assessment of the proposed treatment (real 3D-
simulation). 

Photographs were taken of the patients, recording their initial state, their 
appearance with the temporaries and the final restorations. All patients were given 
a psychometric test to measure their anxiety before and after they were given their 
diagnostic provisional. 

The test results showed that the application of prognostic provisional leads to a 
decline in the level of anxiety in patients and therefore are a good tool to visualize 
the upcoming treatment. 

Conclusion: Composite mock-ups are a good solution, but they offer only one 
of the possible options. DSD enables the simulation of more options and easier 
retrieval of patient expectations. In cases when it is impossible to try in the 
provisions without any preparation of the teeth (teeth in wrong position), a matter 
of choice are the preliminary subtractive wax-up or eventual use of photo editing 
programs.  

Practical application: The diagnostic temporaries give the patients an accurate 
preview of the aesthetic outcome and a proper evaluation of the function. 
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Research area: Biomedical  
Contract №: SDP-19/2012 

Project title: Role of the genetic variants of ABCA4 gene for the development of 
age related macular degeneration (ARMD) 
Project director: Mariyana Stoycheva1 
Leading scientist: Rayna Velcheva1 
Research team: Nicolay Vatev2, Michael Petrov3, Marianna Murdgeva3 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy, 
Faculty of Public Health 
1 – Department of Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine; 2 – 
Deptartment of Epidemiology; 3 – Department of Microbiology and Immunology  

Aim: to study the prevalence, type and evolution of antimicrobial resistance of 
Salmonella and Shigella as causative agents of acute gastroenteritis to most 
common used antibiotics at the University Hospital “St. George” – Plovdiv for 
2009 – 2013. 

Materials and methods: 290 strains, isolated in the period, were tested in vitro 
for resistance to 15 antimicrobial agents. The presence of Extended-spectrum 
Beta-lactamases (ESBLs) was demonstrated by a variety of specialized tests. 
Minimum inhibitory concentrations against the most common antibiotics were 
determined on 56 Salmonella and Shigella, isolated in 2013 from children under 8 
years of age. A collection of 28 strains from both genera, submitted by The 
National Reference Laboratory “Intestinal infections” at the NCIPD – Sofia, were 
also tested for antibiotic susceptibility and production of ESBLs. A PCR detection 
of bla-CTX-M, bla-SHV and bla-TEM genes was performed in isolates 
phenotypically demonstrated as ESBLs producers.  

Results: Two hospital isolates – Salmonella Livingstone and Shigella flexneri, 
and 4 out of 28, submitted by NCIPD – Sofia, were phenotypically proved as 
ESBLs producers. The presence of bla-CTX–M gene was detected in all 6 of them, 
bla – SHV gene – only in the Salmonella Livingstone strain from Plovdiv and bla-
TEM gene was established in two Salmonella isolates from Sofia and one 
(Salmonella Livingstone, again) from Plovdiv. An interesting fact is the 
coproduction of the three tested ESBL enzymes in Salmonella Livingstone strain. 

Conclusion: Salmonella and Shigella strains from in-patients with acute 
gastroenteritis at the University Hospital “St. George” – Plovdiv demonstrated 
good susceptibility to the most common antibiotic agents used for treatment.  

Practical applications: Antibacterial regiments that are used now in the severe 
intestinal infections are appropriate.  
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Research area: Dental Medicine 
Contract №: SDP-21/2012 

Project title: Development of experimental multicolor led device for dental use 
Project director: Hristo Kisov1 
Leading scientist: Rangel Todorov1 
Research team: Georgi Todorov1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine 
1 – Department of Prosthetic Dental Medicine 

Aim: Development of a new software product for analysis and processing of 
data acquired during the investigation of the individual characteristics of the 
transparent zone and color in frontal teeth. Development of a “transparent chart” 
of the transparent zone in frontal teeth.  

Results: During the clinical examination for prosthetic treatment, data on 
color and individual characteristics of the transparent zone of teeth is acquired. 
This information needs to be stored, processed and visualized in a proper way. 
Our newly developed software aids the process of esthetic rehabilitation, especially 
in the frontal area of the dentition. The program also ensures a proper 
communication with the dental laboratory. 

Conclusion: The newly developed software product ensures adequate storage 
and transfer of the information acquired for the shade and the transparent zone. 
With the proposed way of transfer and organization of the data in a newly 
developed template a “transparent chart” is created. 

The determined transparent zones are easily transferred from digital to analog 
format. The storage and repeated use of the data is accessible and does not require 
sophisticated computer processing.  

 
Research area: Clinical 
Contract №: SDP-22/2012 

Project title: Renal artery stenoses and their relation to chronic arterial 
insufficiency of the lower limbs demonstrated by computer tomography 
angiography (CTA) 
Project director: Kichka Velkova1 
Leading scientist: Alexander Georgiev1 
Research team: Nikolay Sirakov1, Evgeni Ivanov1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Diagnostic Imaging 
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Annotation: Chronic arterial insufficiency of the lower limbs (PAD) is the 
most common peripheral vascular disease that clinically demonstrates a wide 
range of symptoms, ranging from intermitent claudication, pain at rest, etc. 
Several studies indicate that in patients suffering from this disease, the percentage 
of involvement of one or both renal aretries is significantly increased.  

Aim: The aim of this study is to bring out the relations between the emergence 
of PAD, the extent of its appearance and the degree of engagement of renal 
arteries.  

Patients, matherials and methods: The present study includes 102 patients 
aged between 55 and 75 years, examinations were conducted by CTA with 
developed by us algorithm. All patients that passed the procedure had their ankle – 
brachial index (ABI) measured.  

Results, conclusions and recommendations for clinical practice: There is an 
obvious link between chronic arterial insufficiency of the lower limbs (PAD) and 
the development of uni- or bilateral renal artery stenosis. Proof of this is that 27% 
of patients suffering from PAD that we researched by CTA have stenosis of a renal 
artery. 

We should pay attention to the fact that none of the studied patients with ABI 
values above 0.7 has renal artery stenosis. This means that the measurement of 
ABI could be used not only to assess the degree of engagement of the vessels of the 
lower limbs, but it can also be used as a prognostic test for assessing the condition 
of the renal arteries. 

INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION 2013 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-02/2013 

Project title: Pilot personalized transcription and mutation analysis in colorectal 
cancer 
Project director: Marian Draganov1 
Leading scientist: Yana Feodorova1 
Research team: Victoria Sarafian1, Bozhidar Hadzhiev2, Janet Grudeva3, Radka 
Kaneva4, Vesselin Belovezhdov5, Rossen Dimov6, Anton Todorov2, Delyan Delev7, 
Vesselin Alexandrov1, Dessislava Tashkova5, Nikolay Mehterov1, Gancho Kostov8, 
Vesselin Popov9 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
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1 – Department of Medical Biology; 2 – Department of Propaedeutics of Surgical 
Diseases; 3 – Department of Medical Oncology; 4 – Department of Medical 
Chemistry and Biochemistry, Medical University – Sofia; 5 – Department of 
General and Clinical Pathology and Forensic Medicine; 6 – Department of Special 
Surgery; 7 – Department of Pharmacology and Clinical Pharmacology; 8 – Intern, 
MD, University Hospital “Kaspela”, Clinic of Surgery; 9 – Student in Medicine 

Aim: Establishment of personalized molecular transcription and mutation 
profile in patients with colorectal cancer.  

Results: Twenty-four patients with sporadic colorectal cancer (CRC) were 
included in the study. KRAS mutations were found in 8 of the 24 patients. The 
expression of 26 genes, which participated in various signaling pathways involved 
in tumorigenesis, was studied. Expression of the following genes was suppressed to 
a varying degree: GUCA2B, CA7, PTEN, FGFR2, EGFR, SETD2, TNF, KRAS, NRP1 
and PIK3CG. The lowest levels were found for GUCA2B and CA7. No change in 
the transcription levels between tumor and normal tissue was detected for VEGF, 
CD44 and AKT1. In ~50% of the patients the expression levels of MMP9, NFKB, 
MAPK1, CTNNB1, GPC1 and SIRT3 were found to be identical to those in normal 
tissue. The most prominently up-regulated genes were NOTUM, TCN1, MACC1, 
YKL-40, AXIN2 and IL6 with NOTUM showing the highest levels of gene 
expression. The statistical analysis showed a correlation between the KRAS 
mutation status and the transcription levels of YKL-40. GPC3 expression varied 
widely between patients – from strong down-regulation to extreme 
overexpression. 

Conclusion: We suggest the following panel of genes as the most appropriate 
for assessing CRC: GUCA2B, SA7, PIK3CG, SETD2, YKL40, NOTUM, AXIN2, 
TCN1, MACC1. 

Practical applications: Molecular diagnostics of KRAS mutations in CRC 
patients was implemented at the Laboratory of Molecular Biology and Genetics in 
Medical University – Plovdiv. The study of gene expression can be used to assess 
CRC and offers the opportunity to create new personalized therapies. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-03/2013 

Project title: Allergic diseases related to medical staff working in paraclinical 
diagnostic units and laboratories of MU – Plovdiv exposed to irritants and 
sensitizing factors. 
Project director: Svetlan Dermendzhiev1 
Leading scientist: Svetlan Dermendzhiev1 
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Research team: Stefan Kostianev2, Blagoi Marinov2, Rumiana Yankova3, Tatyana 
Ivanova4, Petya Gardzheva4, Tihomir Dermendzhiev4, Petya Kirolova4 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – II Department of Internal Diseases, 2 – Department of Pathophysiology; 3 – 
Department of Dermatology and Venereology; 4 – Department of Microbiology 
and Immunology 

Abstract: No project activities. 

 
Research area: Dental Medicine 
Contract №: NO-04/2013 

Project title: Investigation on oral environment changes and risk assessment of 
caries and periodontal diseases in children with asthma 
Project director: Ani Belcheva1 
Leading scientist: Iliana Giozova1 
Research team: Tania Nihtianova-Garfalska1, Mariana Dimitrova-Haruil1, 
Mariana Murdjeva2, Eli Hristozova2, Maria Atanasova2, Neli Genkova3, Manuela 
Georgieva4 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine, Faculty of Pharmacy 
1 – Department of Pediatric Dentistry; 2 – Department of Microbiology and 
Immunology; 3 – Department of Pediatrics and Medical Genetics, Section of 
Pulmology; 4 – Student in Dental Medicine 

Aim: To evaluate the oral environment in children with asthma. 
Results: The project involved 60 children with asthma and 60 healthy control 

children aged between 5 and 17 years. An assessment of oral health through index 
systems to determine the prevalence of caries and periodontal inflammatory 
diseases was made. The proportion of caries-free children with asthma was 9.68%, 
while in the control group respectively 32.26%. The difference is statistically 
significant (P < 0.05). In children with asthma the average number of carious 
primary teeth is higher than that of children in the control group. In permanent 
teeth the restorations are statistically significantly more in the control group. C. 
albicans is the most common fungal species isolated from the oral cavity of 
children with asthma (78.6%). Fungi colonized the control group of children in 
29.7%. The use of corticosteroids is considered to be a direct risk factor for the 
development of oral candidiasis and is probably directly related to inhalation 
frequency. This correlates with the microbial count in both groups of patients. 
Children with asthma have a higher microbial count of Candida (104 – 105), 
whereas the healthy group – only a single colonization by less than 103.The 
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measured average of secretory IgA in children with asthma is 208.82 ng/ml, while 
in healthy children it is statistically significantly lower with 138.83 ng/ml. 

Conclusion: Altered oral environment and an increased risk of caries and 
periodontal diseases in children with asthma is evident. 

Practical application: Individual preventive dental programs are created in 
relation to the risk assessed in children with asthma, leading to improvement in 
their oral hygiene habits and oral status. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-05/2013 

Project title: Parenterally transmitted viral hepatitis C and B in dialysis patients 
Project director: Radka Komitova1 
Leading scientist: Radka Komitova1 
Research team: Аneta Ivanova2, Аni Kevorkyan3, Maria Atanasova4, Toska 
Agirova4, Моnika Nyagolova4, Efimia Cholakova5, Vanya Geogieva1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Public Health, 
Faculty of Pharmacy  
1 – Department of Infectious Diseases, Parasitology and Tropical Medicine;  
2 – Department of Gastroenterology, University Hospital, Sofia; 3 – Department of 
Epidemiology and Disaster Medicine; 4 – Department of Microbiology and 
Immunology; 5 – II Department of Internal Diseases 

Abstract: The project study consists of 2 parts.  
The aim of the first part was to evaluate the prevalence of HCV infection 

among dialysis patients (pts) testing simultaneously for anti-HCV-antibodies 
(HVC-Abs) by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and HCV RNA by 
polymerase chain reaction (PCR) in plasma and peripheral blood mononuclear 
cells (PBMC). A total of 93 pts were enrolled in this longitudinal study conducted 
between May 2013 and 30 October 2014. HCV RNA was tested on two occasions 
and HCV Abs and liver function tests (ALAT, ASAT and GGT) every six months 
during the study period. The pts were evaluated clinically every six months.  

Results: Sixty eight out of the ninety three pts met the inclusion criteria. The 
average age was 57,12 years (range: 18 – 84) and 40 (58,8%) were men. Ten pts 
were both HCV RNA (+) and HCVAb (+), giving the prevalence of 14,7%. None 
of the 38 pts tested were positive for HCV RNA in PBMC. Four pts were 
persistently HCV RNA (-) both in plasma and in PBMC but were HCV Abs (+), 
proven by the ultrasensitive ELISA. It is very likely that they have had an HCV 
infection in the past. Without HCV RNA testing they could have been considered 

190 Days of Medical Science 



infected. One patient was diagnosed with acute HCV infection by HCV РНА PCR 
(+) and seroconverted 3 months later.  

Conclusion: HCV infection is common in the study. Further studies with serial 
testing for both HCV Ab and HCV RNA are needed for complete assessment of 
HCV status of dialysis patients in Bulgaria  

Practical applications: the application of a more sensitive screening approach 
for HCV in dialysis patients, including simultaneous testing for HVC-Abs and 
HCV RNA. 

Тhe aim of the second part of the study was to assess the immunological 
efficacy of hepatitis B vaccine using currently recommended regimen of four doses 
(40 µg/dose of HBsAg). Thirteen patients aged 53.0 ± 11.03 years, negative for 
HBV markers, were vaccinated in 2014. Twelve patients recruited from the same 
hemodialysis unit vaccinated in a 3-dose schedule (20 μg/dose of HBsAg) in 2009 
served as a historical cohort. ELISA was used to determine the HBV serological 
markers with commercial diagnostic kits.  

Results: Тhere was only one nonresponder who was revaccinated. Nine out of 
12 (92,31%) patients were strong responders (аnti-HBs ≥ 100 mIU/mL) and 3 
(23,08%) – weak responders (аnti-HBs = 10 – 99,9 mIU/mL). Two of the latter 
received a booster dose vaccine (40 µg), but the expected anti-HBs level оf 100 
mIU/ml was not achieved. The efficacy when using the four-dose vaccine regimen 
with 40 µg/dose (92,31%) was higher than the three-dose regimen with 20 µg/dose 
(50%) (р = 0,03).  

Conclusion: The results confirmed the four-dose regimen’s efficacy of hepatitis 
B vaccine among dialysis patients. Further study including a large number of 
patents is required to confirm that this is feasible for the whole dialysis population 
in the country.  

Practical applications: The application оf four doses (40 µg/dose of HBsAg) of 
hepatitis B vaccine for dialysis patients for better efficacy.  

 
Research area: Medico-social 
Contract №: NO-06/2013 

Project title: Factor analysis of nursing turnover in South Central District in 
Bulgaria 
Project director: Nikolay Atanasov1 
Leading scientist: Rumyana Stoyanova1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Public Health 
1 – Department of Health Management, Health Economics and General Medicine 
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Abstract: The aim is to examine nurses’ turnover intention, as a management 
and economic problem and the effect of different factors on them. 

“Turnover” is a process associated with outflow, leaving leaving of staff in 
different directions. 

An anonymous survey was carried among 391 nurses from the South Central 
Region of the Republic of Bulgaria in the period October 2013 – January 2014. 

Modern statistical methods were used including factor analysis. 
High turnover intention for leaving the profession – 23,3% (n = 91), the 

current workplace – 24,8% (n = 97) and the country – 29,2% (n = 114) was 
found – showing negative trend connected with the scarcity of this type of health 
personnel in the country. 

The most important predictors of intention to leave the profession were: the 
socio-economic status, relationships and working conditions, demographic 
characteristics, burnout syndrome and working shift. The intention to change the 
medical institution and for emigration from the country significant factors were: 
wage policy in medical institutions, relationships and working conditions, age, 
social and economic status of respondents and burnout syndrome. 

The study confirmed that the fairness of remuneration had a growing 
importance on nurses’ turnover intention compared to the absolute amount of net 
salary. 

It was estimated that in 10 years time the number of nurses in the researched 
area would be 46.68% less. Measures were suggested to increase the attractiveness 
of the profession “nurse”.  

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-07/2013 

Project title: Development of a formulated product for enteral nutrition for septic 
patients 
Project director: Chavdar Stefanov1 
Leading scientist: Dobrin Popov1 
Research team: Nikolay Boyadzhiev2, George Pavlov 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine  
1 – University Hospital “St. George”; 2 – Department of Physiology 

Abstract: No project activities. 
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Рresearch area: Biomedical 
Contract №: NO-09/2013 

Project title: Investigation on phenotypic and genetic characteristics of imipenem 
and meropenem resistance due to carbapenemase production in clinical isolates A. 
baumannii and P. aeruginosa from University hospital “St. George” – Plovdiv 
Project directors: Мariana Murdjeva1, Mihail Petrov1 
Leading scientist: Atanaska Petrova1 
Research team: I. Stanimirova1, V. Grivnev2, Ch. Stefanov3, M. Spassova4, K. Yanev5 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine 
1 – Department of Microbiology and Immunology; 2 – Student in Medicine; 3 – 
University Hospital “St. George”, ICU; 4 – Department of Pediatrics and Medical 
Genetics; 5 – University Hospital “St. George”, Combustion Department 

Aim: To investigate the carbapenemase production of clinical isolates A. 
baumannii and P. aeruginosa collected for the period 2010 – 2014 from high-risk 
clinics of University hospital “St. George” – Plovdiv. 

Results: For a 5-year period (2010 – 2014) 43 isolates A. baumannii and 43 
isolates P. aeruginosa were collected – all of them resistant or with intermediate 
sensitivity to meropenem and/or imipenem. Using phenotypic methods (Modified 
Hodge test, double-disk synergy test and E-test with imipenem and 
imipenem/EDTA) a carbapenemase production was proved in all Acinetobacter 
isolates, whereas all representatives of Pseudomonas were negative for it. Following 
a molecular-genetic screening the presence of OXA 23 encoding gene for class 
oxacillinase group 2df was detected in 42 (97,7%) of Acinetobacter isolates. The 
presence of VIM and IMP encoding genes was not found in Pseudomonas. The 
main reason for carbapemen resistance in the latter was assumed the increased 
expression or hyperexpression of MexXY-OprM efflux pump in some cases 
combined with a loss of the transmembrane receptor OprD. 

Conclusion: The main reason for carbapenem resistance in our isolates A. 
baumannii is the carbapenemase production facing OXA 23, whereas concerning 
Pseudomonas the increased expression or hyperexpression of MexXY-OprM efflux 
pump in some cases combined with a loss of the transmembrane receptor OprD is 
considered as a leading cause. 

Practical applications: The results obtained are a basis for recommendations 
concerning: strict hygienic and anti-epidemic measures for prevention of hospital-
acquired infections provoked by carbapenemase-producing strains; therapy 
restrictions on antibiotics inhibitors of protein synthesis, especially 
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aminoglycosides and tetracyclines which are considered inductors of MexXY-
OprM efflux pump. 

 
Research area: Biomedical and Pharmaceutical  
Contract №: NO-10/2013 

Project title: The impact of Lacosamide on learning and memory of rats subjected 
to regular physical exercises 
Project director: Katerina Georgieva1 
Leading scientist: Mihaela Shishmanova-Doseva2 
Research team: Yveta Koeva3, Lyudmil Peichev2, Dora Terzieva4, Ivelina Petkova5, 
Maria Zlatanova5, Ahileas Giannoulakos6 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy  
1 – Department of Physiology; 2 – Department of Pharmacology and Drug 
Toxicology; 3 – Department of Anatomy, Histology and Embryology; 4 – 
Department of Clinical Laboratory; 5 – Student in Pharmacy; 6 – Student in 
Medicine 

Aim: To investigate the effects of Lacosamide on learning and memory of 
trained rats. 

Results: We performed three experiments with male Wistar rats (n = 100). In 
two of them the rats were divided into two groups. One group was subjected to 
aerobic training (50 – 60%VO2max) and the other one was sedentary. One half of 
each group received Lacosamide (LCM) 3 mg.kg-1 and the other half – saline. 
Indices of physical working capacity were assessed in the first experiment. During 
the last 3 weeks of the second experiment all rats were subjected to active and 
passive avoidance tests. Immunohistochemical reactions for hyppocampal BDNF 
and its receptor trkB were applied and serum concentrations of BDNF were 
measured. In the third experiment we assessed the effects of different doses of 
LCM on BDNF and trkB in untrained rats. We found a negative effect of LCM on 
the running endurance of sedentary rats, which was neutralized by aerobic 
training. LCM impaired cognitive functions of untrained rats, which corresponded 
with the dose-dependent suppression of BDNF and trkB. Aerobic training 
increased BDNF expression and active learning abilities and memory of LCM 
treated rats.  

Conclusion: One of the probable mechanisms of the negative effect of LCM on 
learning and memory is mediated by the suppression of BDNF in the 
hippocampus. The aerobic training restores the cognitive functions and aerobic 
performance suppressed by LCM. 
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Practical applications: Moderate aerobic training can prevent the negative 
effect of therapeutic dose of LCM on learning and memory of patients and their 
ability to perform physical exercises. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-11/2013 

Project title: Study on the pathobiochemical mechanisms, relating iron 
homeostasis with parameters of inflammatory activity in rheumatoid arthritis 
Project directors: Ana Maneva1, A. Batalov2 
Leading scientist: Ana Maneva1 
Research team: Ginka Delcheva1, Mariela Geneva-Popova2, Stanislava Alimanska2, 
Katya Stefanova1, Iliyan Dimitrov1, Tanya Deneva3, Rositsa Karalilova2, Kiril 
Simitchiev4, Metodi Petrov5, Nikolay Tonchev5, Alexander Donchev5, Luben Grigorov6 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine 
1 – Department Chemistry and Biochemistry, Section of Biochemistry;  
2 – Department of Propaedeutics of Internal Diseases; 3 – Department of Clinical 
Laboratory; 4 – University of Plovdiv Paisii Hilendarski, Department of Analytical 
Chemistry and Computer Chemistry; 5 – Student in Medicine; 6 – Student in 
Pharmacy 

Aim: To investigate the associations between the parameters of iron 
homeostasis, inflammatory activity, bone and autoimmune disorders in 
rheumatoid arthritis (RA). 

Results: The present study involved 114 patients with RA compared to 42 
healthy controls. The following parameters were determined: parameters of iron 
homeostasis – serum iron, total iron binding capacity (TIBC), ferritin and soluble 
transferrin receptor (sTfR); soluble receptors involved in inflammation and bone 
metabolism – sRAGE, sRANKL and OPG; parameters of inflammation – CRP, 
IL-6 and prohepcidin; parameters of autoimmune disorders – rheumatoid factor 
(RF), antiCCP antibodies and DAS 28. The levels of sTfR, CRP, IL-6, prohepcidin, 
sRAGE, sRANKL and OPG were significantly higher in RA patients than the 
controls and the level of serum iron was significantly lower in RA than the control 
group. Novel associations of sTfR with IL-6, prohepcidin, ESR, DAS 28, RF, 
antiCCP were found in RA. Prohepcidin positively correlated with the parameters 
of inflammation – CRP and ESR and with disease indicators – DAS 28 and RF in 
RA. In RA patients sRAGE and sRANKL were positively correlated with sTfR, 
prohepcidin, CRP, IL-6, ESR, RF, antiCCP antibodies. There was a positive 
correlation between sRANKL and DAS28 in RA. Serum OPG in RA was positively 
correlated with ferritin, CRP, IL-6 and age, and negatively with serum iron.  
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Conclusion: Novel associations between the investigated parameters were 
found in RA. The simultaneous determination of sTfR and prohepcidin is most 
informative for evaluation of iron homeostasis changes in RA. The association of 
sRAGE and sRANKL with specific diagnostic markers in RA suggests that these 
receptors are involved in disease pathogenesis and may serve as promising 
prognostic indicators for anemia, autoimmune disorders and disease activity in 
RA. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NО-12/2013 

Project title: Study of micro RNA molecules serum levels as biomarker in children 
with autism in order to create micro RNA platform for the purposes of non-
invasive molecular diagnostic of autistic patients 
Project director: Ivan Ivanov1,2 
Leading scientist: Tihomir Vachev2 
Research team: Iliana Pacheva1,2, Nikolay Popov3 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – University Hospital “St. George” Plovdiv; 2 – Department of Pediatrics and 
Medical Genetics; 3 – Psychiatric Ward for Active Treatment of Men, State 
Phsychiatry Hospital, Pazardzhik 

Aim: To examine whether the circulating miRNA molecules show differential 
expression in the serum of patients with ASD. 

Results: Serum samples of 30 subjects (24 – male; 6 – female) with autism 
spectrum disorder (ASD) aged 3 to 11 years (mean age – 6.86 years), and 30 
healthy children were analyzed. Еxpression analysis of 42 miRNA molecules, 
chosen as candidate biomarkers was carried out. Twenty-nine of these miRNA 
molecules were found with reduced expression level, 11 miRNA showed increased 
expression, and two did not show changes in the expression profile when 
comparing the pool of samples of ASD children with the control groups. 
Additional research using qRT-PCR was conducted on 8 serum miRNA that 
showed the greatest differences in expression between the two studied pool 
samples. The relative levels of only three serum miRNA (mir-365a-3p, mir-619-5p 
and mir-664a-3p) were found significantly higher and other five serum miRNA 
(mir-3135a, mir-328-3p, mir-197-5p, mir-500a-5p, and mir-424-5p) were 
significantly lower in comparison to the healthy controls sample. The analysis of 
validated target genes demonstrated that analyzed microRNA molecules were 
involved in the regulation of genes as subunits of voltage-dependent calcium 
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channels (CACNA1C, CACNB1) and genes involved in epigenetic processes such 
dicer1, encoding a ribonuclease type III (DICER). 

Conclusion: Differentially expressed serum miRNA molecules may reflect the 
molecular pathways in ASD. Serum miRNA molecules miRNA-424-5p, miRNA-
197-5p, miRNA-328-3p, miRNA-500a-5p, miRNA-619-5p, miRNA-3135a, 
miRNA-664a-3p and miRNA-365a-3p could be potential biomarkers in ASD. 

Practical applications: Application of the studied serum micro RNA molecules 
as potential ASD biomarkers is suggested.  

 
Research area: Pharmacy 
Contract №: NО-13/2013 

Project title: A Study on the biological activity of poly (vinyl acetate) 
nanoparticles – drug delivery system for non-steroidal anti-inflammatory drugs 
Project director: Margarita Kassarova-Traykova1 
Leading scientist: Velichka Andonova1 
Research team: George Georgiev2, Marian Draganov3, Ljudmil Lukanov4, Stela 
Dimitrova4, Dimitar Penkov1, Krasi Draganova5 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Pharamcy, Faculty of Medicine 
1 – Department of Pharmaceutical Sciences; 2 – Sofia University “St. Kliment 
Ohridski”, Faculty of Chemistry and Pharmacy; 3 – Department of Medical 
Biology; 4 – Department of Chemistry and Biochemistry; 5 – Department of 
Microbiology and Immunology  

Aim: In vitro study on biological activity of poly(vinyl acetate) nanoparticles 
with NSAIDs (indomethacin and acetylsalicylic acid), intended for inclusion as 
drug delivery systems in eye drops.  

Results: Indomethacin (IMC) and aspirin (ASA)-loaded poly(vinyl acetate) 
(pVAc) NPs and NPs of copolymers of VAc with 3-dimethyl 
(methacryloyloxyethyl) aminopropyl sulfonate (DMAPS) and dimethylaminoethyl 
methacrylate were obtained by one-stage emulsion polymerization without 
emulsifier. NPs of mixtures of these polymers with chitosan, Carbopol®, 
hydroxypropyl cellulose and p(DMAPS) with in-situ included IMC and ASA were 
also obtained. The stabilizing role of the polymer nanocarrier on the included IMC 
was established. Technological models of eye drops including IMC-pVAc-NPs 
were studied. The results showed a sustained release of IMC compared to 
Indocollyre 0.1% 5 ml (Bausch&Lomb). 

McCoy – Plovdiv, L5178Y and WERI-Rb-1 cells were used for in vitro study on 
the biological activity of IMC-pVAc-NPs. For both lines (McCoy – Plovdiv, 
L5178Y) concentration-and time-dependent effects were established. IMC-pVAc-
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NPs showed a higher activity for all of the applied concentrations than the IMC 
solution. Hep-2 Plovdiv E, McCoy – Plovdiv and HT 1080 cells were used for in 
vitro study of ASA-pVAc-NPs. ASA caused apoptosis in these cells and 
concentration-dependent and time-dependent effects were founded. The results 
confirmed that pVAc-NPs are biocompatible.  

Conclusion: The proposed method of one-stage emulsion polymerization 
without using an emulsifier, in the presence of IMC and ASA is suitable for the 
preparation of NPs with optimal biopharmaceutical characteristics. IMC and ASA, 
alone or included into pVAc-NPs, cause apoptosis in concentration and time-
dependent manner. 

Practical applications: Possibilities for using IMC-and ASA-loaded pVAc-NPs 
as drug delivery systems in eye drops for antitumor therapy. 

 
Research area: Biomedical  
Contract №: NO-14/2013 

Project title: A study on the possibilities of pharmacological mobilization of 
hematopoietic/progenitor stem cells in peripheral blood in rats 
Project director: Lyudmil Peychev1 
Leading scientist: Elisaveta Apostolova1 
Research team: Radoslav Radev2, Tanya Deneva3, Pavel Pavlov3, Vesela Kokova4, 
Ilin Kandilarov1, Zhivko Peychev4, Dimitar Penkov5, Petar Shentov6 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine 
1 – Department of Pharmacology and Drug Toxicology; 2 – Department of 
Pharmacology and Clinical Pharmacology, Trakia University, Stara Zagora;  
3 – Department of Clinical Laboratory; 4 – Department of Medical Informatics, 
Biostatistics and e-learning; 5 – Department of Pharmaceutical Sciences;  
6 – Student in Pharmacy 

Aim: To evaluate whether Aphanizomenon flos-aquae (AFA), Arnika Montana 
9 CH, Ledum Palustre 9 CH, Fucoidan, Haberlea rhodopensis and Propolis 
augment the release of hematopoietic stem cells from bone marrow into the blood 
stream of rats.  

Results: Eighty male Wistar rats were divided into eight groups (n = 10) and 
treated as follows: 1-st group – Aqua destillata, p.o.; 2-nd group – 0.9% NaCl, i.p.; 3-rd 
group – Aphanizomenon flos-aquae (AFA) (500 mg/kg bw, p.o.); 4-th group – 
Arnika Montana 9 CH (5 granules per animal р.о.); 5-th group – Ledum Palustre 9 
CH (5 granules per animal р.о.); 6-th group Fucoidan (100 mg/kg bw, i.p.); 7-th 
group – Haberlea rhodopensis (H. rhodopensis) (50 mg/kg bw, i.p.) and 8-th 
group – Propolis (100 mg/kg bw, i.p. Two hours after single administration of the 
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substances blood samples were collected and analyzed using flowcytometry and 
hematology analyzer Advia 2120. 

Fucoidan, AFA, H. rhodopensis and Propolis mobilized significant amount of 
hematopoietic stem cells (HPSC) in the blood stream. Fucoidan also caused a 
significant increase in the number of leukocytes and lymphocytes in comparison 
to controls. 

Conclusion: The tested substances mobilize the rats stem cells in peripheral 
blood. Fucoidan, AFA and H. rhodopensis influence the differentiation process of 
HPSC. Fucoidan and AFA increased the number of leukocytes and erythrocytes in 
peripheral blood, and H. rhodopensis – the number of platelets. Propolis has no 
effect on the stem cells maturation.  

Practical applications: Fucoidan, StemEnhance® and H. rhodopensis could be 
used in the clinical practice as stem-cells liberators.  

INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION  
“START OF DOCTORAL PROGRAMS” 2013 

 
Research area: Clinical 
Contract №: SDP-01/2013 

Project title: Tissue factor as biologic predictive marker in evaluation of 
thrombophilic risk and metastatic potential in cancer patients 
Project director: Janet Grudeva-Popova1 
Leading scientist: Elina Beleva1 
Research team: Tanya Deneva2, Snejana Stoencheva2, Mariana Valcheva3, Veselin 
Popov4 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Clinical Oncology, Division of Medical Oncology; 2 – 
Department of Clinical Laboratory; 3 – Clinic of Medical Oncology, University 
Hospital “St. George”; 4 – Student in Medicine 

Aim: To analyze tissue factor (TF) as a biomarker for therapeutic efficacy and 
disease progression in patients with malignant diseases. 

Results: Tissue factor dependent microparticle procoagulant activity (MPTF), 
tissue factor antigen (TFAg) and angiopoietin-2 (ANG-2) were measured in 128 
cancer patients during longitudinal follow-up. Serial measurements occurred at 
certain therapy orientated time points: before chemotherapy (ChTh) initiation, 
following the third, following the sixth ChTh course and at the third month post 
the last ChTh. Patients were followed-up to metastatic progression and/or death. 
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A control group of 82 healthy volunteers were studied as well. MPTF activity was 
evaluated by immune-chromogenic method; TFAg and ANG-2 were quantitated 
by ELISA. MPTF activity was significantly lower in patients than in controls, 
whereas TFAg and ANG-2 were significantly elevated, p < 0.0005. Levels of the 
three markers exhibited significant dynamics over time. Duration of 
chemotherapy significantly affected the observed changes. MPTF activity rose 
twice as compared to the baseline, whereas TFAg and ANG-2 demonstrated a 
steady decline. Significant positive correlation was found between TFAg and 
ANG-2, which persisted over time. ROC analysis illustrated that MPTF and ANG-
2 can reliably discriminate cases with malignant disease from healthy controls 
(AUCMPTF, ANG-2 > 0.70, p < 0.0001). TFAg and ANG-2 were found as significant 
predictors for shortened progression-free survival (HRTFAg = 4.57, 
HRANG-2 = 2.138). 

Conclusion: Malignancy alters the interrelations between the hemostatic 
system and angiogenesis towards synergistic cooperation. The markers analyzed 
exhibit the potential to serve as predictors for the surrogate endpoints of disease 
progression. 

 
Research area: Biomedical  
Contract №: SDP-02/2013 

Project title: Serum levels of vitamin D in patients with non-Hodgkin's 
lymphomas 
Project director: Stefan Goranov1 
Leading scientist: Vasko Graklanov1  
Research team: Veselina Goranova-Marinova1, Viktoria Babacheva-Bahchevanova1, 
Pencho Georgiev1, Tanya Deneva-Koicheva2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy 
1 – I Department of Internal Medicine, Section of Clinical Hematology;  
2 – Department of Clinical Laboratory 

Abstract: No project activities. 

 
Research area: Biomedical  
Contract №: SDP-03/2013 

Project title: The role of vitamin D in the development of insulin resistance in 
women with reproductive disorders 
Project director: Maria Orbetzova1 
Leading scientist: Presiyana Nyagolova1 
Research team: Mitko Mitkov1, Dora Terzieva2 
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Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy  
1 – II Department of Internal Medicine, Unit of Endocrinology and Metabolic 
Diseases; 2 – Department of Clinical Laboratory. 

Objective: To study the role of vitamin D in the development of insulin 
resistance and metabolic syndrome in women with impaired reproductive 
function and to analyze its relationship to the neuroendocrine mediators of 
hypothalamic-pituitary-gonadal axiskisspeptin and GALP. 

Results: The study was comprised of 40 PCOS women, and a control group of 
16 normal weight, clinically healthy women. PCOS women were divided into 2 
groups, based on BMI: 18 – 25 kg/m2 (normal weight) and ≥ 25 kg/m2 
(overweight). Circulating levels of Vitamin D3, LH, FSH, T, SHBG, TSH, 
prolactin, kisspeptin, GALP, fasting insulin and glucose were measured. There was 
no significant difference in Vitamin D3 levels (P > 0.05)among the compared 
groups. Kisspeptin (P < 0.05) was significantly higher in the overweight PCOS 
women as compared to the controls, while in the normal weight PCOS women it 
was similar to that in the controls (P > 0.05). GALP levels were significantly higher 
in both the overweight and the normal weight PCOS women as compared to the 
controls (P < 0.01, P < 0.05, resp.). In the normal weight PCOS women kisspeptin 
correlated positively with GALP (P < 0.01), waist circumference (WC) (P < 0.05) 
and free androgen index (FAI) (P < 0.05) and negatively with fasting glucose (P < 
0.05), while GALP correlated positively with WC (P < 0.05); there were no 
significant correlations in terms of Vitamin D3. In the overweight PCOS women 
kisspeptin correlated positively with insulin (P < 0.05), T (P < 0.05), SHBG (P < 
0.01) and FAI (P < 0.001), GALP correlated positively with LH (P < 0.05), LH/FSH 
ratio (P < 0.05), T (P < 0.01) and FAI (P < 0.01), and Vitamin D3 correlated 
positively with fasting glucose (P < 0.05). 

Conclusions: Vitamin D3 plays a role in the development of carbohydrate 
disorders in PCOS, while kisspeptin and GALP are associated with both metabolic 
and hormonal disorders. We suggest that vitamin D3, kisspeptin and GALP may 
participate in the development of insulin resistance in PCOS through different 
mechanisms. 

Practical applications: The purposeful studies on metabolic and hormonal 
disturbances in women with reproductive disorders are the basis for development 
of diagnostic, preventive and therapeutic strategies in clinical practice.  
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Research area: Biomedical  
Contract №: SDP-04/2013 

Project title: Development of serum-free McCoy – Plovdiv cell line as an 
expression system of human tenomodulin 
Project director: Marian Draganov1 
Leading scientist: Vesselin Alexandrov1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Medical Biology  

Aim: Investigation of the possibilities for using the serum-free McCoy – 
Plovdiv cell line as an expression system for human tenomodulin. 

Results: The endogenic level of the tenomodulin expression in McCoy – 
Plovdiv cells was evaluated. It is at a negligible level (Ct = 34). Using standard 
biomolecular techniques, two pairs of plasmid vectors were developed: 
1) pENTR11-GFP and pENTR11-TNMD (carriers of the reporter gene GFP) and 
2) pMONO-neo-GFP and pMONO-neo-TNMD (carriers of the aimed gene 
TNMD). The transfection system for transient expression of recombinant proteins 
was optimized. pMONO-neo-GFP and pENTR11-GFP expressing the reporter 
gene GFP were tested as positive controls. Then pMONO-neo-TNMD and 
pENTR11-TNMD were tested for overexpression of human tenomodulin. A 
successful transfection of the McCoy – Plovdiv cell line was achieved. 
Recombinant human tenomodulin overexpression in the transfected McCoy-
Plovdiv cell line was detected. The data was confirmed by qPCR analysis. Ct values 
are between 23 and 24. The subsequent statistical analysis detected a 15 – 24 times 
increase of recombinant hTNMD expression levels (fold change) as compared to 
the basic hTNMD levels in McCoy-Plovdiv cells.  

Conclusion: An expression system for hTNMD production was developed. 
First the reporter gene GFP was overexpressed by the expression system, and then 
by hTNMD overexpression. Despite 15 – 24 fold elevation of hTNMD 
overexpression level, the obtained recombinant protein quantities are under the 
detection levels of the standard Western blot analysis.  

Practical applications: The development of an expression system in vitro can 
be used as a model for production of recombinant proteins with potential 
biopharmaceutical application.  
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Research area: Dental Medicine 
Contract №: SDP-05/2013 

Project title: Development of experimental multicolor led device for dental use 
Project director: Georgi Todorov1 
Leading scientist: Rangel Todorov1 
Research team: Anton Lechkov1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine 
1 – Department of Prosthetic Dental Medicine 

Aim: To develop a multicolor LED device, based on the principle of 
transillumination and to apply a comprehensive protocol for use and clinical 
application. 

Materials and methods: A certain intensity and quality of the luminous flux 
for registration of the transparent zone is achieved through the device. According 
to this approach, based on the basic principle of the transillumination, we explored 
the semitransparent zone of the upper frontal teeth. On each of the tested teeth, 
parallel with the apparatus Spectro Shade, we registered the same zone, but in 
principle of the spectrophotometry. 

Results: The results from both sets were documented in digital photos, which 
were processed through a software program. The integrated program algorithm 
reported in pixels and calculated the marked transparent zone in percentage. 

After statistical processing of the results from the two methods, it was 
established, that according to the method of spectrophotometry, the transparent 
zone is read on approximately 7% bigger in size (in confidence interval of 95%). 

Conclusion: The developed multicolor LED device distinctly registers and 
contours  the location of the transparent zone. The approximal areas are very 
clearly visualized and the structural individual characteristics of the enamel layer 
are given. The so given characteristics will help technicians significantly in 
achieving aesthetics of the prosthetic constructions.  

 
Research area: Dental Medicine 
Contract №: SDP-06/2013 

Project title: Research of the bond strength between the denture basis and the 
different types of relining materials and investigating the factors of its 
deterioration 
Project director: Hristo Kisov1 
Leading scientist: Ilian Hristov1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine 
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1 – Department of Prosthetic Dental Medicine 

Abstract: The main objective of this research was to investigate the mechanism 
of bond deterioration between the denture basis and the different types of relining 
materials. During the investigation, it became obvious that there are several factors 
that play a crucial role for that. Amongst them: microleaching of plastisizers (such 
as: dibuthyl-, diocthyl- phthalates, different esters, etc.), an opposite processes took 
place – water sorption and thus leading to swelling and further more to bond 
destruction. 40 people were included in the investigation (20 male and 20 female 
ranging between 40 – 80 years of age).They were all patients of the Department of 
Prosthetic Dentistry of MU – Plovdiv. The criteria for including into the research 
were: patients with heavily reduced alveolar ridges; patients with allergy towards 
acrylic resins; patients having problems with denture stability; patients needing 
obturations or post-surgical appliences etc. 

We proposed our own method for increasing the bond strength, using pre-
etched and respectively pre-silanized glass pearls for increasing the mechanical 
retention. The results were quite encouraging. We prepared a patients, card where 
all data for the patient and the changes of the denture itself were included. We 
proceeded with the follow-ups every third, sixth, twelfth and eighteenth etc. 
month. The changes in color, hardness, improving the stability and the retention 
of the dentures were also investigated in this card.  

INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION 2014 

 
Research area: Dental Medicine 
Contract №: NO-01/2014 

Project title: Comparative analysis of different registration methods of occlusal 
contacts – wax, silicone, Bausch articulation paper, T-SCAN system 
Project director: Yavor Kalachev1 
Leading scientist: Tanya Bozhkova1 
Research team: Pepo Yordanov2, Onnik Chaprashikyan1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine 
1 – Department of Prosthetic Dental Medicine; 2 – Technical University of Sofia, 
Branch Plovdiv, Faculty of Mechanical and Instrument Engineering 

Aim: To make comparative analysis of different registration methods of 
occlusal contacts – wax, silicone, articulation paper, T-SCAN system. 

Results: The analysis of 14 persons selected according specific indicators shows 
that the registration of the occlusal contacts in combination with silicone putty- 
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light body, additional silicone and wax plate enables to determine with certain 
accuracy: the number and distribution of the occlusal contacts, and depending on 
the thickness of the impression material if they are strong, light or missing. By 
registering the occlusal contacts with articulation paper it is possible to determine 
their position on the tooth surfaces. The T-SCAN system enables to determine the 
time and sequence and the applied force in every registered occlusal contact. A 
device on which upper and lower typodont models with intact dental arches were 
mounted has been made. The models were fixed in centric occlusion and force of 
100 kg was applied with the help of a press machine with. The registrations with 
100 µ and 200 µ thick articulating paper are the largest; the registrations with 60 µ 
and 40 µ are smaller.  

Conclusion: The most commonly used method for registration of the occlusal 
contacts is the 100 µ articulation paper. 

Practical applications: The realization of the primary tasks in the project is a 
good foundation for successful future research. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-03/2014 

Project title: Application of low level laser therapy by menas of a diode laser 
(810 nm) in patients with oral Lichen planus – immunobiological effects 
Project director: Plamen Zagorchev1 
Leading scientist: Milena Draganova-Filipova2  
Research team: Maria Mutafchieva3, Nikolay Nikolov3, Angelina Mollova4 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy, 
Faculty of Dental Medicine 
1 – Department of Medical Physics and Biophysics; 2 – Department of Medical 
Biology; 3 – Department of Periodontology and Oral Diseases; 4 – Student in 
Medicine 

The aim of the present study was to assess the efficacy of LLLT with a diode 
laser (810 nm), administered in patients with OLP by evaluating local histological 
changes and immune response.  

The investigation included 35 OLP patients and 15 healthy donors. After LLLT, 
a reduction of the erosive lesion was observed. The results were confirmed by VAS 
pain score that showed a significant pain reduction. 

We compared immunohistochemical expressions of proapoptotic, proliferative 
and inflammatory markers in biopsies before and after LLLT. P53 had 
demonstrative decreased levels whereas p63 and Ki-67 expression remained the 
same after treatment. Bcl-2 positivity was extremely low in OLP patients. After 
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irradiation its levels increased but did not reach the intensity of the healthy 
controls. The reduction of COX-2 after treatment determined the anti- 
inflammatory potential of the laser therapy and supposed its ability to influence 
autoimmune diseases. These results provide evidence that the laser irradiation is 
able to prevent apoptosis and save the proliferative potential of the keratinocytes, 
resulting in faster healing and recovering of the mucosa. 

Salivary levels of the proinflammatory cytokines were determined by ELISA-
assay. After LLLT decreasing the IL-1β, TNF-α and IL-6 expression was 
established. IL-17A, considered to be connected with autoimmune diseases, did 
not change significantly.  

The revealed clinical improvement, confirmed at molecular level through the 
observed changes in the expression of the analysed IHC markers and 
proinflammatory cytokines establishes LLLT as a useful and harmless treatment 
modality in OLP patients. 

Application of the discussed technique as a part of the routine diagnostic tools 
will be of use for timely identification of lesions at high risk of malignancy. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: NO-07/2014 

Project title: Vulvovaginal candidiasis in pregnant women and its importance for 
Candida colonization of newborns 
Project director: Liliya Zisova1 
Leading scientist: Anastasiya Chokoeva1 
Research team: G. Amaliev2, P. Petleshkova2, Ts. Miteva-Katrandzhieva3, 
M. Krasteva2, E. Uchikova2, A. Kuzmanov3, Z. Ivanova3 
Organization unit: MU – Plvdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Dermatology and Venereology; 2 – Department of Obstetrics 
and Gynecology; 3 – National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia 

Abstract: Vulvovaginal candidiasis is the second most common cause of 
vaginitis wordwild, following the bacterial one. The mother’s vulvovaginal 
candidiasis is a major risk factor for Candida colonization of the infant. 
Colonization of the infant with yeast of Candida can be the first step towards the 
development of Candida infection the prognosis of which depends on a number of 
predisposing factors. 

The aim of this study was to determine the incidence and the epidemiological 
structure of vulvovaginal candidiasis in pregnant women and Candida 
colonization of newborns from mothers with vaginal candidiasis. Important tasks 
were (1) to determine what percentage of pregnant women were suffering from 
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Candida vaginitis immediately before the act of birth and what were the main 
types of Candida, which were isolated; (2) to determine what percentage of infants 
developed a colonization of Candida within the first days after their birth and to 
what extent Candida isolates in newborns were the same as in the maternal vaginal 
tract; (3) to evaluated the distribution of maternal and neonatal candida 
colonization, depending on the type of delivery. 

Materials and methods: Samples of vaginal secretions from 80 healthy 
pregnant women, who were clinically suspicious for Candida vaginitis, were 
collected within 48 hours before birth. Samples for eventual Candida colonization 
from the oral mucosa and feces were collected from their newborns within 47 – 72 
hours after birth. Samples were plated on Sabouraud agar, followed by species 
identification by API Candida yeast assay. 

Results: Positive for Candida spp. were 23 (28.75 ± 5.06%) of the evaluated 
pregnant women. Positive samples for Candida colonization were established in 18 
(22.22 ± 4.62%) of the examined 81 newborns (one pair of twins) from mothers, 
who were clinically suspicious for vaginal candidiasis. Isolates of the newborns 
were 100% identical to those of mother’s vaginal secretion. Candida albicans was 
the predominant species identified as within the pregnant (91.67 ± 0.06%) as well 
as in the neonates (83.33 ± 8.78%).  

 
Research area: Biomedical 
Contract №: NO-09/2014 

Project title: Study of methylation status of candidate genes associated with 
autistic spectrum disorders in order to elucidate the epigenetic mechanisms 
involved in its pathogenesis 
Project director: Miroslava Bosheva1 
Leading scientist: Hristo Ivanov1 
Research team: Vili Stoyanova1, Nikolai Popov 2, Tihomir Vachev1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Pediatrics and Medical Genetics; 2 – State Hospital Pazardzhik 

Abstract: This project aims to identify the individual methylation profile of 
candidate genes associated with autism. 

The genetic material (DNA and RNA) used is collected from 30 children with 
Autism spectrum disorder (DSM 5 criteria) and 30 healthy children as a control 
group. RNA sequencing was performed on pool samples of the two cohorts. The 
candidate genes from this analysis were subjected to quantitative PCR analysis for 
the subsequent selection of genes to which methylation analysis is to be performed.  
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The results showed a change in the expression level of 22 genes in the pool 
samples, which was confirmed in individual Real Time PCR analysis. Three 
candidate genes were selected – RAP1GAP, DPM3 and TRIM17. The results of the 
EpiTect Methyl II qPCR analysis, performed on the three genes, showed no 
difference in the methylation profile of the promoter regions of the genes in 
children diagnosed with autistic spectrum disorder when compared with the 
control group. 

Observations made in connection with the research, conducted showed that 
the difference in the expression of the analyzed genes is not caused by difference in 
the methylation status of CpG-Isle of the promoter regions of the selected genes. 

 
Research area: Public Health 
Contract №: NO-10/2014 

Project title: Validation of Bulgarian version of EUROPEP and conducting a 
representative study of patients’ satisfaction with general practice 
Project director: Donka Dimitrova1 
Leading scientist: Rositsa Dimova1 
Research team: Bianka Tornjova2, Miglena Turnovska2, Rumyana Stoyanova1, 
Radost Assenova1, Ilian Doikov3, Boryana Levterova1 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Public Health 
1 – Department of Health Management, Health Economics and General Medicine;  
2 – Department of Healthcare Management; 3 – Department of ENT 

Aim: To validate a Bulgarian version of EUROPEP – a specific tool developed 
by EQuiP for evaluation of patients’ satisfaction with general practice and to 
conduct a representative study. 

Methods and material: EUROPEP was subjected to a robust linguistical and 
cultural validation and a Bulgarian version adapted to the specific conditions and 
cultural differences in the general practice in the country was developed. The 
EUROPEP_BG version of the questionnaire was used in a survey 1000 health 
insured people recruited from 25 general practices in the South-Central region of 
Bulgaria. 

Results: About 80% of patients rated medical services provided by their general 
practitioners as “excellent” or “very good”, parallel to that some aspects of health 
care delivery, such as “waiting time”, “getting an appointment to suit the patient” 
and “getting quick services for urgent health problems” showed need of 
improvement. The trust of patients in GPs was confirmed by the fact that about 
68% of them were completely satisfied with the practice of “protecting their data 
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confidential” and about 67% are satisfied with the communication aspects of the 
medical consultation. 

Essential conclusions: The EUROPEP_BG version had good psychometric 
properties and was culturally consistent providing information on patient 
satisfaction and on opportunities for quality improvement of primary care in the 
country. 

Practical applications or basic research /methodological applications: The 
availability of a validated Bulgarian version the EUROPEP tool enables systematic 
monitoring of patient satisfaction and comparative analysis of the results obtained 
with data form large multicenter European studies. 

INTRAUNIVERSITY PROJECT SESSION  
“START OF DOCTORAL PROGRAMS” 2014 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: SDP-01/2014 

Project title: Immunological reactivity in chronic stress 
Project director: Mariana Murdjeva1 
Leading scientist: Mariya Ivanovska1 
Research team: Petya Gardzhevа1, Dora Terzieva2, Maria Semerdzhieva3 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy, 
Faculty of Public Health  
1 – Department of Microbiology and Immunology; 2 – Department of Clinical 
Laboratory; 3 – Department of Management of Health Care 

Aim: Prolonged professional stress implies the development of chronic 
inflammatory diseases by inducing a glucocorticoid resistance, and 
overproduction of pro-inflammatory cytokines. The objective of this project was 
to study the immunological reactivity of clinically healthy people exposed to 
chronic stress. 

Results: A total of 81 participants, divided into three groups, were included in 
the study: 29 people practicing yoga (control group), 25 students during an exam 
and 27 doctors in chronic stress. They were tested for: serum concentrations of 
IL-1 beta, IL-6, TNF-alpha pro-inflammatory cytokines; cortisol; antinuclear 
antibodies (ANA); EBV-IgG; CMV-IgG as well as the absolute number and 
percentage of peripheral blood T-lymphocytes – immunocompetent (CD3+), 
helper (CD4+) and cytotoxic/ suppressor (CD8+); B lymphocytes (CD19+) and 
NK-cells (CD56+). The absolute number of lymphocytes was increased in more 
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than 50% of yogins. A decrease in absolute number of B-cells and NK-cells was 
found in one medical doctor and reduction of absolute number of B-cells – in one 
student. Mean serum concentrations of TNF-alpha were reduced in all tested 
groups, IL-6 was decreased in doctors and students but no variations of IL-1 beta 
were detected. The study did not prove ANA in any of the studied participants. 
Anamnestic or latent CMV infection (increased CMV IgG) was determined in 
over 50% in all three groups surveyed by the study – 71.40% in yogini; 51.90% in 
doctors and 58.30% in students, while EBV IgG were increased only in 3.56% 
yogini, 3.70% doctors and 4.17% students. Although in reference limit, the mean 
of serum cortisol level in students (601.62 nmol/l) was higher than that for doctors 
(384.77 nmol/l). A statistical significance was observed between medical doctors 
and students when factors of age and level of cortisol were compared (P < 0.001). 

Conclusion: Solitary variations in cell immunity were established in students 
and medical doctors in chronic stress. The same groups did not exhibit 
anamnestic/latent CMV and EBV infections in higher frequency compared to 
yogins. The tendency for different mean levels of cortisol in doctors and students 
is age-dependent. We assume that due to immunosenescence and natural age 
advancement in doctors under stress compensatory and adaptive mechanisms 
maintain normal cortisol serum level. In students stress prior exam possibly 
contributes to higher cortisol concentrations although in reference range. 

Practical applications: Detection of pro-inflammatory TNF-alpha and IL-6 
cytokines in stress may reveal deviations in the inflammatory response. In general, 
it is responsible for the body’s defence against infectious agents. Higher serum 
cortisol levels in stress may switch the immune response fromTh1 to Th2 type. 
This could be a risk factor for development of systemic autoimmune disorders. 
ANA testing may be useful as a possible indicator for that. Basic cell immune 
parameters are recommended to be tested in frequent and recurrent infections in 
people under stress.  

 
Research area: Clinical 
Contract №: SDP-02/2014 

Project title: Allergic contact stomatitis to methacrylates in dental materials 
Project director: Iliyana Stoeva1  
Leading scientist: Atanas Chonin1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine 
1 – Department of Radiology, Dental Allergy and Physical Therapy 

Aim: The aim of this project is to explore the clinical manifestations of contact 
hypersensitivity to (meth)acrylates in dental materials. 

210 Days of Medical Science 



Results: First group – in contact with methacrylate compounds through the 
oral mucosa. 

The study included 55 patients aged between 25 and 82 years predominantly 
women – 9 men and 46 women. The most common subjective complaints were: 
burning (61%), discomfort in the oral cavity (45%), dryness in the mouth (40%). 
Extraoral clinical findings were registered in 12 (22%) patients, intraoral lichenoid 
lesions in 16%, redness and aphthous changes of the mucosa and gingiva – in 13% 
of patients. In 32 (58%) of the patients positive patch test reactions to haptens in 
dental materials were reported. 21 (65.62%) of them were allergic to metals in 
dental alloys and 7 (21.87%) – to acrylic monomers. In 4 (12.5%) patients reactions 
to other constituents of dental materials and means of oral hygiene were reported. 

Second group – in contact with methacrylate compounds through the skin 
110 questionnaires were distributed (to dental technicians and manicurists). 12 

(10.90%) of them handed in by the group of manicurist and 55 – (50%) by the 
technicians. The largest percentage of complaints are about affecting the skin of 
the hands 61.90%, changes in the skin of the face in 19.00%, changes in the nail 
plate in 33.30%, respiratory problems in 42.90%. 9 (13.84%) out of the 65 patients 
tested show positive epicutaneous test reactions to acrylic monomers. 

Conclusion: Intraoral contact with acrylic monomers to which patients are 
sensitized is clinically manifested by mild degrees of contact allergic reactions. In 
some of the cases no clinical findings were observed. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: SDP-03/2014 

Project title: Experimental study of the effects and mechanisms of action over the 
dopaminergic system of the two atypical antipcychotics aripiprazole and 
olanzapine 
Project director: Damianka Getova1 
Leading scientist: Mariyan Topolov2 
Research team: Julia Nikolova2, Margarita Hadjieva2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Pharmacy, Faculty of Medicine  
1 – Department of Pharmacology; 2 – Department of Pharmacology and Drug 
Toxicology; 3 – Department of Physiology 

Aim: to investigate comparatively the pharmacological effects of the two 
atypical antipsychotics aripiprazole and olanzapine on some behavioral and 
physiological functions in rats after multiple applications.  

Materials: All experiments were carried out on male Wistar rats divided in 
groups with eight animals in each group. The following drugs and chemical 
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substances were used: Aripiprazole; Olanzapine; Apomorphine; Methylphenidate; 
Midazolam; Clonidine. 

Methods: Active and passive avoidance tests with negative reinforcement were 
used, methods for exploring locomotor functions of rats and noninvasive methods 
for measuring physiological cardiovascular exponents were used. 

Results: Atypical antipsychotics olanzapine and aripiprazole did not improve 
the processes of active learning and memory in naive rats, most probably because 
of their inhibiting effect on locomotor activity. On a model of direct psycho-
stimulation with apomorphine both antipsychotics did not show positive effects 
on processes of active learning and memory. On a model of indirect psycho-
stimulation with methylphenidate olanzapine improved passive memory processes 
in comparison to aripiprazole. A comparative study of the effects of both 
antipsychotics on an experimental model of retrograde amnesia with clonidine 
showed that aripiprazole in a bigger extend than olanzapine impaired active 
learning and memory. On the same model of amnesia we observed an additive 
hypotensive effects in the rats that were treated with olanzapine. 

Conclusion: Our studies revealed that both antipsychotics influenced learning 
memory and locomotor activity in rats with different experimental models. 

Practical applications: In patients suffering from cognitive disturbances due to 
chronicle benzodiazepine intake, the atypical antipsychotic olanzapine could 
improve some memory processes. 

 
Research area: Biomedical 
Contract №: SDP-04/2014 

Project title: Study of the morphologic aspects of Aronia melanocarpa effects on 
the aging thymus in rats 
Project director: Slavi Delchev1 
Leading scientist: Elena Daskalova1 
Research team: Emilya Karaslavova2, Maria Kratchanova3, Tatjana Popova4, Stefka 
Valcheva-Kuzmanova5, Melek Kalach6, Petar Tsvetkov6 

Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy 
1 – Department of Anatomy, Histology and Embryology; 2 – Plovdiv Univesity, 
Biological Faculty; 3 – BAS; 4 – Department of Microbiology and Immunology;  
5 – Department of Preclinical and Clinical Pharmacology and Toxicology, Medical 
University, Varna; 6 – Student in Medicine 

Aim of the study was to determine the influence of Aronia melanocarpa and 
Enoant juices on the age related changes in the thymus of aging rats. 

212 Days of Medical Science 



Materials and methods: 6 groups of 10 male Wistar rats were examined. In 5 
of the groups the rats were 12 months old, while the young controls were 2 months 
old. In the course of 3 months the animals were supplemented with juices from 
100% Aronia melanocarpa (AM), AM +1% pectin, AM + antiaging herbal extract 
and Enoant. 

Results: Supplementation of the animals with juices from Aronia and Enoant 
did not lead to changes in their body mass and BMI.  

In organometric thymus parameters significant differences were established 
only between the young controls and all other groups.  

Histological analysis of the thymus showed that supplementation with Aronia 
juices and Enoant slowed down the process of age-related involution and 
preserved, to an extent, its normal structure.  

Immunohistochemical and morphometric analysis showed that juices from 
Aronia and Enoant had a lymphocyte stimulating effect primarily on the CD4+ 
population, while juices from Aronia + pectin and herbal extract affected the 
CD8+ population of T-lymphocytes. 

The Enoant supplemented group showed significantly lower 
immunoexpression of p53 in thymus than any of the other treated groups.  

Analysis of the immunoreactivity for survivin and IL2 serum levels showed no 
significant differences between all groups.  

Conclusion: Supplementation with aronia and Enoant juice leads to partial 
immunomodulating and anti-aging effects of the thymus.  

Practical application: This is a good enough reason to believe that the 
functional drinks discussed above can be recommended as a prophylactic tool for 
healthy aging. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: SDP-05/2014 

Project title: Metabolic syndrome and thyroid dysfunction in patients undergoing 
chronic treatment with methadone 
Project director: Maria Orbetzova1 
Leading scientist: Sava Petrov1 
Research team: Dimitar Troev1, Tanya Deneva2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine, Faculty of Pharmacy 
1 – II Department of Internal Diseases, Section of Endocrinology; 2 – Department 
of Clinical Laboratory 
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Aim: To elucidate the influence of chronic methadone treatment on thyroid 
function, carbohydrate and lipid metabolism, quality of life and erectile function 
(in males). 

Results: The study was comprised of 63 patients from 3 programs of chronic 
methadone treatment in Sofia and Pazardjik, and 27 age and sex matched clinically 
healthy controls. Free T4 levels were higher in the patients as compared to the 
controls (13.43 ± 2.6 vs 11.79 ± 1.40 pmol/L, Р < 0.05), and no significant gender 
specific differences it the thyroid hormones and TSH levels were observed. Free T3 
(FT3) levels were significantly higher in the subgroups treated with higher 
methadone doses. Basal glucose was significantly higher in the patients as 
compared to the controls (5.87 ± 1.44 vs 5.07 ± 0.76 mmol/L, P < 0.05). In the 
patient group the males in comparison with the females had higher basal glucose 
(6.0 ± 1.4 vs 5.02 ± 1.37 mmol/L, Р < 0.05) and HOMA-index (4.45 ± 6.7 vs 2.10 ± 
2.42, Р < 0.05). No significant differences in lipid parameters and atherogenic risk 
indices were found between the pathologic and the control group, nevertheless a 
trend towards higher levels of total and LDL-cholesterol, and triglycerides was 
found in the patients. When assessing quality of life in both sexes by questionnaire 
SF 36 v.2, significantly unfavorable results for all the components reflecting mental 
and physical health were observed in the patients as compared to the controls. 
Results from the IIEF questionnaire, assessing erectile function in males, showed 
significantly lower scores for all indicators of physical sensations and satisfaction 
in the patients. 

Conclusion: Our data are pioneer in the context of finding isolated 
hyperthyroxinemia, dose-dependent effect on FT3, increased basal glucose, a trend 
towards unfavorable lipid profile with chronic methadone treatment. The patients 
of reproductive age included in the methadone treatment programs have a 
reduced quality of life, and the males are also with erectile dysfunction, that has 
adverse health and social consequences.   

Practical applications: Patients from the methadone treatment programs form 
a specific contingent requiring individual approach with a focus on search, 
treatment and monitoring of associated endocrine and metabolic disorders.  

 
Research area: Dental Medicine 
Contract №: SPD-06/2014 

Project title: Exploration of the possibilities of the sonic handpiece to root 
preparation for anatomically shaped post and core restorations 
Project director: Hristo Kisov1 
Leading scientist: Stiliyan Hristov1 

214 Days of Medical Science 



Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine 
1 – Department of Prosthetic Dental Medicine 

Aim: Development of experimental handpiece and preparation technique for 
corresponding counterrotational posts. Development of a fiberreinforced post 
design. 

Results: The sonic handpieces work with tips, that don’t use rotational 
movements. Due to the vibrational movements, that they produce it is possible to 
use an anatomically shaped tip. 

Based on standard sonic tips, used in different areas of Dental medicine we 
developed an anatomically shaped tip for root canal preparation. The tips have 
serial numbers and are diamond coated. In the experimental process development 
we drew up a protocol for preparation. To illustrate the preparation we created cut 
sections of the prepared teeth. 

The developed sonic tip is the result of constant searching for a safe anatomical 
preparation. It enables a tissue protecting preparation on teeth reduced in size. 

The second step is the production of a fiberreinforced post, corresponding to 
the anatomical preparation. The cut sections proved the fitting of the post. 

Conclusion: The developed system provides an anatomically consistent 
preparation and maximum adaptation of the post to root walls. 

Practical applications: The results provide a basis for clinical application of the 
innovative system for anti-rotation post preparation and corresponding 
fiberreinforced post. 

 
Research area: Clinical 
Contract №: SDP-07/2014  

Project title: Skin sensitivity and photosensitivity for allergens of Patch and 
Photopatch Series 
Project director: Rumyana Yankova1 
Leading scientist: Donka Brambarova1 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Medicine 
1 – Department of Dermatology and Venereology 

Aim: to examine cutaneous reactions to products for topical use including 
bleaching and photoprotective ones and the results of Patch test with European 
Baseline Series and Photopatch test with European Photopatch Baseline Series.  

Results: 52 subjects in the study were investigated, 51 of those were healthy 
subjects of both sexes aged 18 years to 82 years. One patient was not tested due the 
presence of an itchy rash at the time of examination and two subjects failed to 
appear for reporting. Twenty-one of the respondents were men (40.40%) and 31 
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were women (59.60%). The majority of the tested subjects were in active age, only 
four tested people were retirees (7.69%). Skin Patch tests were reported at the 48th 
hour with positive samples in 24 subjects (46.2%). The most frequent – six positive 
reactions were reported to Cobalt Chloride hexahydrate (0.39% of all samples). 
Five positive reactions (0.33%) were reported to Potassium dichromate and 
Nickelsulfate hexahydrate. Three positive reactions (0.20%) were reported to 4-
phenylenediamine base, Neomycin sulfate and Benzocaine. Two positive reactions 
(0.13%) were reported for six allergens – Thiuram mix, Lanolin, Balsam Peru, 4-
tert-butylphenol formaldehyde resin, Mercaptobenzothiazole, Budesonide. One 
positive reaction (0.07%) was reported for seven allergens – Colophony, 
formaldehyde, Sesquiterpene lactone mix, Me-dibromoglutaronitrile, Fragrance 
mix, Hydroxyisohexyl 3-cyclohexene carboxaldehyde, Textile dye mix. For the 
other eleven allergens/ haptens (over 30% of all allergens/haptens) all reported 
reactions were negative. In Photopatch testing 12 positive samples (1.17% of all 
samples) were reported. There were four positive samples reported to 
Benzophenone-3 (0.39% of all samples). Two positive samples (0.19% of total) 
were reported for each four allergens/ haptens – Ethylhexyl methoxycinnamate, 
Octocrylene, Isoamyl p-Methoxycinnamate and PABA. For the other 15 allergens/ 
haptens no photosensitivity was reported. For Benzophenone-4 two positive (1+) 
contact reactions were reported (0.19% of all samples).  

Conclusion: Positive reactions were more frequently observed in Patch than in 
Photopatch testing. The most common allergens in Patch testing – Cobalt 
Chloride hexahydrate, Potassium dichromate and Nickelsulfate hexahydrate are 
common in th domestic and professional environments. Conclusions cannot be 
drawn based on the results since the number of respondents is less than that 
required for such an assessment. 

Practical applications: Recommendations to avoid contact with the allergens 
were given to all tested subjects who had positive samples, those with 
photosensitivity were advised – to avoid exposure to sunlight and/or UV rays, 
contact to or topical application of allergens from the Photopatch series. Subjects 
with positive samples to the Photopatch series were recommended topical 
photoprotective agents in order to avoid possible photoreactions. The summarized 
results of the project can be included in training materials on dermatology and 
allergology. They would be useful for the preparation of Bulgarian series for Patch 
testing. 

216 Days of Medical Science 



 
Research area: Biomedical 
Contract №: SDP-08/2014  

Project title: Usage of endocrowns as a part of FPD – clinical research 
Project director: Yavor Kalatchev1, Neshka Manchorova2 
Leading scientist: Viktor Hadzhigaev2 
Research team: Stefan Zlatev1, Svetlin Alexandrov2 
Organization unit: MU – Plovdiv, Faculty of Dental Medicine 
1 – Department of Prosthetic Dental Medicine; 2 – Department of Operative 
Dentistry and Endodontics 

Aim: Investigation of the advantages of endocrown preparation design as a 
distal abutment, part of FPD in the prosthetic rehabilitation. 

Results: The following investigation included 10 patients, randomly selected, 
from 30 which fulfilled the inclusion criteria. 20 metal-free FPD's were 
manufactured – 2 for each patient. The position of the two types of preparation for 
the distal abutment tooth – classical or endocrown, were also randomly assigned 
with step 2. Direct comparison, according to the “Split mouth” method, was 
carried out with the Ridge's criteria for clinical evaluation, modified by the 
authors. The testing was carried out immediately after the luting; 3, 6, 9 ad 12 
months post cementation. The FPD's showed a-scores for all tested parameters. 
The survivability of the constructions was measured with the Kaplan-Maier 
survivability test. The method is used in two-ways – investigation of the 
survivability of metal free constructions in the oral cavity and direct comparison 
between the different distal abutments – classical and endocrown. All FPD's 
showed 100% survival rates at the 12th month control examination. Despite the 
limited amount of time for follow up, the results are consistent with other 
literature data supporting the usage of endocrowns as a definitive mean of 
restoration. 

Conclusion: The usage of endocrowns as abutments is appropriate when 
treating small defects in the distal area of the dentition. 

Practical applications: The application of endocrowns as a distal abutment in 
metal-free FPD's is suggested as an alternative to the less conservative classical 
approaches utilizing radicular posts. 
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