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1. Hormonal production of the developing gastrointestinal tract of rat. Nadya Penkova, Petar 

Hrischev, Pepa Atanassova. Acta morphologica et anthropologica. 2018;25(1-2):20-25. 

 

Хормонална продукция на развиващия се стомашно-чревен тракт на плъх 

 

 Abstract The aim of our study was to investigate the production of ghrelin аnd serotonin in the 

developing gastrointestinal tract of a rat and its paracrine role in the gastrointestinal wall. The 

earliest occurrence of ghrelin-producing cells we founded in the endoblastic epithelium of rat 

embryos on 12th day gestation. In the following periods this number increased. GHSR-1 was 

expressed during the same period in endoblast and myoblast cells of the developing digestive tube 

of embryos and fetuses as well as in the covering epithelium and glands of the stomach and small 

intestine of newborn rats. Serotonin-producing cells we found as late as one-day old rats. At that 

time there was presence of 5-HTR3 in smooth muscle cells. In conclusion, ghrelin-producing cells 

are among the earliest differentiating cells in the digestive tube and the presence of GHS-R1 

reveals the ability of ghrelin to carry out paracrine regulation of organogenesis and histogenesis of 

the gastrointestinal tract. After birth serotonin-producing cells are already differentiated and the 

gastrointestinal wall is ready to respond to serotonin and ghrelin signals through the GHSR-1 and 

5-HTR3 in the smooth muscle and glandular cells. 

 

Резюме Целта на нашето изследване е да се проучи продукцията на грелин и серотонин в 

развиващия се гастроинтестинален тракт на плъх и неговата паракринна роля в стомашно-

чревната стена. Най-ранната поява на грелин-продуциращи клетки, която ние открихме е в 

ендобластния епител на плъши ембриони в 12-ти гестационен ден. В следващите периоди 

броят ня тези клетки нараства. Грелиновият рецептор GHSR-1 се експресира в 

ендобластните и миобластните клетки през същите периоди на развиващата се 

храносмилателна тръба при ембрионите и фетусите; както и при новородените плъхове в 

покривния епител и жлезите на стомаха и тънкото черво. Серотонин-продуциращи клетки 

открихме при еднодневните новородени плъхове. По това време има и експресия на 5-HTR3 

в гладкомускулните клетки. В заключение, грелин-продуциращите клетки са сред най-

ранно диференциращите се клетки в храносмилателната тръба и наличието на GHS-R1 

разкрива способността на грелина да извършва паракринна регулация на органогенезата и 

хистогенезата на стомашно-чревния тракт. След раждането клетките, продуциращи 

серотонин, вече са диференцирани и стомашно-чревната стена е готова да реагира на 

серотонинови и грелинови сигнали чрез рецепторите GHSR-1 и 5-HTR3 в 

гладкомускулните и жлезистите клетки. 
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2. Morphological disorder progression in rat high-fat, high-carbohydrate diet induced 

metabolic syndrome. Petar Hrischev, Pepa Atanassova, Nadya Penkova, Gorana Rancic, 

Penka Angelova, Katya Georgieva.  Acta morphologica et anthropologica. 2017;24(1-

2):3-9. 

 

Прогресия на морфологичните нарушения при плъхове с метаболитен синдром 

предизвикан чрез високо-липидна високо-въглехидратна диета 

 

Abstract High-fat-carbohydrate intake correlates with the epidemic rise in obesity and metabolic 

syndrome and related diseases. The aim of our work was to study the liver and mesenteric adipose 

tissue in rats with metabolic syndrome induced by high-fat-high-carbohydrate diet (HFHCD). 

Wistar rats (n = 10) were fed with HFHCD for 16 weeks. Control rats (n = 10) were on a normal 

diet. Metabolic control was determined by measuring BMI, adiposity, plasma parameter. 

Histopathological study was performed on the mesenteric adipose tissue and liver using PAS-

reaction and Sudan-III-staining. Results: HFHCD increased body weight, BMI, adiposity, 

decreased HDL-cholesterol. Mesenteric adipose tissue was with larger adipocytes, liver steatosis 

and an increase in glycogen storage was also observed in the HFHCD group. In conclusion, 

nutritional stress caused by HFHCD promotes oxidative stress as evident by increased lipid 

peroxidation products and de novo lipogenesis which contributed to fat accumulation in the 

adipose tissue and the liver and to the development of non-alcoholic liver disorders. 

 

Резюме Приемът на храна с високо съдържание на мазнини и въглехидрати корелира с 

повишаването на епидемичния риск от затлъстяване и метаболитен синдром и свързаните с 

него заболявания. Целта на нашата работа беше да изследваме черния дроб и 

мезентериалната мастна тъкан при плъхове с метаболитен синдром, индуциран от високо-

липидна високо-въглехидратна диета (HFHCD). Плъхове Wistar (п = 10) бяха хранени с 

HFHCD в продължение на 16 седмици. Контролните плъхове (п = 10) бяха на нормална 

диета. Метаболитният контрол се извърши чрез измерване на ИТМ, затлъстяване, плазмени 

параметри. Хистологичното изследване беше извършено върху мезентериалната мастна 

тъкан и черния дроб, като се използваше PAS-реакция и оцветяване със Судан-III. 

Резултати: HFHCD води до повишени телесно тегло, BMI, затлъстяване, понижен HDL-

холестерол. Мезентериалната мастна тъкан е с по-големи адипоцити. В HFHCD групата се 

наблюдава също така чернодробна стеатоза и увеличено натрупване на гликоген. В 

заключение, хранителният стрес, причинен от HFHCD подпомага оксидативния стрес, 

изявен чрез повишаване на продукти от липидната пероксидация и липидогенеза de novo. 

Това допринася за за натрупването на липиди в мастната тъкан и черния дроб и развитието 

на неалкохолна чернодробна стеатоза. 

 

3. Immunohistochemical expression of ghrelin receptor GHS-R1 in the gastrointestinal tract. 

N. Penkova, P Atanassova. Acta morphologica et anthropologica. 2015;22:42-46.   

 

Имунохистохимична експресия на грелинов рецептор GHS-R1 в стомашно-чревния 

тракт. 

 

Abstract Ghrelin is a gastrointestinal hormone which performs the function of a ligand for 

secretory receptors of growth hormone in the adenohypophysis. In recent years, studies reveal the 
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presence of ghrelin receptors outside the CNS. The aim of the study is an immunohistochemical 

proof of the presence and localization of ghrelin receptor GHS-R1 in the human gastrointestinal 

tract. Biopsy specimens from stomach – body and antrum pylorus and duodenum are subjected for 

the expression of ghrelin receptor GHS-R1. Immunohistochemical study of GHS-R1 found its 

expression in biopsy material from three locations. The presence of receptors for ghrelin in the 

gastrointestinal tract indicates its paracrine action. There are ghrelin receptors in the epithelial cells 

of gastric glands and Lieberkuhn crypts of the duodenum that can directly affect their secretion. 

By binding to receptors in smooth muscle cells ghrelin also influences motility of the 

gastrointestinal tract. 

 

Резюме Грелинът е стомашно-чревен хормон, който изпълнява функцията на лиганд за 

секреторните рецептори на растежния хормон в аденохипофизата. През последните години 

проучванията показват наличие на грелинови рецептори извън ЦНС. Целта на нашето 

проучване е имунохистохимично да се докаже наличието и локализацията на грелинов 

рецептор GHS-R1 в човешкия стомашно-чревен тракт. Биопсичен материал от стомаха – 

фундус и антрум пилорикум; и дуодениум се проучват за експресия на грелинов рецептор 

GHS-R1. Имунохистохимичното изследване на GHS-R1 установява експресия на рецептора 

в биопсичения материал и от трите локации. Наличието на рецептори за грелин в стомашно-

чревния тракт показва възможността за неговото паракринно действие. Чрез грелиновите 

рецептори в епителните клетки на стомашните жлези и криптите на Либеркюн на 

дванадесетопръстника, грелинът може директно да влияе върху тяхната секреция. Чрез 

свързването на грелина с рецепторите в гладкомускулните клетки, той може да влияе и 

върху моториката на стомашно-чревния тракт. 

 

4. Leptin, leptin receptors, nerve growth factor and TrkA in women with metabolic syndrome. 

P. Hrischev, P. Nikolov, P. Atanassova, J. Nikolov, M. Orbetzova, N. Penkova. Journal 

of BioScience and Biotechnology. 2012, SE/ONLINE:63-66, ISSN:1314-6246.  

 

Лептин, лептинов рецептор, NGF и TrkA при жени с метаболитен синдром 

 

Abstract Adipose tissue is now recognized to be an important endocrine organ, secreting a variety 

of adipokines that are involved in the regulation of energy metabolism, insulin resistance and 

metabolic syndrome. Metabolic syndrome (MetSyn) corresponds to a sub-clinical inflammatory 

condition in which white adipose tissue (WAT) is characterized by an increased production and 

secretion of inflammatory molecules which may have local effects on WAT physiology but also 

systemic effects on other organs. Our purpose is to study the expression of some adipokines (leptin, 

Ob-R, NGF and TrkA) in women with metabolic syndrome. Our results reveal that women with 

MetSyn have significantly higher BMI, waist circumference WC, insulinemia, total cholesterol 

and low high-density lipoprotein-cholesterol levels. Plasma levels of leptin and NGF are over-

expressed. The immunohistochemical expression of leptin, leptin receptors, NGF and TrkA are 

very strong thus corresponding immunochemical data. The locally-produced pro-inflammatory 

adipokines leptin and NGF and their receptors are overproduced in MetSyn.They probably 

contribute to the ethiopathogenic mechanism underlying the metabolic derangements and 

cardiovascular disorders in MetSyn implicating in the obese state, insulin resistance and 

hypertension. 
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Резюме Адипозната тъкан сега е призната за важен ендокринен орган, секретиращ различни 

адипокини, които участват в регулирането на енергийния метаболизъм, инсулиновата 

резистентност и метаболитния синдром. Метаболитният синдром (MetSyn) съответства на 

подклинично възпалително състояние, при което бялата мастна тъкан (WAT) се 

характеризира с повишена продукция и секреция на възпалителни молекули, които могат 

да имат локални ефекти върху нейната физиологията, но също така и системни ефекти 

върху други органи. Нашата цел е да изследваме експресията на някои адипокини (лептин, 

Ob-R, NGF и TrkA) при жени с метаболитен синдром. Нашите резултати показват, че 

жените с метаболитен синдром имат значително по-висок ИТМ, по-голяма талия, 

инсулинемия, общ холестерол и ниски нива на липопротеин-холестерол. Плазмените нива 

на лептин и NGF са свръхекспресирани. Имунохистохимичната експресия на лептин, 

лептинови рецептори, NGF и TrkA са много силни, като по този начин съответстват на 

имунохимичните данни. Локалната продукция на про-възпалителни адипокини лептин и 

NGF и техните рецептори, са свръхпродуктирани при метаболитния синдром. Вероятно те 

допринасят за етиопатогенетичните механизми, които са в основата на метаболитните 

нарушения при метаболитния синдром и свързаните с него сърдечно-съдовите нарушения, 

затлъстяване, инсулинова резистентност и хипертония. 

 

5. Development and characteristics of the basal lamina during early embryogenesis of human. 

Berbenkova, V., Trichkova, V., Penkova, N., Dimova, P. Bulgarian Medicine. 

2001;9(2):18 – 20.   

 

Abstract Organs of human embryos, from 6thto 8thweek of gestation, were studied. Uniformity 

in development and structuring of the basal lamina was detected, in all of the examined embryonic 

organs, originating from different germ layers. Morphologic differences in the structure of the 

basal lamina, due to the specific function of the studied embryonic organs and the degree of 

differentiation of the epithelial cells during the process of embryogenesis, were revealed. The 

authors propose a classification of the different types basal laminae, according to structural criteria. 

 

Резюме Изследвани са органи от човешки ембриони от 6-та до 8-ма гестационна седмица. 

Открита е еднородност в развитието и структурирането на базалната ламина във всички 

изследвани ембрионални органи, произхождащи от различни зародишеви листове. 

Разкрити са морфологични различия в структурата на базалната ламина, дължащи се на 

специфичната функция на изследваните ембрионални органи и степента на диференциация 

на епителните клетки по време на процеса на ембриогенеза. Авторите предлагат 

класификация на различните видове базални ламини според структурните критерии. 
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Резюмета на публикациите в нереферирани списания с научно рецензиране, 

или в редактирани колективни томове 

 
Journal of Gastrointestinal & Digestive System. 

 

1. Serotonin and its functions as gastrointestinal hormone. Nadya Ivanova Penkova, Juliya 

Georgieva Nikolova. Journal of Gastrointestinal & Digestive System. 2017;7(6): 537. 

 

Серотонин и неговите функции като стомашно-чревен хормон 

 

Abstract Background: Serotonin plays the role of critical signal molecule in great number of 

physiologic processes and pathologic symptoms of gastrointestinal tract. As a gastrointestinal 

hormone serotonin takes place in the regulation of smooth muscle motor activity and glandular 

secretion. It affects the gastrointestinal sensation of pain, nausea and vomiting. The aim of our 

study is to determine the presence and localization of serotonin-producing EC cells and distribution 

of serotonin receptor 5-НТR3 in the human stomach. Material and methods: Biopsy specimens 

from 25 patients aged 40-70 years: body and antral part of the stomach are studied by 

immunohistochemical reactions for serotonin, serotonin receptor 5-HTR3; and transmission 

electron microscopy. Results: The serotonin-producing cells are found between columnar cells of 

gastric epithelium, in the fundic and pyloric glands of the gastric mucosa. Their ultrastructural 

characteristics show the presence of EC1 and EC2 enterochromaffin cells. The expression of 

serotonin receptor 5-НТR3 in covering epithelium, glandular and interstitial cells shows the 

possibility serotonin to affect gastric mucosa secretion. The intensive expression of 5-НТR3 

receptors in gastric wall smooth muscle cells demonstrates the key role of serotonin in 

gastrointestinal motility. Conclusion: In order to obtain a better understanding of the functional 

role of serotonin, we investigate the localization of serotonin-producing EC cells, their 

ultrastructural characteristics and the presence and distribution of serotonin receptor 5HTR3 in the 

stomach. Enzymes needed for serotonin secretion and degradation, its transporters, as it great 

numbers of receptors are the base new drugs to be synthesized aiding clinical practice in 

gastroenterology. 

 

Резюме Серотонинът играе ролята на критична сигнална молекула в голям брой 

физиологични процеси и патологични симптоми на стомашно-чревния тракт. Като 

гастроинтестинален хормон серотонинът участва в регулацията на двигателната активност 

на гладката мускулатура и жлезиста секреция. Той има отнощение към  

гастроинтестиналната сетивност за болка, усещането за гадене и повръщане. Целта на 

нашето изследване е да се определи наличието и локализацията на серотонин-продуциращи 

ЕС клетки и дистрибуцията на серотонинов рецептор 5-НТR3 в човешкия стомах. 

Материали и методи: Биопсичен материал от 25 пациенти на възраст 40-70 години: от 

тялото и антралната част на стомаха се изследват чрез имунохистохимични реакции за 

серотонин, серотонинов рецептор 5-HTR3; и трансмисионна електронна микроскопия. 

Резултати: Серотонин-продуциращите клетки се откриват между цилиндричните клетки на 

стомашния епител, във фундусните и пилорните жлези на стомашната лигавица. Техните 

ултраструктурни характеристики показват наличието на ентерохромафинни клетки от EC1 

и EC2 тип. Експресията на серотонинов рецептор 5-НТR3 в покривния епител, жлезисти и 

интерстициални клетки показва възможността серотонинът да влияе върху секрецията на 



6 
 

стомашната лигавица. Интензивната експресия на 5-НТR3 рецепторите в клетките на 

гладката мускулатура на стомашната стена показва ключовата роля на серотонина в 

стомашно-чревната моторика. Заключение: За да се изясни функционалната роля на 

серотонина, ние изследваме локализацията на серотонин-продуциращи ЕС клетки, техните 

ултраструктурни характеристики и наличието и разпределението на серотонинов рецептор 

5HTR3 в стомаха. Ензимите, необходими за секрецията и разграждането на серотонина, 

неговите транспортери, както и големият брой серотонинови рецептори са база за синтез на 

нови лекарства в помощ на клиничната практика в гастроентерологията. 

 

IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS) 

 

2. Ghrelin-Producing Cells and Ghrelin Receptor GHSR-1 in the Small Intestine of Human 

Embryos 6th Gestation Week and the Role of Ghrelin in Gastrointestinal Tract 

Differentiation. Nadya Ivanova Penkova, Pepa Koseva Atanasova, Zlatina Petrova 

Zheleva, Monika Atanasova Chilikova.  IOSR Journal of Dental and Medical Sciences 

(IOSR-JDMS). 2016;15(11ver4):1-10. 

 

Грелин-продуциращи клетки и грелинов-рецептор GHSR-1 в тънкото черво на 

човешки ембриони 6-та гестационна седмица и ролята на грелина в диференциацията 

на стомашно-чревния тракт 

 

Abstract: Cell and tissue differentiation in the developing gastrointestinal tract during the 

embryonic period is carried out through complex intercellular signaling. Common biological 

signaling pathways between the differentiating tissues such as BMP, Hedgehog, PDGF, TGF-β, 

and Wnt signaling have been ascertained. The participation of enteroendocrine cells and their 

hormones in these processes is only hypothetical. The studies on enteroendocrine cells in the 

prenatal period is related mainly to the time of their occurrence. Links between hormonal 

production of enteroendocrine cells and tissue differentiation, which in adults express receptors 

for their hormones, have not been traced. Aim: The aim of the present study is to ascertain the 

occurrence of ghrelin-producing cells in the early embryonic period of human and to study their 

relation to the other cells in the developing small intestine through the presence of ghrelin receptors 

GHSR-1 in them. Material and methods: Fragments of small intestine of 6th- gestation-week 

human embryos are studied through transmission electron microscopy (TEM) and 

immunihistochemical reactions by the ABC method for ghrelin and ghrelin receptor GHSR-1. 

Results: During 6th gestation week in the small intestine of human embryos we ascertain the 

presence of enteroendocrine cells. Ultrastructural characteristic reveals that they are of G-, D-, 

EC1- and ЕС2-type. Immunohistochemically we ascertained the presence of single ghrelin-

producing cells among the crypt epithelium. In these areas the expression of ghrelin receptor 

GHSR-1 has been localised. Conclusion: During 6th gestation week, in the small intestines of 

human embryos there is presence of highly differentiated enteroendocrine cells including ghrelin–

producing ones. In the early embryonic period, when digestion is lacking, in the developing small 

intestine there is personal production of gastrin, somatostatin, serotonin and ghrelin. Through its 

receptors ghrelin can perform the function of an ontogenetic factor and to influence directly cell 

proliferation and differentiation in the maturation of the gastrointestinal tract.  
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Резюме Клетъчната и тъканната диференциация в развиващия се стомашно-чревен тракт 

по време на ембрионалния период се осъществява чрез сложно междуклетъчно 

сигнализиране. Установени са общо биологични сигнални пътища между 

диференциращите тъкани като BMP, Hedgehog, PDGF, TGF-β и Wnt сигнализация. 

Участието на ентероендокринните клетки и техните хормони в тези процеси е само 

хипотетично. Проучванията върху ентероендокринните клетки в пренаталния период са 

свързани главно с времето на тяхната поява. Връзките между хормоналнотата продукция на 

ентероендокринните клетки и диференциращите се тъкани, които при възрастни 

експресират рецептори за тези хормони, все още не са проследени. Цел: Целта на 

настоящото изследване е да се установи появата на грелин-продуциращи клетки в ранния 

ембрионален период на човека и да се проучи връзката им с другите клетки в развиващото 

се тънко черво, чрез наличието на грелинови рецептори GHSR-1 в тях. Материали и методи: 

Фрагменти от тънко черво на човешки ембриони в 6-та гестационни седмици са проучва  

чрез трансмисионна електронна микроскопия (ТЕМ) и имунистохимични реакции по ABC 

метод за грелин и грелин рецептор GHSR-1. Резултати: През 6-та гестационна седмица в 

тънкото черво на човешките ембриони установяваме наличието на ентероендокринни 

клетки. Ултраструктурната характеристика показва, че те са от G-, D-, EC1- и ЕС2-тип. 

Имунохистохимично установяваме наличието на единични грелин-продуциращи клетки 

сред епитела на криптите. В тези области е локализирана и експресията на грелинов 

рецептор GHSR-1. Заключение: През 6-та гестационна седмица в тънкото черво на 

човешките ембриони има наличие на силно диференцирани ентероендокринни клетки, 

включително грелин-продуциращи. В ранния ембрионален период, когато храносмилането 

липсва, в развиващото се тънко черво има продукция на гастрин, соматостатин, серотонин 

и грелин. Чрез своите рецептори грелинът може да изпълнява функцията на онтогенетичен 

фактор и да влияе директно върху клетъчната пролиферация и диференциация в 

матурацията на стомашно-чревния тракт. 

 

3. Ghrelin and its Role in the Secretion and Motility of the Gastrointestinal Tract in Humans. 

Nadya Ivanova Penkova, Pepa Koseva Atanasova, Zlatina Petrova Zheleva, Monika 

Atanasova Chilikova. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS). 

2016;15(12ver5):107-113. 

 

Грелинът и неговата роля в секрецията и моториката на стомашно-чревния тракт при 

човек 

 

Abstract: The functional plasticity of the gastrointestinal tract in the processes of digestion, 

transport and resorption of nutrients is carried out by complex neurohumoral factors. Tissue 

hormones excreted by the enteroendocrine cells ensure local regulation of the processes in the 

gastrointestinal wall in correspondence with the specific needs in its separate sections. One of these 

hormones is ghrelin. As a recently discovered hormone by Masayasu Kodzima et al. in 1999, the 

type of endocrine cells, which synthesize it, as well as its physiologic functions and mechanisms 

of operation, has not been clarified yet. Aim The aim of the present study is to establish the 

presence of endocrine cells of the ghrelin-producing type and the presence of ghrelin receptor 

GHSR-1 in the gastrointestinal tract of humans. Material and Methods Biopsy specimen from 

human mucosa from the stomach and duodenum is investigated by transmission electric 

microscope and immunohistochemical reactions for ghrelin and ghrelin receptor GHSR– 1. 
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Results Microscopically we establish the presence of several enteroendocrine cells with alleged 

ghrelin secretion. Ultramiscroscopic features show that they are of G, D, X-like and EC1and ЕС2 

type. Immmunohistochemically we establish ghrelin-producing cells in the gastric mucosa and 

ghrelin-receptor is expressed in glandular and smooth muscle cells of stomach and duodenum. 

Conclusion In our study we provide clinically significant data for ultramicroscopic characteristics 

of the potential ghrelin-producing cells in the gastrointestinal tract as well as the specific 

localization of ghrelin secretion in the gastric mucosa. The established positive expression of 

ghrelin receptor in smooth muscle and glandular cells from stomach and duodenum reveals the 

ability of ghrelin to influence directly the secretion and motility of these organs.  

 

Резюме Функционалната пластичност на стомашно-чревния тракт в процесите на 

храносмилането, транспорта и резорбцията на хранителните вещества се осъществява чрез 

комплексни неврохуморални фактори. Тъканните хормони, отделяни от 

ентероендокринните клетки, осигуряват локално регулиране на процесите в стомашно-

чревната стена в съответствие със специфичните нужди в отделните му сектори. Един от 

тези хормони е грелинът. Като наскоро открит хормон от Masayasu Kodzima et al. през 1999 

г. все още не е изяснен видът на ендокринните клетки, които го синтезират, както и неговите 

физиологични функции и механизми на действие. Цел Целта на настоящото изследване е 

да се установи наличието на ендокринни клетки от грелин-продуциращ тип и наличието на 

грелинов рецептор GHSR-1 в стомашно-чревния тракт на човека. Материал и методи 

Биопсичен материал от човешка лигавица от стомах и дванадесетопръстник е изследвана 

чрез електронен микроскоп и имунохистохимични реакции за грелин и грелинов рецептор 

GHSR–1. Резултати Електроно-микроскопски установяваме наличието на няколко типа 

ентероендокринни клетки с предполагаема секреция на грелин. Ултрамикроскопските 

характеристики показват, че те са от тип G, D, X и EC1 и ЕС2. Имунохистохимично 

установяваме  гелин-продуциращи клетки в стомашната лигавица и експресиия на грелинов 

рецептор в жлезисти и гладкомускулни клетки на стомаха и дванадесетопръстника. 

Заключение В нашето проучване ние предоставяме клинично значими данни за 

ултрамикроскопските характеристики на потенциалните грелин-продуциращи клетки в 

стомашно-чревния тракт, както и специфичната локализация на грелиновата секреция в 

стомашната лигавица. Установената положителна експресия на грелинов рецептор в 

гладкомускулните и жлезистите клетки от стомаха и дванадесетопръстника разкрива 

способността на грелина да влияе директно върху секрецията и моториката на тези органи. 

 

4. Ghrelin as an Ontogenetic Factor and a Gastrointestinal Hormone in the Prenatal and 

Postnatal Period in Rat. Nadya Penkova, Pepa Atanassova, Elenka Georgieva, Monika 

Chilikova. IOSR Journal of Dental and Medical Sciences (IOSR-JDMS). 

2017;16(3ver10):77-90. 

 

Грелинът като онтогенетичен фактор и стомашно-чревен хормон в пренаталния и 

постнаталния период при плъх. 

 

Abstract: Ghrelin is a recently discovered hormone. It was mentioned for the first time by 

Masayasu Kodzima and associates in 1999. Despite the numerous studies concerning ghrelin, there 

are still issues to consider. So far there is no definite answer to the question which type 

enteroendocrine cells produce this hormone. А not less debatable point is the question on the 
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appearance of differentiated ghrelin-producing cells in the prenatal period. So far the earliest 

occurrence of ghrelin-producing cells in rats is registered in foetal stomach 18th gestation day. 

Aim: The aim of our research is to ascertain the occurrence of ghrelin-producing cells in the 

developing gastro-intestinal tract of a rat during the embryonic, foetal and early neonatal period, 

to study their manifestations and relations to the differentiating elements of the gastro-intestinal 

wall. Material and methods: The material for study is of white Wistar rats. We studied rat embryos 

8th- 11th gestation day; rat embryos 12th- 15th gestation day; rat fetuses aged 15th -20th gestation 

day; fragments of gastrointestinal tract of one-day- old rats. We performed an 

immunohistochemical study on the ABC method with primary ghrelin antibody and primary 

antibody of ghrelin receptor GHS-R1. Results: We found presence of ghrelin-producing cells in 

the endoblastic epithelium of rat embryos 12th gestation day and fetuses 16th gestation day, as 

well as in the epithelial lining and glands of the stomach and small intestine of one-day-old rats. 

A ghrelin receptor is expressed in the same periods in endoblastic and myoblastic cells of the 

developing digestive tube in embryos and fetuses, as well as in the epithelial lining and glands of 

the stomach and small intestines of newborn rats. Conclusion: Ghrelin-producing cells in the 

gastro-intestinal tract are differentiated as early as the embryonic development of rats. The 

presence of ghrelin receptors in the endoderm and myoblast of the developing gastro-intestinal 

tube during the embryonic and fetal periods presumes the participation of ghrelin as an inductive 

signal in the complex processes of cellular proliferation and differentiation. The presence of 

ghrelin receptors in the mucosa of the stomach and small intestine after birth reveals the ability of 

ghrelin to participate directly in the regulation of the local processes of the gastro-intestinal wall 

(secretion, motor and sensory function) without the mediation of the growth hormone.  

 

Резюме Грелинът е наскоро открит хормон. За първи път се споменава от Масаясу Кодзима 

и сътрудници през 1999 г.. Въпреки многобройните проучвания относно грелин, все още 

има въпроси, които трябва да се изяснят. И досега няма категоричен отговор на въпроса кой 

тип ентероендокринни клетки произвежда този хормон. Не по-малко спорен е въпросът за 

появата на диференцирани грелин-продуциращи клетки в пренаталния период. Досега най-

ранната поява на грелин-продуциращи клетки при плъхове е регистрирана в 18-ти 

гестационен ден при плъх. Цел: Целта на нашето изследване е да се установи наличието на 

грелин-продуциращи клетки в развиващия се стомашно-чревен тракт на плъх по време на 

ембрионалния, феталния и ранния неонатален период; да се проучи тяхната прояви и 

връзката им с диференциращите елементи на стомашно-чревната стена. Материал и методи: 

Експерименталният материал е от бели плъхове порода Wistar. Изследвахме плъши 

ембриони 8-ми - 11-ти  гестационен ден; плъши ембриони 12-ти-15-ти ден гестационен ден; 

плъши фетуси на възраст 15-ти – 20-ти гестационен ден; фрагменти от стомашно-чревния 

тракт на еднодневни новородени плъхове. Извършихме имунохистохимично изследване по 

ABC метода с първично антитяло на грелин и първично антитяло на рецептор за грелин 

GHS-R1. Резултати: Установено е наличието на грелин-продуциращи клетки в 

ендобластичния епител на плъши ембриони на 12-ти гестационен ден и при фетуси в 16-ти 

гестационен ден, както и в покривния епител и жлезите на стомаха и тънките черва на 

еднодневните новородени плъхове. Рецепторът за грелин се експресира в същите периоди 

в ендобластните и миобластните клетки на развиващата се храносмилателна тръба при 

ембриони и фетуси, както и в покривния епител и жлезите на стомаха и тънките черва на 

новородените плъхове. Заключение: Грелин-продуциращите клетки в стомашно-чревния 

тракт се диференцират още в ембрионалното развитие при плъх. Наличието на грелинови 
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рецептори в ендобласта и миобласта на развиващата се стомашно-чревна тръба през 

ембрионалния и феталния период предполага участието на грелина като индуктивен сигнал 

в сложните процеси на клетъчна пролиферация и диференциация. Наличието на грелинови 

рецептори в лигавицата на стомаха и тънките черва след раждането показва способността 

на грелина да участва директно в регулацията на локалните процеси в стомашно-чревната 

стена (секреция, двигателна и сензорна функция) без посредничеството на растижния 

хормон. 

 

5. Influence of combined high-fat-high-carbohydrate diet on ghrelin in female and male rats. 

Peter Ivanov Hrischev, Nadya Ivanova Penkova, Katerina Nikolova Georgieva, Dora 

Dimitrova Terzieva, Pepa Koseva Atanassova. IOSR Journal of Dental and Medical 

Sciences (IOSR-JDMS). 2017;16(10ver13):1-12. 

 

Влияние на комбинирана високо-липидна високо-въглехидратна диета върху грелина 

при женски и мъжки плъхове. 

 

Abstract: Ghrelin is secreted from stomach and plays a key role in appetite and glucose regulation. 

Aim: The aim of our work was to study the influence of high-fat-high-carbohydrate diet (HFHCD) 

on ghrelin expression in female and male rats. Material and methods: Two-month-old Wistar rats 

were divided into four groups: control - female (FC) and male (MC), and dietary-manipulated - 

female (FD) and male (MD). The dietary-manipulated animals were fed HFHCD for 16 weeks, 

the control groups - standard rat chew. Weight, BMI and waist circumference were measured in 

the course and at the end of the experiment. After the sacrifice of the animals, serum concentrations 

of glucose, insulin and ghrelin were measured. The stomach of each rat was examined 

immunohistochemically for ghrelin expression. Results: FD and MD compared with the controls 

had higher values of body weight, BMI, waist circumferences, glucose, insulin and HOMA-IR and 

developed insulin resistance. Their serum ghrelin concentrations were lower, with gender 

differences – lower in FD than MD. Stronger immunohistochemical reaction was detected in the 

stomach of the dietary-manipulated rats. Conclusion: HFHCD induces changes in ghrelin 

expression and makes it a risk factor for the development of obesity and metabolic syndrome. 

 

Резюме Грелинът се отделя от стомаха и играе ключова роля в регулацията на апетита и 

обмяната на глюкозата. Цел: Целта на нашата работа беше да изследваме влиянието на 

високо-липидната високо-въглехидратна диета (HFHCD) върху експресията на грелин при 

женски и мъжки плъхове. Материали и методи: Двумесечните плъхове Wistar бяха 

разделени на четири групи: контролни - женски (FC) и мъжки (MC), и диетично 

манипулирани - женски (FD) и мъжки (MD). Диетично манипулираните животни бяха 

хранени с HFHCD в продължение на 16 седмици, а контролните групи - със стандартна 

виварна храна. Теглото, ИТМ и обиколката на талията бяха измерени в хода и в края на 

експеримента. След умъртвяването на животните се измериха серумните концентрации на 

глюкоза, инсулин и грелин. Стомахът на всеки плъх беше изследван имунохистохимично 

за експресия на грелин. Резултати: FD и MD в сравнение с контролите имат по-високи 

стойности на телесното тегло, ИТМ, обиколки на талията, глюкоза, инсулин и хомеостазен 

модел за оценка на инсулинова резистентност (HOMA-IR); и развита инсулинова 

резистентност. Серумните им концентрации на грелин са по-ниски с разликите в половете 

- по-ниски при FD, отколкото при MD. По-интензивна имунохистохимична реакция се 
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открива в стомаха на диетично манипулираните плъхове. Заключение: високо-липидната 

високо-въглехидратна диета предизвиква промени в експресията на грелин и го прави 

рисков фактор за развитието на затлъстяването и метаболитния синдром. 

 

    Acta morphologica et anthropologica 

 

6. Serotonin producing cells in the small intestine of newborn rats – light microscopic and 

immunohistochemical study. Penkova N., Atanassova P., Koeva I., Trichkova V. Acta 

morphologica et anthropologica, 2010;15:83-87. 

 

Серотонин-продуциращи клетки в тънкото черво на новородени плъхчета –

светлинномикроскопско и имунохистохимично изследване 
        

Abstract Investigating the role of the serotonin-producing EC cells in the differentiation of the 

small intestine of rats we study the early neonatal period. At this stage the intestinal wall is not 

morphologically matured. The aim of the current study is to determinate the presence and 

localization of the enterochromaffin EC cells in the mucosa of the small intestine of rats in the 

early neonatal period. Material and methods: Speciment of the small intestine of 1-day-old 

newborn rats is studied immunohistochemically for expression of serotonin. The expression of 

serotonin in a small number of cells regularly sprea along the small intestine is confirmed. The 

differentiated EC cells are located predominantly in the covering epithelium if the villi situated 

individually among the rest of the epithelium cells. 

 

Резюме За да изследваме ролята на серотонин-продуциращите ЕС клетки в 

диференциацията на тънкото черво на плъхове ние изследваме ранния неонатален период. 

През този етап стената на червото не е морфологично зряла. Целта на настоящото проучване  

е да установим наличието и локализацията на ентерохромафинни ЕС клетки в лигавицата 

на тънкото черво на плъхове през ранния неонатален период. Материал и методи: Проби от 

тънко черво на новородени плъхчета на един ден се изследват имунохистохимично за 

експресия на серотонин. Експресията на серотонин в малък брой клетки регулярно 

разпръснати по хода на тънкото черво се потвърждава. Диференцираните ЕС клетки са 

локализирани предимно в покривния епител на вилите, ситуирани поединично сред 

останалите епителни клетки. 

 

Proceedings of the Balkan scientific conference of biology Plovdiv 

 

7. Еndocrine cells from the gastroinestinal - pancreatic endocrine system in the gastro-

intestinal tract of human embryos in 5-th – 6-th gestation week. Penkova, N. Proceedings 

of the Balkan scientific conference of biology Plovdiv. 2005:732 – 735.   

 

Ендокринни клетки от гастро-ентеро-панкреатичната ендокринна система в 

стомашно-чревния тракт на човешки ембриони в 5-та - 6-та гестационна седмица 

 

Abstract The gastrointestinal - pancreatic endocrine system, being a part of the diffuse neuro - 

endocrine system contains diffusely scattered cells and cell groups in the covering epithelium and 

glands from the gastro-intestinal tract. Although there is still no digestion in those early stages of 
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embryo development the endocrine cells are highly differentiated and show morphologic 

characteristics that are identical with the ones in adults. The aim of the current study is the making 

of an ultra-structural characteristic of the different types of endocrine cells in the mucosa of the 

gastrointestinal tract of human embryos in the 5th-6th gestation week. The ultra-structural 

description of the endocrine cells in the mucosa of the gastro-intestinal tract of human embryos is 

one of the directions in their study which is trying to uncover the fundamental question of their 

embryonic origin. 

 

Резюме Гастро-енетро-панкреатичната ендокринна система, която е част от дифузната 

невро-ендокринна система, съдържа дифузно разпръснати клетки и клетъчни групи в 

покривния епител и жлези от стомашно-чревния тракт. Въпреки че все още няма 

храносмилане в тези ранни етапи на ебрионално развитие, ендокринните клетки са силно 

диференцирани и показват морфологични характеристики, които са идентични с тези при 

възрастните. Целта на настоящото изследване е да се направи ултраструктурна 

характеристика на различните типове ендокринни клетки в лигавицата на стомашно-

чревния тракт на човешки ембриони в 5-та и 6-та гестационна седмица. Ултраструктурното 

описание на ендокринните клетки в лигавицата на стомашно-чревния тракт на човешки 

ембриони е едно от направленията в тяхното изследване, което се опитва да изясни 

основния въпрос за техния ембрионален произход. 

 

Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив 

 
8. Морфологично проучване върху новооткрития гастроинтестинален хормон грелин. 

Надя Пенкова, Владимир Андонов, Пепа Атанасова, Ивета Коева, Валентина 

Тричкова. Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив, Серия Г. Медицина, 

Фармация и Дентална медицина. 2011;12:42-45. 

 

Morphological study on the newly discovered gastrointestinal hormone ghrelin.  
Penkova N., Andonov A., Atanassova P., Ufeva I. Scientific works of the Union of Scientists in 

Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine. 2011;12:42-45. 

 

Резюме Постоянният интерес към ендокринните клетки от гастроинтестиналният тракт 

(GIT) води до откриването на нови хормони, които те продуцират. Грелинът е олигопептид 

от 28 аминокиселинни остатъка, изолиран за първи път от плъши стомах. Той изпълнява 

функцията на лиганд за секреторните рецептори на растежния хормон в аденохипофизата. 

Целта на настоящото проучване е да установим наличието и локализацията на 

ентероендокринните грелин-продуциращи клетки в лигавицата на гастроинтестиналния 

тракт. Проучването на грелин-продуциращите клетки се извършва върху биопсичен 

материал от легавицата на човешки стомах и върху експериментални животни – бели 

плъхове порода Wistar. Материалът се проучи имунохистохимично и електроно-

микроскопски. Нашият имунохистохимичен анализ установи експресия на грелин в 

ендокринни клетки от тялото на главните жлези в тялото на стомаха при възрастен човек. 

Използвайки плъха като модел за проучване на експресията на развиващия се GIT през 

ембрионалния, феталния и неонаталния период, ние установихме наличие на грелин-

продуциращи клетки само в стомашната лигавица на новородените. Изследването на 
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биопсичния материал с ТЕМ представи някои типове ендокринни клетки, кандидати за 

грелин-продуциращи. 

 

Abstract The constant interest in enteroendocrine cells from gastrointestinal tract (GIT) leads to 

the discovery of new hormones that they produce. Ghrelin is a 28 amino acid peptide isolated for 

the first time from rat stomach. It is a ligand of the secretory growth hormone receptors in 

adenohypophysis. The aim of this study was to determine the existence and location of the 

enteroendocrine ghrelin-producing cells in the GIT mucosa. Biopsy specimens from human 

stomach and experimental animals - Wistar rats was investigated immunohistochemically and 

electron microscopically. Our immunohistochemical analysis found expression of ghrelin in 

endocrine cells from the body of the major glands in the stomach body in an adult human. Using 

rats as a model to study the expression of the developing GIT in embryonic, fetal and neonatal 

period, we founded the presence of ghrelin-producing cells only in the gastric mucosa of newborns. 

The TEM biopsy study we presented some types of enteroendocrine cells, сandidates for ghrejin-

producing cells. 

 

9. Потенциалната роля на грелина като онтогенетичен фактор диференциацията на 

гастроинтестиналния тракт при човек. Надя Иванова Пенкова, Петър Иванов 

Хрисчев, Радослав Владимиров Пенков, Александра Иванова Димитрова, Пепа 

Косева Атанасова. Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив, Серия Г. 

Медицина, Фармация и Дентална медицина. 2015;17:11-14. 

 

The potential role of ghrelin as ontogenetic factor in the differentiation of the gastrointestinal 

tract in humans.  

Penkova N., Hrischev P., Penkov R., Dimitroba A., Atanassova P. Scientific works of the Union 

of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine. 2015;17:11-

14. 

 

Abstract: Ghrelin is an oligopeptide hormone that is secreted by the gastric mucosa in the fasted 

state. It unlocks the feeling of hunger by stimulating receptors in the hypothalamus and releases 

growth hormone secretion in the adenohypophysis. As tissue hormone ghrelin activates cell 

proliferation and regeneration. The aim of this study is to determine the presence and localization 

of ghrelin and ghrelin receptor in the primary gut tube in early embryogenesis in human. Material 

and methods Fragments of the digestive tube of human embryos in 6th gestation week are 

examinated for immunohistochemical expression of ghrelin and ghrelin receptor GHS-R1a. 

Results Ghrelin producing cells are found in the epithelium of the primary small intestine. The 

epithelial cells also express ghrelin receptor GHS-R1a. Conclusion During early embryogenesis - 

a period of intense cell proliferation and differentiation, ghrelin produced by the already 

differentiated endocrine cells has the ability to act as a specific ontogenetic factor that is different 

from the known so far biological signaling pathways. 

 

Резюме Грелинът е олигопептиден хормон, който се секретира от стомашната лигавица на 

гладно. В хипоталамуса той отключва чувството на глад, а в аденохипофизата освобождава 

секрецията на растежния хормон. Като тъканен хормон грелинът активира клеъчната 

пролиферация и регенерация. Целта на настоящото проучване е да установим наличието и 

локализацията на грелин и грелинов рецептор в първичното черво през ранната 
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ембриогенеза. Материал и методи. Фрагменти от храносмилателната тръба на човешки 

ембриони 6-та гестационна седмица се проучват имунохистохимично за експресия на 

грелин и грелинов рецептор GHS-R1a. Резултати. Установяваме наличие на грелин-

продуциращи клетки в епитала на първичното черво на човешки ембриони 6-та гест.сед.. В 

тази тъкан е локализирана и експресията на грелинов рецептор. Заключение. В този период 

на интензивна клетъчна пролиферация и диференциация, чрез своите рецептори грелинът, 

продуциран от вече диференцирани ендокринни клетки има възможност да изпълнява 

ролята на специфичен онтогенетичен фактор, различен от известните досега 

общобиологични сигнални пътища. 

 

10. Серотонин и грелин – невромедиатори и гастроинтестинални хормони. Надя 

Иванова Пенкова, Ангел Димитров, Пепа Косева Атанасова. Научни трудове на 

Съюза на учените в България - Пловдив, Серия Г. Медицина, Фармация и 

Дентална медицина. 2015;18:4-7.  

 

Serotonin and ghrelin – neuromediators and gastrointestinal hormomes.  

Penkova N., Dimitrov A., Atanassova P. Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria-

Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine. 2015;18:4-7. 

 

Abstract Enteroendocrine cells regulate the digestive processes in the gastrointestinal tract, GIT. 

They are also involved in the regulation of metabolic processes in other organs and systems. These 

cells have not only the endocrine, but also receptor functions. Their products influence the 

behavioral responses and are related to cognitive processes, memory and intellect. The aim of this 

study is to investigate the morphological structure and localization of the serotonin and ghrelin 

producing cells in the GIT. Biopsy specimens from stomach and duodenum are investigated by 

electron microscopy and immunohistochemical reactions for the presence of serotonin and grelin. 

We establish the presence of a serotonine and ghrelin-producing cells in the covering epithelium 

and in the glands. Electron microscopic study provides the morphological characteristics of 

enteroendocrine cells, several types: EC1; EC2; G, and X / A cells like. These cells are suspected 

ghrelin producing cells. 

 

Резюме Eндокринните клетки от гастроинтестиналния тракт, ГИТ участват в регулацията 

както на храносмилателните процеси, така и на метаболитните процеси в други органи и 

системи. Освен ендокрини, тези клетки имат и рецепторни функции. Техните продукти 

повлияват сложни поведенчески реакции, имат отношение към когнитивните процеси, 

памет, интелект. Целта на настоящото изследване е да се проучи морфологичната структура 

и локализацията на серотонин и грелин продуциращи клетки в ГИТ. Биопсичен материал 

от лигавица на стомах и дуоденум се проучват чрез електронен микроскоп и 

имунохистохимични реакции за серотонин и грелин. Установяме наличие на серотонин- и 

грелин-продуциращи клетки в покривния епител и жлезите. Електронно-микроскопското 

проучване дава морфологичната характеристика на няколко типа ентероендокринни 

клетки: ЕС1; ЕС2; G, и X/A like клетки, които са са предполагаеми грелин-продуциращи 

клетки. 
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11. Vasa vasorum – хистохимична характеристика и клинично значение и медеценската 

и стоматологичната проктика. Елена Атанасова, Гергана Каснакова, Илиана 

Стоянова, Надя Пенкова. Научни трудове на Съюза на учените в България–

Пловдив, 2017, Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина. 2017;19:158-

161. 

 

Vasa vasorum – histochemical characteristics and clinical importance in medical and dental 

practice.  

Еlena Atanasova, Gergana Kasnakova, Iliana Stoyanova, Nadya Penkova. Scientific works of the 

Union of Scientists in Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine. 

2017;19:158-161. 

 

Abstract Vasa vasorum form a network of microvasculature that provide an important source of 

nutrition to the arterial and venous wall. Nourishment of arteries and veins is accomplished also 

by diffusion from the lumen of the vessel. The aim of our study is to investigate the nutrition of 

the aorta, inferior vena cava, coronary arteries and vessels in the large salivary glands. Material 

and methods - Paraffin slices from the wall of the aorta, inferior vena cava, coronary arteries and 

large salivary glands are studied histochemically by Azan staining method. Results - We determine 

the depth at which vasa vasorum penetrates in the wall of the mentioned blood vessels. Conclusion 

Our study of the vascular wall nutrition is important for medical and dental practice because some 

pathological processes and diseases such as atherosclerosis, bacterial infections and Burger's 

disease alter the structure of vasa vasorum. This affects the nutrition of the surrounding tissues, 

their functions and resistance to disease processes. 

 

Резюме  

Vasa vasorum формират микроваскулаторна мрежа, която представлява важен източник за 

изхранване на артерииалната и венозната стена. Храненето на артериите и вените се 

осъществява и чрез дифузия от лумена на съда. Целта на нашето проучване е е да се 

изследва изхранването на стената  на аорта, долна куха вена, коронарни артерии и съдове в 

големите слюнчени жлези. Материал и методи. Парафинови срези от стената на аорта, 

долна куха вена, коронарни артерии и големите слюнчени жлези се проучват хистохимично 

по метода на Азан. Резултати Установяваме дълбочината, до която vasa vasorum проникват 

в стената на посочените кръвоносни съдове. Заключение Нашето проучване върху 

храненето на съдовата стена, която извършваме има значение за медицинската и 

стоматологичата практика, тъй като някои патологични процеси и заболявания като 

атеросклероза, бактериални ивфекции, болест на Бюргер променят структурата на vasa 

vasorum. Това се отразява на трофиката на околните тъкани, техните функции и 

устойчивостта им към болестни процеси. 

 

Scripta scientica medica 

 

12. Ultrastructural study of gastric and duodenal mucosa in patients with chronic gastritis and 

peptic ulcer disease. Penkova N, Berbenkova V, Trichkova V., Penkov V., Hadjieva S., 

Dimova P. Scripta scientica medica. 2000;32(1):111. 
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Ултраструктурно проучване на стомашна и дуоденална лигавица при пациенти с 

хроничен гастрит и язвена болест. 

Abstract The authors present the ultrastructural changes in gastric and duodenal mucasa in biopsy 

specimens from 25 patients with chronic gastritis, gastric and duodenal ulcer with or without 

Helicobacter infections. The ultrastructural studies reveal epithelial cell alterations, including loss 

of microvilli, degradation of the mucosal layer and glycocalix. Highly expanded intercellular 

space, lack of intercellular contact, highly distended rough endoplasmic reticulum, reduction of 

the mitochondrial cristae and increased density of the mitochondrial matrix are observed. Severe 

destructive process - expanded endoplasmic reticulum, autophagolysosomes at intact secretion 

granules, are established in the cytoplasm of single exocrine cells. Elongated macrophages, rich in 

multilamellar structures are presents below the intact basal lamina.  The endothelial cells of the 

capillaries in the lamina propria exhibit very high pinocytotic activity. No significant differences 

are found in the ultrastuctural changes between the non-infected cases and those with helicobacter 

infection but without direct contact of Helicobacter pylori with the epithelial cells. Such 

differences in endocrine cells have been found in our previous studies. These comprise decreased 

numbered and density of the secretion granules and widened halo and are significantly more 

axpressed in the case with Helicobacter infection.  

 

Резюме Авторите представят ултраструктурните промени в стомашната и дуоденалната 

лигавица в биопсичен материал от 25 пациенти с хроничен гастрит, язва на стомаха и 

дванадесетопръстника с или без хеликобактерна инфекции. Ултраструктурните проучвания 

показват промени в епителните клетки, включващи загуба на микровили, разрушаване на 

лигавицата и гликокаликса. Наблюдават се силно разширено междуклетъчно пространство, 

липса на междуклетъчни контакти, силно разширен гранулиран ендоплазмен ретикулум, 

редукция на митохондриалните кристали и повишена плътност на митохондриалния 

матрикс. В цитоплазмата на единични екзокринни клетки са установени тежки 

деструктивни процеси - разширен ендоплазмен ретикулум, автофаголизозоми при интактни 

секреторни гранули. Удължените макрофаги, богати на мултиламеларни телца са 

представени под интактната базална ламина. Ендотелните клетки на капилярите в lamina 

propria проявяват много висока пиноцитозна активност. Не са открити значими разлики в 

ултраструктурните промени между неинфектираните случаи и тези с хеликобактерна 

инфекция, но без директен контакт на Helicobacter pylori с епителните клетки. Такива 

разлики в ендокринните клетки са установени в предишни наши изследвания. Те включват 

намален брой  и плътност на секретните гранули, разширени хало и са значително по-силно 

изразени в случаите с хеликобактерна инфекция. 

 

13. Ultrastructural and morphometric characteristics of endocrine cells from the 

gastrointestinal tract of 6 – 8 gestation week human embryos. N. Penkova. Scripta 

scientica medica. 2002;34(1):88. 

 

Ултраструктурна и морфометрична характеристика на ендокринни клетки от 

стомашно-чревния тракт на човешки ембриони в 6-та до 8-ма гестационна седмица  

 

 Abstract The aim of the study is to make an ultrastructural and morphometric characteristics of 

endocrine cells in gastrointestinal tract during the early embryogenesis in human in connection 

with the processes of the differentiation and the functional activity of the cells. Sixteen human 
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embryos, aged 6 – 8 gestation week of gestation were studied by TEM methods. For explaining 

the functional – secretory activity of the endocrine cells, quantitative evaluation of the distribution 

of the secretory granules in the cytoplasm was made and the index of saturation of the granules 

was defined. The established coefficients provide a base for comparison in later stages of the 

embryonic and fetal development as well as in adults. 

 

Резюме Целта на проучването е да се направи ултраструктурна и морфометрична 

характеристика на ендокринни клетки в стомашно-чревния тракт по време на ранната 

ембриогенеза при човека във връзка с процесите на диференциация и функционална 

активност на клетките. Шестнадесет човешки ембриони, на възраст 6-та – 8-ма гестационна 

седмица, са изследвани чрез ТЕМ методи. За установяване на функционално-секреторната 

активност на ендокринните клетки е направена количествена оценка на разпределението на 

секреторните гранули в цитоплазмата и е определен индексът на запълненост на гранулите. 

Установените коефициенти осигуряват база за сравнение на степента на диференциация на 

ендокринните клетки при по-късните етапи на ембрионалното и феталното развитие, както 

и при възрастните. 

 

14. Organogenesis and histogenesis in the developing small intestine of rat’s embryos and 

possible epithelial – mesenchymal interaction. N. Penkova. Scripta scientica medica. 

2004;36(1):86. 

 

Органогенеза и хестогенеза на развиващото се тънко черво на плъши ембриони и 

възможните епитело – меденхимни взаимодействия 
 

In the early stages of its embryonic development the gastrointestinal tract is a primitive endodermal 

tube covered with a layer of mesenchyme. The histogenetic processes lead to sectional 

differentiation and the formation of esophagus, stomach, small and large intestine. The aim of the 

study is to trace the appearance and the differentiation of the separate elements of the wall of the 

small intestine - epithelial lining, glands, smooth muscle cells, endocrine cells. Sixty rat embryos 

aged between thw 8th and the 20th day of their embryonic and fetal development were examined 

by enzymocytochemical, light and transmission electron microscopic methods. The differentiation 

of the epithelial lining, the formation if the intestinal villi and glands and the appearance and 

formation of muscularis mucosa and muscularis externa were examined by routine light 

microscopic methods. The presence and activity of the smooth muscle cells are traced by changes 

in the SDH activity. The appearance and localization of the endocrine cells are specified using the 

Masson – Fontana and Grimelius methods. The electron microscopic examination specified the 

ultrastructural characteristics of the cells and the intercellular material in the developing small 

intestine, as well as the changes in the morphofunctional activity of the endocrine cells in it. 

 

В ранните етапи на своето ембрионално развитие стомашно-чревният тракт е примитивна 

ендодермална тръбичка, покрита със слой мезенхим. Хистогенетичните процеси водят до 

секторна диференциация и образуване на хранопровод, стомах, тънко и дебело черво. Целта 

на проучването е да се проследи появата и диференциацията на отделните елементи на 

стената на тънкото черво – покривния епител, жлезите, гладкомускулните клетки, 

ендокринните клетки. Шестдесет плъши ембриони на възраст между 8-ми и 20-ти ден от 

тяхното ембрионално и фетално развитие са изследвани чрез ензимоцитохимични методи, 



18 
 

светлинномикроскопски и ТЕМ методи. Диференцирането на епителната лигавица, 

образуването на чревни вълни и жлези и появата и образуването на мускулните слоеве са 

изследвани чрез рутинни светлинно-микроскопски методи. Наличието и активността на 

гладкомускулните клетки се проследява чрез промените в SDH активността. Появата и 

локализацията на ендокринните клетки се определят с помощта на методите на Masson-

Fontana и Grimelius. Електронно-микроскопското изследване определя ултраструктурните 

характеристики на клетките и междуклетъчния материал в развиващиото се тънко черво 

както и промените в морфофункционалната активност на ендокринните клетки в него. 

 

15. Immunohistochemical expression of leptin and ghrelin in adult men and women. P. 

Atanassova, N.  Penkova, V. Andonov. Scripta scientica medica. 2011;43(2):110. 

 

Имунохистохимична експресия налептин и грелин при възрасти мъже и жени 

 

Energy homeostasis is a complex andmultifactors' process. Leptin and ghrelin are themain 

hormones taking place in it. Adipose tissue is the biological system providing and controlling 

energy metabolism by its main hormone leptin, which plays a role in body weight regulation by 

signaling to the brain to reduce appetite and burn more calories. This makes itmost important for 

a lot of physiological processes and pathological disorders and diseases like obesity, diabetes type 

2, atherosclerosis, etc. The other hormone participating in energy homeostasis is ghrelin. It is 

released by the stomach and its function is to increase hunger, slowmetabolism and decrease the 

body's ability to burn fats. The aim of the present work was to study the immunohistochemical 

expression and localization of leptin and ghrelin in adult men and women. Material and methods: 

Immunohistochemical reaction for leptin and ghrelin by the ABC method with primary polyclonal 

antibodies (Santa Cruz, USA) in dulition 1:200 were fulfilled on material of subcutaneous adipose 

tissue and stomach taken by biopsy of healthy 5men and 5women. Results:Our study demonstrated 

positive expression of leptin in the adipose cells of the subcutis. There was a gender difference. 

The reaction was stronger in the subcutaneous adipose tissue of females than males. Adiopocytes 

did not express ghrelin. Ghrelin immunohitochemical reaction was detected in some of the cells 

of the stomach glandsImmunohistochemical reaction for leptin was negative in these cells. . No 

gender differences were detected. Conclusion: Our data revealing the immunohistochemical 

localization and activity of leptin and ghrelin in the investigated tissues suggest the interaction of 

both hormones in their fluctuating in circulation. The results could be used as a base for the 

interpretation of lipid metabolism and obesity. 

 

Енергийната хомеостаза е комплексен и мултифакторен процес. Лептинът и грелинът са 

основните хормони, които участват в него. Адипозната тъкан е биологичната система, 

отговарна за енергийния метаболизъм, като го контролира чрез основния хормон лептин, 

участващ в регулацията на теглото чрез сигнали до мозъка за подтискане на апетита и 

изгаряне на повече калории. Тези му функции го превръщат в най-важния фактор при много 

физиологични процеси и патологична нарушения и заболявания, като затлъстяване, диабет 

тип 2, атеросклероза и др. Другият хормон, участващ в епергийната хомеостаза е грелинът. 

Той се секретира в стомаха и неговата функция е повишаване на глада и намаляване на 

метаболизма и способността за изгаряне на мазнините. Целта на настоящата работа е да се 

проучи имунохистохимичната експресия и локализация на лептин и грелин у възрастни 

мъже и жени. Материал и методи: Върху материал от подкожна адипозна тъкан и стомах, 
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взети чрез биопсия от по 5 здрави мъже и жени се извършиха имунохистохимични реакции 

за лепитн и грелин по ABC метода с първични поликлонални антитела (Santa Cruz, USA) в 

разреждане 1:200. Резултати: Установихме наличие на позитивна експресия на лептин в 

адипозните клетки на подкожието, която показа полови различия. Имунохистохимичната 

реакция беше по-силна в подкожната адипозна тъкан на жените спрямо тази на мъжете. В 

същия материал в адипоцитите липсваше експресия за грелин. Положителна 

имунохистохимична реакция за грелин беше наблюдавана в някои от клетките на 

стомашните жлези, без разлика от пола. В тези клетки нямаше имунохистохимична 

експресия на лептин. Заключение: Нашите резултати показват локализацията и активността 

на двата хормона лептин и грелин в изследваните тъкани, което предполага тяхното 

взаимодействие и флуктуация в циркулацията. Тези данни могат да се използват като база 

при интерпретирането на липидния метаболизъм и затлъстяването. 

 

16. Expression of ghrelin in the stomach of female rats with induced metabolic syndrome by 

high-fat, high-carbohydrate diet. Petar Hrischev, Nadya Penkova, Pepa Atanassova, K. 

Georgieva. Scripta scientica medica. 2016;48(2):51. 

 

Експресия на грелин в стомаха на женски плъхове с индуциран метаболитен синдром 

чрез високо-липидна високо-въглехидратна диета 

 

Introduction: Gut hormones, including ghrelin, send information about incoming nutrients to the 

rest of the body and thereby control many aspects of metabolism. Ghrelin releases the secretion of 

growth hormone, regulates exocrine pancreas and insulin secretion. Special attention is given to 

its role in glucose metabolism and energy homeostasis. The aim of our work is to investigate the 

immunohistochemical expression of ghrelin in the stomach of female rats with metabolic 

syndrome induced by high-fat, high-carbohydrate diet (HFCD). Material and methods: Female 

Wistar rats (n=10) were fed HFCD for 16 weeks. Control rats (n=10) were fed a normal diet for 

the same period of time. Metabolic control was determined by measuring body weight gain, BMI, 

adiposity, plasma biochemical parameters. Immunohistochemical study was performed on the 

stomach of both groups with primary ghrelin antibody. Results: In the stomach of the control rats 

we established single ghrelin-producing cells with an average intensity of the 

immunohistochemical ghrelin reaction. They were localized in the stomach fundus area, scattered 

in the body or in the bottom of some of the gastric glands. In the stomach of the HFCD fed rats 

еxtremely large number of ghrelin-producing cells with an average and strong intensity of the 

immunohistochemical reaction were found. They occupied vast region of the stomach fundus. 

Ghrelin-producing cells involved almost the entire length of the fundus glands - their body and 

bottom. They were missing in cervical part of the glands.Conclusion: HFCD stimulates the 

proliferation of a large number of ghrelin-producing cells in the gastric glands of female rats which 

make us assume that metabolic syndrome is associated with strong ghrelin expression and ghrelin 

is certainly involved in its pathogenesis. 

 

Въведение: Чревните хормони, включително грелин, изпращат информация за приетите 

хранителни вещества към останалата част от тялото и по този начин контролират много 

аспекти на метаболизма. Грелинът освобождава секрецията на растежния хормон, регулира 

екзокринния панкреас и инсулиновата секреция. Специално внимание се отделя на ролята 

му в глюкозния метаболизъм и енергийната хомеостаза. Целта на нашата работа е да се 
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изследва имунохистохимичната експресия на грелин в стомаха на женски плъхове с 

метаболитен синдром, индуциран от високо-липидна високо-въглехидратна диета (HFCD). 

Материали и методи: Женски плъхове Wistar (п = 10) се хранят с HFCD в продължение на 

16 седмици. Контролните плъхове (п = 10) се хранят с нормална диета за същия период от 

време. Метаболитният контрол се извършва чрез измерване на нарастването на телесното 

тегло, BMI, затлъстяването, плазмени биохимични параметри. Имунохистохимичното 

изследване се провежда върху материал от стомаха на двете групи с първично антитяло за 

грелин. Резултати: В стомаха на контролните плъхове установихме единични грелин-

продуциращи клетки с умерена интензивност на имунохистохимичната реакция. Те са 

локализирани в областта на стомашния фундус, разпръснати в тялото или в дъното на някои 

от стомашните жлези. В стомаха на HFCD-хранени плъхове се установяват изключително 

голям брой грелин-продуциращи клетки с умерена и силна имунохистохимична реакция. 

Те заемат обширна област на стомашният фундус. Грелин-продуциращите клетки се 

разполагат почти по цялата дължина на фундусните жлези – в тяхното тяло и дъно. Липсват 

в цервикалната част на жлезите. Заключение: HFCD стимулира пролиферацията на голям 

брой грелин-продуциращи клетки в стомашните жлези на женски плъхове, което ни кара да 

предполагаме, че метаболитния синдром е свързан със силна експресия на грелин и 

грелинът със сигурност е включен в неговата патогенеза. 

 

Съюз на учените – Смолян, Сборник доклади 

 

17. Влияние на някои използвани в селското стопанство пестициди върху клетките на 

съединителната тъкан. В. Тричкова, П. Димова, В. Бербенкова, Н. Пенкова. Съюз 

на учените – Смолян, Сборник доклади. 2000;1:168-171. 

  

The influence of some applies in the agriculture pesticides on connective tissue cells.  

V. Trichkova, P. Dimova, V. Berbenkova, N. Penkova. Scientific works of the Union of Scientists 

in Bulgaria – Smolyan. 2000;1:168-171. 

 

Abstract The authors are presenting the results of their long-range studies of the toxic action of 

pesticides applied in the agriculture. The method of research exfoliations of cells, used by the 

authors, combined with variations in the introduction of the studied substances, allows a more 

precise evaluation of the structural, chemical and functional, qualitative and quantitative changes 

in the cells under treatment with the studied pesticide. The authors are elaborating criteria for 

evaluation of the degree of toxic damage-decreasing of the migration and mitotic activities, lower 

enzyme and productive activities, slower fibroblast and giant cell transformation, higher quantity 

of lipid inclusions on an exfoliative field.  

 

Резюме Авторите представят резултатите от своите лонгитудинални проучвания върху 

токсичното действие на пестицидите, прилагани в селското стопанство. Методът на 

изследване - реактиван ексфолиация на клетките, използван от авторите, в съчетание с 

проучването на различни пестициди, позволява по-прецизна оценка на структурните, 

химичните и функционалните; качествени и количествени промени в клетките. Авторите 

разработват критерии за оценка на степента на токсично увреждане - намаляване на 

миграцията и митотичната активност, по-ниски ензимна активност, по-бавна 
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трансформация на фибробластите и гигантските клетки тип „чуждо“ тяло, по-голямо 

количество на липидните включения в ексфолиативното поле. 

 

18. Ролята на Хеликобактер-пилорната инфекция в етиопатогенезата на язвената болест. 

Н. Пенкова, В. Тричкова, В. Бербенкова, В. Пенков, П. Димова. Съюз на учените – 

Смолян, Сборник доклади. 2000;1:172-175. 

 

The role of Helicobacter pylori infection in etiopathogetic mechanism of peptic ulcer disease.  

N. Penkova, V. Berbenkova, V. Trichkova, V. Penkov, P. Dimova. Scientific works of the Union 

of Scientists in Bulgaria – Smolyan. 2000;1:172-175. 

 

Abstract Peptic ulcer disease is chronic inflammatory condition of the stomach and duodenum. 

The disease has relatively low mortality, but it results in substantial human suffering and high 

economic cost. Studies have shown Helicodacter pylori to be an important factor in the etiology 

of peptic ulcer and chronic gastritis. Chronic gastritis progresses to cancer through atrophy, 

mataplasia and dysplasia. We focused deliberately on the changes of the epithelium and underlying 

tissue in order to clarity the ralationsheep between the Helicodacter pylori infection and extract 

localization of the pathologic processes.  

 

Резюме Пептична язвена болест е хронично възпалително състояние на стомаха и 

дванадесетопръстника. Заболяването има относително ниска смъртност, но води до 

значително човешко страдание и високи икономически разходи. Проучванията показват, че 

Helicodacter pylori е важен фактор в етиологията на пептичната язвена болест и хроничния 

гастрит. Хроничният гастрит прогресира до рак чрез атрофия, матаплазия и дисплазия. Ние 

целенасочено се фокусирахме върху промените в епитела и подлежащата тъкан, за да 

изясним връзката им с хеликобактерната инфекция и уточним локализацията на 

патологичните процеси. 

 

19. Електронно-микроскопски промени в клетки от стомашната лигавица при ерозивен 

гастрит. М. Ворниотаки, В. Тричкова, Н. Пенкова, В. Бербенкова, С. Карпузас. 

Съюз на учените – Смолян, Сборник доклади. 2000;1:176-179. 

 

Electron’s microscopic changes in endocrine cells of stomach mucosa with erosive gastritis.  

M. Varniotaki, N. Penkova, V. Trichkova, S. Karpuzas. Scientific works of the Union of Scientists 

in Bulgaria – Smolyan. 2000;1:176-179. 

 

Abstract Authors studied biopsy material from 15 patients with erosive gastritis, with or without 

Helicodacter pylori disease provable with urease test in electron microscopic research. After fixing 

with glutaraldechid and postfixing in OsO4 and including in durcopan ularathin sections attended 

with transmission electron macroscopy. In ularathin sections discovered and registered endocrine 

cells type G and EC.  Observed differences in cellular organelle – endoplasmic reticulum, 

mitochondria.  No significant differences are found in the ultrastructural changes between the non-

infected cases and those with Helicobacter infection, such differences have been found in 

endocrine cells. These comprise decreased number and density of the secretion granules and 

widened halo and are significantly more expressed in the case with Helicobacter pylori. 
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Резюме Авторите изследват електронно-микроскопски биопсичен материал от 15 пациенти 

с ерозивен гастрит, с или без Helicodacter pylori. След фиксация с глутаралдехид, 

постфиксация в OsO4 и включване в дуркопан, ултратънките срези се проучват с 

трансмисионна електронна макроскопия. В уларатънките срези са открити и регистрирани 

ендокринни клетки тип G и EC. Наблюдавани са различия в клетъчните органели - 

ендоплазмен ретикулум, митохондрии. Не са открити значителни разлики в 

ултраструктурните промени между неинфектираните случаи и тези с инфекция с 

Helicobacter. Такива разлики са открити при ендокринните клетки. Те включват намален 

брой и плътност на секреторните гранули,  разширени хало. Промените са значително по-

изразени в случаите с Helicobacter pylori. 

 

20. Морфологични аспекти на цитотоксичното действие на Helicobacter pylori върху 

клетки от стомашна лигавица при пациенти с хроничен гастрит. С. Карпузас, Н. 

Пенкова, В. Тричкова, В. Бербенкова, М. Ворниотаки. Съюз на учените – Смолян, 

Сборник доклади. 2000;1:180 – 182.   

 

Morphological aspects at cellular toxicity with Helicobacter pylory in cells from stomach 

mucosa in patients with gastric disease.  

S. Karpuzas, V. Trichkova, N. Penkova, M. Varniotaki. Scientific works of the Union of Scientists 

in Bulgaria – Smolyan. 2000;1:180 – 182.   

 

Abstract Authors studied biopsy material from 15 patients with chronic gastritis. In assistance of 

urease test, light and electron microscopic research observation, coating with carbol-fucsin and 

paraffin preparation, coating with Gimsa proved helicobacter pylori. Light and electron 

microscopic research attended changes in epithelium cells – principals, parietals and mucocyti in 

case with Helicobacter disease. It’s determining distraction of the intracellular bounds; 

vacuolization of the endoplasmic reticulum and mitochondria, as in part of them attended 

beginning of formation myelinolike figures. 

 

Резюме Авторите изследват биопсичен материал от 15 пациенти с хроничен ерозивен 

гастрит. С помощта на уреазен тест, светлинно- и електронно-микроскопското проучване, 

оцветяване с карбол-фуцин и парафинови срези, оцветени по Gimsa е доказано наличието 

на Нelicobacter pylori. Светлинното и електронно-микроскопското изследване установяват 

промени в епителните клетки - главни, париетали и мукоидни в случайте с хеликобактерно 

заболяване. Те се състоят в различни клетъчни алтерации; вакуолизация на ендоплазмения 

ретикулум и митохондрии, като в част от тях има формиране на миелиноподобни 

структури. 
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