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Трудове, свързани с дисертацията (приложени в автореферата) 

1. Yotova N, Novakov S. Unilateral double axillary artery. Clinical Anatomy. 2004;17(2):149-

51. doi: 10.1002/ca.10241.  

Нормалността в анатомията се определя от обема от структури, които са най-типични и 

други, които са по-редки, наричани вариации и не се определят като абнормни. 

Последните са често свързани с ембриогенезата на структурата. Не са много чести 

вариациите по произход и ход на a. axillaris. Нейните вариации също се обясняват с 

етапите от развитието ѝ. Представяме рядък случай на двойна a. axillaris, разделяща се 

на границата между първа и втора част на съда. Обичайната артерия продължава на 

мишницата като a. brachialis, а вариабилната дава 2 rr.pectorales и в третата част a. 

subscapularis, aa crcumflexae humeri ant. et post., следва отделяне на дълъг мускулен клон 

и накрая продължава на мишницата като a. profunda brachii. Обсъждаме клиничното 

значение на вариацията. Смятаме, че акцентирането върху подобни макар и редки 

особености в човешката морфология могат да допринесат за намаляване на ятрогенните 

грешки по време на операции и интервенционни съдови процедури. 

 

Normality in anatomy consists of a range of morphologies that are most typical and others 

less frequent, which are called variations and not considered abnormal. The latter provide a 

framework for reviewing common morphology and embryogenesis of the structure. 

Anomalies in axillary artery with regard to origin, course, and branching are infrequent. The 

variations of axillary artery can be explained on the basis of the embryologic development of 

the arterial supply to the upper limb. We present a rare case of double axillary artery, dividing 

on the border between the first and second part of the vessel. The regular artery continues on 

the arm as a brachial artery and the variable one gives two branches in the third part: 

subscapular a. and anterior and posterior circumflex humeral aa. Next branch is a long 

muscular one, which is released from the variable axillary artery before it continues on the 

arm as deep brachial artery. The clinical impact of the variation is discussed. Awareness of 

the presence of anomalies may decrease possible iatrogenic injuries during interventional 

vascular procedures. 

 

2. S. Novakov, N. Yotova, S. Muletarov, M. Tufkova.Vertebral artery arising from the aortic 

arch. Embryological basis and clinical implications. Acta morphologica et anthropologica, 10, 

309-313, 2005. 

Анатомичната вариация и рутинната клинична работа са свързани. Детайлното 

познаване на съдовите вариации е много важно за лекаря. Нашето проучване разкрива 

често срещана вариация на лява вертебрална артерия, открита по време на дисекция със 

студенти на консервиран човешки труп. Артерията излиза направо от аортната дъга и 

навлиза в напречния отвор на нивото на 5 шиен прешлен. Тя има по-дълъг открит ход 

на шията сравнена със стандартната такава. Авторите предлагат ембриологично 

обяснение за честотата на тази вариация и акцентират върху клиничното й значение. В 

заключение считаме, че описаната вариация е важен факт за лекаря-специалист и 

трябва да бъде включена в учебниците по анатомия. 

 

Anatomic variation and routine clinical job are closely related. The detailed knowledge of 

vascular variations is quite important for the physician. Our study reveals frequently met 

variation of left vertebral artery found during regular student dissection on an embalmed 
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cadaver. The artery arises directly from the aortic arch and enters the transverse foramen at 

the level of fifth cervical vertebra. It has a longer course compared with standard one. The 

authors suggest embryologic basis of its frequency and emphasize the clinical importance. In 

conclusion we consider that the described variation is an important fact for the physician and 

should be included in students' anatomy textbooks. 

 

3. Н. Йотова, С. Новаков, Ц. Петлешкова, М. Даскалова. Рядък случай с нетипичен ход на 

a. facialis. Научни трудове на Съюза на Учените в България  – Пловдив, том IX, 2008г, 

стр. 259-261. 

Лицевата артерия е една от най-често изследваните съдове на лицето. Анатомичните и 

вариации и нейните клонове са добре проучени. Ние представяме рядък случай с 

необичайно високо начало на a. facialis във fossa retromandibularis и наличие на 

допълнителен съд, започващ там където се намира обичайната лицева артерия и 

кръвоснабдяващ частично територията й. Познаването на анатомията на лицевата 

артерия е интересна в два основни аспекта: 1. Хирургичната анатомия - Свързана със 

случаи от реконструктивната хирургия на лицето и устните и инвазивната терапия на 

малигнени процеси в тази област. 2. Образна диагностика - В случаите, когато се 

откриват малигнени тъкани и третирането на някои от тях чрез емболизацията. 

Считаме, че разпознаването на различните типове лицева васкуларизация е от голямо 

значение за гореспоменатите клинични процедури. 

 

The facial artery is one of the most studied arteries of the face. The anatomical variations and 

its branches have been well investigated. We present a rare case of unusual very high 

beginning of the facial artery in retromandibular fossa and an accessory branch of external 

carotid artery, which starts on the typical position of a normal facial artery and supplies a part 

of its territory. The knowledge of the anatomy of facial artery has two main aspects of 

interests: 1. Surgical anatomy which is connected with the cases of reconstructive surgery of 

the face and lips and non-conservative treatment of malignant processes in this region. 2. 

Radiological anatomy in cases of finding the malignant tissue and treating some of these 

findings by embolization. We consider that the recognition of the different types of facial 

vascularization are of great importance of the above mentioned clinical procedures. 

 

4. S. Novakov, N. Yotova, A. Fusova, Ts. Petleshkova, P. Timonov. Variable position of some 

structures in the neck. A case report, Acta morphologica et anthropologica, Sofia, 

2012;19:153-159. 

Вариациите, били те незабележими или значителни, засягат всяка една част от 

човешкото тяло. Те имат важно влияние върху предиспозицията към заболяване, 

симптоматологията, клиничното изследване и поведение към пациента, включително и 

хирургичното. В нашия случай представяме няколко вариации на структури на шията. 

1. Хетеротопична подчелюстна жлеза; 2. M.cleidohyoideus (m.omohyoideus с едно 

коремче  залавящ се за ключицата); 3. Вариации на повърхностни шийни вени; 4. 

Вариации по разположение на n. hypoglossus и a. lingualis. Множествените вариации не 

са необичайни и често една абнормност е последвана и от друга, което би могло да се 

обясни с фактори, въздействащи по време на един и същ период от ембрионалното 

развитие. Анатомичните аномалии са обясними на ембриологична основа и се изявяват 

с клинично въздействие. В заключение е необходимо прецизна морфологична оценка 

на всяка находка, включително и патологичните, ако се прави само визуална диагноза. 
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Понякога нормална структура с хетеротопична позиция може да подведе клинициста, 

който да я приеме за патологична. 

 

Variations ranging from subtle to remarkable affect every part of human body. They may 

have important influences on predisposition to illness, symptomatology, clinical examination 

and investigation, and patient management including operative surgery. In our case we 

present several varieties of some neck structures: 1. Heterotopic submandibular gland; 2. 

Cleidohyoideus muscle (one belly omohyoid attached to the clavicle); 3. Superficial cervical 

veins varieties; 4. Positional varieties in hypoglossal nerve and lingual artery. Multiple 

varieties are not usual and it’s often that one abnormality is followed by another which could 

be explained by factors that affect one and the same period of development. Anatomic 

anomalies are supported by an underlying embryological basis and manifest their clinical 

impact. In conclusion, precise morphological evaluation is necessary for each finding 

considered pathological if only visual diagnosis is made. Sometimes normal structure with 

heterotopic position may mislead the clinician to consider it as pathological one. 

 

5. S. Novakov, N. Yotova, P. Timonov, A. Fusova Axillary fossa variations. Scripta Scientifica 

Medica, 2013; 45, Suppl 1:124-127. 

Познаването на вариации на мускули, съдове и нерви в аксилата е от голямо клинично 

значение, особено при мастектомии, реконструкции на гърдата и аксиларен байпас. 

Целта на нашето проучване е да подчертаем множествената варабилност на 

аксиларните структури и клиничното им значение. В тази статия съобщаваме някои 

вариетети в аксиларната ямка, открити на 2 трупа, включващи аксиларна дъга на 

Langer; атипично вливане на v. cephalica във v. jugularis externa; вариация в 

разклоняването на plexus brachialis. В една от аксилите откриваме наличието на 

мускулни снопчета прехвърлящи се между m. pectoralis major и m. latissmus dorsi. 

Втората находка, въпреки че е по-рядка от първата, е от особено значение за техниката 

на сърдечни импланти, която все още  се осъществява чрез венесекция на цефалика. 

Вариациите в модела на разклоняване на нервите в аксилата са представени от n. 

musculocutaneus, започващ от n. medianus. Идентифицирането на аксиларната дъга и 

вариациите ѝ може да  предотврати инцидентно увреждане на съдовете и plexus 

brachialis по време на хирургични процедури. Някои импланти като пейсмейкъри или 

дефибрилаторни водачи все още се поставят през v. cephalica  и това намалява риска от 

пневмоторакс, нараняване на a, subclavia и други усложнения. Анестезиолозите, 

осъществяващи локални блокади и хирурзите, опериращи в аксилата, трябва да са 

внимателни от вариациите на нервите, за да избегнат ятрогенни увреди. В заключение 

считаме, че е необходимо едно по-задълбочено внимание върху модела на структурите 

на аксиларната ямка, за да избегнем нежелани инциденти. 

 

Knowledge of muscular, vascular, and neural variations in the axilla is of great clinical 

importance, especially in mastectomies, breast reconstruction, and axillary bypass operations. 

The aim of our study is to emphasize on multiple variability of the axillary structures and its 

clinical importance. In this paper we report some varieties of the axilla, found in two 

cadavers, including: the axillary arch muscle of Langer; atypical inflow of cephalic vein into 

external jugular vein; variations in branching of brachial plexus. In one of the axillae we 

discover an availability of muscular fibers bridging between pectoralis major and latissimus 

dorsi muscles. The second finding though rarer than the first one is of particular importance 
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for cardiac implant techniques, which still treating the cephalic vein as a target for 

venesection. The branching varieties of the nerves in the axilla are presented by 

musculocutaneus nerve starting from median nerve. Identification of the axillary arch and its 

variations may help avoid accidental injury to axillary vessels and the brachial plexus during 

surgical procedures. Some device implanters still prefer to cut down the cephalic vein as the 

initial approach to venous access for transvenous placement of pacemaker or defibrillator 

leads out of concern for the risk of pneumothorax, subclavian crush, and other possible 

complications. Anesthesiologists administering local anesthetic blocks and surgeons operating 

in the axilla should be aware of nerve varieties to avoid iatrogenic injury. We conclude that 

more wide concern of the pattern of the axillary fossa structures is necessary to escape 

inadvertent accidents. 

Равностойни на монографичен труд публикации  
6. Christova M, Tananska V, Mouletarov S, Novakov S, Sivkov S. Histochemical examination 

of glycosaminoglycans and glycoproteins in rat's aorta after experimental treatment with sex 

hormones. Folia Med (Plovdiv). 1989;31(4):37-41. 

Изследвани са плъхове порода Вистар – бременни и интактни, на които е бил въведен 

трикратно през три дни един от следните хормони: тестостерон, прогестерон или 

естрадиол. Резултатите са сравнени с контролите. Установено е увеличение на 

глюкозамингликаните след приложение на прогестерона, по-слабо увеличение след 

тестостерона, а след естрадиола не се отбелязват различия с контролите. 

Метахромазията е изразена при pH 6, особено при животните получили тестостерон. 

PAS-реакцията се усилва след приема на тестостерон и прогестерон. Незначителни 

различия се отбелязват при бременни и небременни животни с отчитане на 

метахромазия след въвеждане на естрадиол и прогестерон. Обяснява се за какво може 

да служи промяната на хормоналната среда на организма по време на бременност. 

 

Pregnant and intact Wistar rats are studied after applications, performed on the 14, 17 and 20 

day of pregnancy, with one of the following hormones: 10 mg of testosterone, 10 mg of 

progesterone and 30 mg of estradiol. The results are compared with the controls. An increase 

of the glycosaminglycans is established after progesterone application, lesser increase is 

found after testosterone injections and no difference with controls is available after injecting 

estradiol. At pH 6 metachromasia is well expressed especially in rats treated with testosterone 

and progesterone. The PAS reaction increases after testosterone and progesterone 

applications. Metachromasia showed minor differences among pregnant and non-pregnant 

animals treated with estradiol and progesterone which could be explained by the changes in 

the hormone levels during pregnancy. 

 

7. Baltadjiev G, Tsvetkova T, Novakov S, Zhelev Z. Mononuclear phagocytic system and bone 

repair after fractures in man. Folia Med (Plovdiv). 1990;32(3):17-21. 

Изследвана е динамиката на броя на моноцитите в периферната кръв при пациенти със 

счупвания на големи скелетни кости. В зависимост от давността на травмата, 

изследваните са разпределени в четири групи: I група – от 1 до 7 ден, II група – от 8 до 

21 ден, III група – от  22 до 45 дни и IV група – повече от 45 дни. Резултатите дават 

основание да се приеме, че мононуклеарно-фагоцитарната система, чиито производни 

се явяват моноцитите, активно участва при тежки фрактури. Увеличението им се 

запазва през целия период /процес/ на оздравяване. Динамиката на количеството на 
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моноцитите в периферната кръв се явява показател на степента и продължителността 

на тази активност. Затова според предполагаемия общ произход на моноцитите и 

остеокластите и общото направление на действието им тази динамика може да служи 

като адекватен показател за остеокластния статус през оздравителния период. 

 

The dynamics of the number of monocytes in peripheral blood is examined among patients 

with fractures of big skeletal bones. The patients are divided in four groups according to the 

stages of the reparative regeneration of the bone: I
st  

gr. – 1 to 7 day;  II
nd

 gr. – 8 to 21 day; 

III
rd  

gr. – 22 to 45 day and IV
th

 gr. – more than 45 days. The results support a statement that 

mononuclear phagocytic system and its derivate the monocytes are active participants in 

heavy bone fractures repair. Their increased number is preserved during the whole period or 

process of restoration. The dynamics of monocyte number in peripheral blood appears to be 

indicator of the level and continuity of the activity of this process. That is why according to 

the suggested common origin of osteoclasts and monocytes and their common activity, this 

dynamics could be an adequate marker for the status of osteoclasts during the period of 

reparative regeneration. 

 

8. Novakov SS, Yotova NI, Petleshkova TD, Muletarov SM. Sternalis muscle-a riddle that still 

awaits an answer - short communication. Folia Med (Plovdiv). 2008 Apr-Jun;50(2):63-6. 

Една вариация на остатък от panniculus carnosus – повърхностен мускулен слой в 

гръдната област, който е типичен за по-низшите бозайници, е често откривана и 

представена като m. sternalis. Той е открит за първи път от  Cabrolius през 1604 и точно 

описан през 1726 от Du Puy. Дори  и днес вариацията е все още обект на описание и 

опит за класифициране и определяне. Ние открихме абнормен мускулен сноп известен 

като m. sternalis. Вариацията бе съпътствана от частична агенезия на pars sternocostalis 

на m. pectoralis major.  Въпреки, че m. sternalis е описан за първи път  преди 3 века,  

произходът му все още не е изяснен. Някои автори предполагат, че се е образувал от 

околни мускули като m. sternocleidomastoideus, m. pectoralis major, m. rectus abdominis и 

др. Каданов счита мускула за остатък от panniculus carnosus, мускулен слой разположен 

непосредствено под кожата при низшите бозайници.  Нашият случай потвърждава 

хипотезата за произхода от m. pectoralis major. Това не е само рядка вариация интересна 

за морфолозите, но и структура която е важна за клиницистите. Разположението на 

мускула го прави съществен за общи и пластични хирурзи, както и за специалисти по 

образна диагностика. В заключение ние считаме, че тази аномалия принадлежи към 

групата на рудиментарните структури при човека, които по принцип са по-вариабилни.  

Предположението във връзка с неговия произход  като филогенетична регулярност в 

еволюционен план го прави още по-важен за морфологичната наука и медицинската 

практика. 

 

One important variant of the panniculus carnosus remnants - a superficial muscle layer in the 

thoracic region typical for lower mammals, is an often found variation known by the name of 

sternalis muscle. It was discovered for the first time by Cabrolius in 1604 and identified 

precisely in 1726 by Du Puy. Even today, the variation is still an object of description and 

attempted to be classified and defined. We found an abnormal muscle band known as sternalis 

muscle (m. sternalis). The variation was accompanied by a partial bilateral agenesia of the 

pars sternocostalis of the pectoralis major muscle. Although m. sternalis was first described 3 

centuries ago, its origin is still unclear. Some authors suggest that it originates from adjacent 
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muscles such as the sternocleidomastoid muscle, pectoralis major muscle, rectus abdominis 

muscle, etc. Kadanov considers the muscle a remnant of panniculus carnosus, a muscle layer 

located immediately under the skin in lower mammals. Our case confirms the hypothesis of 

the pectoral origin of m. sternalis. It is not only a rare variation of interest to morphologists, 

but also a structure which is important for clinicians. The location of the muscle makes it 

essential for general and plastic surgeons as well as for the specialists in imaging diagnostics. 

In conclusion we consider that this anomaly belongs to the group of the rudimentary 

structures in human beings, which appear to be more variable. The suggestion of its 

development as a possible phylogenic regularity in the evolution makes it all the more 

important for the morphological science and medical practice. 

 

9. Poriazova EG, Boykinova OB, Ivanov IS, Spasova MI, Bozhilov GB, Kevorkyan AK, 

Novakov SS. A Technical Problem in Diagnosis Clarity of Solitary Spinal Cord 

Neurofibroma in an Eleven-month-old Boy. Folia Med (Plovdiv). 2017 Sep 1;59(3):357-361. 

Спиналният неврофибром е една от най-редките неоплазми, включваща гръбначния 

мозък или коренчетата на ГМН-ви и се появява много по-рядко от невринома, 

менингиома или глиома. Шестият педиатричен случай на солитарен интрамедуларен 

тумор беше описан през 2013 от B. Eljebbouri  и сътр. Ние представяме рядък, труден за 

диагностициране и може би седмия педиатричен случай на солитарен неврофибром на 

cauda equina на 11-месечно кърмаче. Пациентът претърпя ламинектомия на Th12, L1, 

L2 и L3, екстирпация на интрадурален, интрамедуларен и екстрамедуларен тумор на 

гръбначния мозък. Пациентът е напълно възстановен след 5 годишно наблюдение. 

Въпреки своята рядкост спиналните неврофиброми при деца трябва да се имат предвид 

в диагностичен план и да се третират радикално, за да имат добър изход. 

 

Spinal neurofibroma is one of the rarest of the neoplasms involving the spinal cord or roots 

and occurs much less often than neurinoma, meningioma or glioma. The sixth pediatric case 

of solitary intramedullary tumor was described in 2013, according to B. Eljebbouri et al. We 

present a rare, difficult to diagnose and maybe the seventh pediatric case of solitary neurofi 

broma of the cauda equine in an 11-month-old infant. The patient underwent a laminectomy 

of T12, L1, L2 and L3, extirpation of intradural, intramedullary and extramedullary spinal 

cord tumor. The patient is fully recovered for 5 years of monitoring. Although rare, spinal 

neurofibromas in children should be diagnostically considered and radically treated for a 

favorable outcome. 

 

10. Timonov P, Novakov S, Sivkov S, Fasova A, Novakov I, Spasov S. The advantage of the 

virtual forensic autopsy - A new approach which could benefit forensic expertise. J Forensic 

Leg Med. 2019 Jan 18;62:69-71. doi: 10.1016/j.jflm.2019.01.005. [Epub ahead of print]                            

Целта ни беше да определим прецизността и предимствата на постморталното CT 

изследване и 3D образ след рендериране на труп със Sectra маса за виртуална дисекция, 

сравнено с пълната конвенционална аутопсия на съдебно-медицински суициден случай. 

Нашето проучване бе свързано с необичаен случай на самоудушаване, където е открито 

тяло във фаза на мумификация с найлонов кабел, завързан около шията и друг такъв 

около краката. Случаят първоначално бе определен като убийство, но по-късно 

преосмислен като самоубийство, базирано на обективно разследване на сцената на 

престъпление, виртуалната аутопсия и разположението на възлите. За разлика от 
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физическата аутопсия при случай на мумификация 3D изследването не променя 

доказателствата и може да запази тялото за допълнително разследване. 

 

We aimed to assess the accuracy and advantages of postmortem CT examination and three-

dimensional (3D) view of the cadaver with the Sectra Visualization Table compared to the 

full conventional autopsy of a forensic suicidal case. Our survey concerned unusual case of 

self-strangulation where a body was found in the stage of mummification with a nylon cable 

tie around the neck and another around the feet. The case was initially determined as a 

homicide, but later reconsidered a suicide based on objective scene investigation, virtual 

autopsy and the positions of knots. Unlike the physical autopsy in case of mummification 3D 

examination does not alter evidence and can revisit the body for additional investigation. 

 

11. Stoyan Novakov, Nina Yotova, Ivan Hristov, Stefan Prisadov. Unusual Findings during 

Upper Limb Dissection. Acta morphologica et anthropologica (Sofia). 2018, 25 (1-2):66-71. 

Анатомията на човека е фундаментален предмет в програмата по изучаване на 

медицина. Преподаване на нормалното не е винаги лесно и е предизвикателство, 

особено когато в дисекционната зала се открият вариации. Познаването на 

„детайлната“ анатомия макар и пренебрегвано е важно за бъдещата практика на 

студентите 1 и 2 година. В едно не предизвикано проучване описваме група от 

вариации на горни крайници, открити по време на дисекция на крайници през 1 

семестър в катедрата по анатомия. От тях при 2 от 10 се представиха с необичаен модел 

на артерия, нерв и мускул. Първият случай беше горен крайник с повърхностна 

улнарна артерия на предмишницата. Във втория случай има съпътстващи вариации на 

третата глава на m. biceps brachii и анастомоза между n. musculocutaneus и n. medianus. 

Представени са морфологичните характеристики, преваленса на вариациите, а също се 

обсъжда и клиничното им значение. 

 

Human anatomy is a fundamental subject of medical curriculum. Teaching normality is not 

always easy and persuasive, especially when variations appear in gross anatomy lab. The 

knowledge of the ‘full’ anatomy though neglected and is important for the future practice of 

the undergraduates from first and second year. In an unforced study we describe a number of 

varieties on upper limbs found during limb dissection in the first semester at anatomy 

department. Two out of ten limbs showed unusual pattern of an artery, a nerve and a muscle. 

The first case was an upper limb with a superficial ulnar artery in the forearm. In the second 

case a third head of biceps brachii muscle coexists associated to communication of 

musculocutaneous with median nerve. The morphological features and the prevalence of these 

cases are presented, besides the discussion of their clinical significance. 

 

12. Boykinova O, Stoilova I, Baltadjiev I, Novakov S, Nikolov V, Troyancheva M, Kazakova Tz. 

Four cases of imported brucellosis in Bulgaria. Problems of Inf and Paras Dis. 2006; 34(2): 

19-20.  

Бруцелозата е типична зооноза, засягаща домашни животни а често и хора, които са 

свързани с тях. Наблюдавани са изолирани случаи на внесена инфекция в България, 

въпреки че това заболяване се смята за елиминирано от 1974 насам. Социалните и 

икономични промени и миграцията на населението през последното десетилетие прави 

бруцелозата текущ проблем за страната ни. Целта на нашето изследване е да направим 

клинично и епидемиологично проучване на 4 случая на внесена бруцелоза от Гърция и 
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да се изложи риска за работа в ензоотичните райони. Пациентите са с изявена 

бруцелоза, проявяваща се като системна инфекция с мултиорганна локализация. 

Диагнозата беше доказана чрез комплексни епидемиологични и рутинни клинични, 

лабораторни и серологични методи. В заключение познаването на проявите на 

бруцелоза, оптималната лабораторна техника за диагностициране и предварителната 

здравна просвета на хората, които отиват на работа в рисковите ендемични региони 

може да помогне на лекарите да предпазят населението срещу появяващите се наново, 

трудно разпознаваеми зоонози.  

 

Brucellosis is a typical zoonosis infecting domestic animals and frequently humans 

occupationally linked to them. Isolated cases of imported infection have been observed in 

Bulgaria though this disease was considered to be eliminated since 1974. The social and 

economic changes and migration of the population in the last decade make brucellosis current 

issue in our country. The aim of our study is to make a clinical and epidemiological 

surveillance of four cases of imported brucellosis from Greece and to display the risk of 

employment in enzootic regions. The patients are with manifested brucellosis appearing as 

systematic infection with multiorgan location. The diagnosis was proved by complex 

epidemiological and routine clinical, laboratory and serological methods. In conclusion 

familiarity with manifestations of brucellosis, the optimal laboratory techniques for its 

diagnosis and preliminary health education for the people going to work in risk endemic 

regions could help physicians protect the public against this reemerging, under-recognized 

zoonosis. 

 

13. O. Boykinova, S. Novakov, Y. Stoilova. “Incidence and prevalence of HCV infection in the 

region in Bulgaria for 15 years period” Probl of Inf and Parasitic Dis., 2008; 1(36):8-11. 

От времето на изолиране на вируса ХСВ инфекцията прогресивно се разширява и 

завзема нови рискови групи. Целта на изследването бе да проучим преваленса на ХСВ 

инфекция за период от 15 години сред 597 души от проследени рискови контингенти: 

161 пациенти на хронична хемодиализа, 120 хемофилици, 86 пациенти с изгаряния и 

230 интравенозни зависими от наркотици, както и инсиденса и рисковите фактори на 

178 пациента с остър хепатит С. Бяха направени клинико-лабораторните изследвания 

като анти ХСВ антитела, PCR и генотипиране на 50 пациенти. ХСВ позитивни са 

45,34% от пациентите на хемодиализа, 96,67% от хемофилиците, 33,38% от пациентите 

с изгаряния и 70% от венозните наркомани. Степента на инфекцията сред изследваните 

групи бе твърде висока, особено при хемофилиците и венозните наркомани. От 2001 

инсиденсът на ХСВ инфекцията показва нарастваща тенденция. Рискът от 

пострансфузионен хепатит С значително е намалял, докато има относително нарастване 

на случаите с неизвестен път на предаване. 

 

From the time of the virus isolation HCV infection progressively expands and conquers new 

risk groups. The aim of the study was to examine the prevalence of HCV infection for 15 

years period among 597 people from following risk contingents: 161 patents on chronic 

haemodialysis, 120 haemophiliacs, 86 patients with burn injuries and 230 intravenous drug 

abusers (IDUs), as well as the incidence and risk factors in 178 patients with acute hepatitis C. 

Clinic and laboratory methods, anti HCV antibodies, PCR were made as well as genotyping 

of fifty patients. HCV positive were 45.34% from the patients on haemodialysis, 96.67% of 

the haemophiliacs, 33.38% from the patients with burn injuries and 70% of IDUs. The rate of 
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infection among the studied groups was very high, especially in haemophiliacs and IDUs. 

From 2001 the incidence of HCV infection shows rising tendency. The risk of posttrasfusion 

hepatitis C has significantly decreased while there is a relative increase of cases with 

unknown way of transmission. 

 

14. Popivanova N, O Boikinova, I Baltadjiev, Y Stoilova, S Novakov, A Dineva, V Nikolov. 

Human hepatitis viruses B and C among HIV-infected patiens-clinical and epidemiological 

features. Problems of Inf and Parasitic Dis., Vol 37, №1/2009, 17-19. 

Благодарение на препокриващи се пътища на предаване някои индивиди с ХИВ са 

коинфектирани с множество хепатитни вируси: хепатит Б (ХБВ) и/или хепатит С (ХСВ) 

вирус. Едновременно с увеличаването на времето на преживяемост след въвеждането 

на HAART за повече от 17 години, хепатит С – свързаната чернодробна болест е 

станала водеща причина за смъртността при ХИВ/СПИН пациенти. Приблизително 

30% от ХИВ-инфектираните в САЩ  и Европа са инфектирани и с ХСВ. Проучвания 

показват, че ХИВ-ХСВ коинфектираните пациенти показват по-бърза прогресия към 

цироза и хепатоцелуларен карцином в сравнение с онези с ХСВ моно инфекция. Някои 

изследователи имат спорове, че ХИВ заболяването се акцелерира от ХСВ-свързаната 

имунна активация и ХИВ-медиираната имунна супресия стимулира ХСВ репликацията 

и отслабва имунно-медиираното ХСВ изчистване. Целта на изследването бе да се 

акцентира върху ХИВ/ХСВ и ХИВ/ХБВ инфектираните и да се поставят някои 

въпроси, касаещи изследването, терапията и превенцията на заболяванията. От 48 

ХИВ-пациенти 24(50%) бяха ХСВ/ХБВ отрицателни, 21(43,75%) бяха инфектирани с 

ХСВ, 1(2,08%) – с ХБВ и 2(4,16%) едновременно с  ХСВ и ХБВ. Отбеляза се 

преобладаването на млади мъже и венозни наркомани. Тъй като HBsAg е рядко 

позитивен, се предположи наличието на окултен вирусен хепатит Б. Авторите се 

фокусираха върху нуждата от скрининг, поведение и инструктаж на ХСВ и ХБВ 

инфектираните болни от СПИН, имунизация на HBsAg отрицателните и адекватно 

лечение на ХИВ-ХСВ/ХИВ-ХБВ пациенти. 

 

Due to overlapping transmission routes, some individuals living with HIV are co-infected 

with multiple hepatitis viruses: hepatitis B (HBV) and/or hepatitis C (HCV) virus. 

Concomitantly with the survival time increase after the introduction of HAART for more than 

17 years, hepatitis C-related liver disease has become a leading cause of death in HIV/AIDS 

patients. Approximately 30% of HIV-infected individuals in the U.S. and Europe are also 

infected with HCV. Studies indicate that HIV-HCV co-infected patients experience more 

rapid progression of liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma than those with HCV mono-

infection. Some researchers have argued that HIV disease is accelerated by HCV-related 

immune activation, and HIV-mediated immune suppression stimulate HCV replication and 

impair immune-mediated HCV clearance. The aim of the study was to point on HIV/HCV and 

HIV/HBV infected patients, and pose some questions concerning the investigation, treatment 

and prevention of the diseases. Among 48 HIV-patients 24(50%) were HCV/HBV negative, 

21(43.75%) were infected with HCV, 1(2.08%) - with HBV and 2(4.16%) with HCV and 

HBV concomitantly. The prevalence of the male young people and I.V. drug users is noted. 

Because HBsAg is rarely positive, an occult viral hepatitis B might be supposed. The authors 

focused on the need of screening, management and counseling for HCV and HBV infected 

HIV-individuals, immunization of HB-sAg negative and adequate treatment of HIV-

HCV/HIV-HBV patients. 
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15. Oliana Boyknova, I. Haiduchka, M. Murdjeva, S. Novakov, A. Zvetanska. A prospective 

three year study on patients after acute viral hepatitis C infection.Clinical application of 

immunology, Volume 1/ Number 2/ July 2002, pages 106-109. 

Клинико-лабораторни и имунологични данни за 3 годишен период бяха записани чрез 

селективно проследяване на хода на заболяването при 50 пациенти след остър вирусен 

хепатит С. Въпреки че преобладаващият субтип бе 1а, хроничните форми бяха 98%.Не 

бе установено статистически значимо различие за участието на автоимунни феномени в 

процеса на хронифициране. Липсата на интерфероново лечение в нашето изследване 

доказа основната му роля в превенцията на риска от хронифициране. Резултатите от 

изследването определиха преобладаващия субтип в Южна България, които бе субтип 1а 

и потвърди необходимостта от интерфероново лечение. 

 

Clinical, laboratory and immunological data were recorded in a three-year period, by selective 

follow-up of the course of the disease in 50 patients, after acute viral hepatitis C. Although the 

prevailing subtype was 1a, the chronic forms were 98%. No statistical significance was 

verified for autoimmune phenomena participation in the process of chronicity. The lack of 

interferon treatment in our survey proved its sufficient role in the prevention from the risk of 

chronicity. The results in the study determined the prevailing subtype in Southern Bulgaria 

which was subtype la and confirmed the necessity of interferon treatment. 

Публикации в научни издания, реферирани и индексирани в 

световноизвестни бази данни с научна информация (само Scopus и 

Web of science) 
 

16. Elena Krasteva, Stoyan Novakov. Anatomical study of arterial plantar arch and its clinical 

significance. Acta morphologica et anthropologica (Sofia). 2018, 25 (3-4):121-127. 

Изследването има за цел да проучи морфологията на плантарната артериална дъга и да 

определи доминиращите й варианти. На 22 дисецирани долни крайници се изследваха 

началото, хода и клоновете на артериите на плантарната дъга. Дъгата бе установена в 

пълен размер на всички препарати като откритите вариации са при 5(22,7%) от 

крайниците. Плантарната артериална дъга най-често се разполага в предна средна част 

при 18 (81,8%) от случаите, на границата между предна и междинна средна при 4 

(18,2%) случаи. Нормален ход на латералната и медиална плантарни артерии бе открит 

при 17 случаи или (77,3%). При 1 случай (4,5%) дълбоката плантарна дъга започваше от 

a. doraslis pedis и частично от a. plantaris lateralis. При 1 случай  (4,5%) a. plantaris 

lateralis даде начало на третата и четвъртата метатарзални артерии, а при 3 случаи 

(13,6%) a. plantaris lateralis даде начало на втората, третата и четвъртата метатарзални 

артерии. Данните от проучването показват, че плантарната дъга е обичайна находка, но 

вариантите по отношение на начало, образуване и клонове не са нещо необичайно. 

Детайлното познание на кръвоснабдяването на крака е съществено за хирурзи при 

мобилизация и прилагане на плантарни ламба. 

 

The study aimed to examine the morphology of the plantar arterial arch and determined the 

dominant variants of the plantar arch. On twenty-two dissected lower limbs the origin, course, 

and branches of the arteries in the plantar part of foot were examined. The plantar arterial arch 

was observed to be fully developed in all specimens with variations found in 5 (22.7%) of the 

limbs. The plantar arterial arch was mostly located in the anterior middle in 18 (81.8%) cases, 

in the junction between the anterior middle and intermediate middle in four (18.2%) cases. 
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Normal course of lateral and medial plantar arteries was found in 17 cases (77.3%). In one 

case (4.5%) the deep plantar arch originated from dorsalis pedis artery and partly lateral 

plantar artery. In one case (4.5%) the lateral plantar artery gave origin to the third and fourth 

metatarsal arteries and in three cases (13,6%) the lateral planar artery gave off the second, 

third and fourth metatarsal arteries. The data from the study indicate that the plantar arch is a 

regular finding, but variants in terms of origin, formation and branching are not an unusual 

finding. Thorough knowledge of the blood supply to the foot is essential for surgeons in the 

mobilization and application of plantar flaps. 

 

17. Stoyan Novakov, Elena Krasteva. Anatomical variants in the termination of the cephalic vein. 

Acta morphologica et anthropologica (Sofia). 2018, 25 (3-4):132-138.                                          

V. jugulocephalica e атавистична структура, която е много рядка. Ниският инсиденс на 

вариациите на v. cephalica в trigonum deltodeopectorale и разположението ѝ по предната 

повърхност на ключицата и на шията не ги прави по-малко важни за клиничната 

практика. Фило- и онтогенезата дават обяснение на тези вариации. Проследихме 

модела на v. cephalica в проксималната част и мястото на вливане, за да представим 

възможните вариации. Това дългосрочно проучване върху 140 горни крайника на 70 

трупа установи 4 случаи или 2,9% вариабилност на v. cephalica. Вливането на v. 

cephalica директно във v. jugularis interna e изключение с много малко описани случай 

до момента. Редкостта на тази анатомична вариация не я прави по маловажна за 

клиничната практика. Тя се описва като възможна пречка при катетъризация, фрактури 

на ключицата и поставяне на аптерио-венозни фистули на пациенти на хемодиализа. 

 

Jugulocephalic vein is atavistic structure which is very rare. The low incidence of the 

variations of the cephalic vein in deltopectoral triangle and its position on the anterior surface 

of the clavicle and the neck doesn’t make it less important for the clinical practice. Phylo- and 

ontogenesis explain the formation of the above mentioned variations. We followed the pattern 

of the cephalic vein in its proximal part and termination to describe possible variations. In this 

long term study on 140 upper limbs of 70 cadavers, 4 or 2,9% of the cephalic veins were 

variable. The direct empting of the cephalic vein into internal jugular is an exception with few 

descriptions at the moment. The rareness of this anatomical variation doesn’t make it less 

important for clinical practice. It is described as a possible obstacle in catheter implantation, 

clavicle fractures and creation of arteriovenous fistula in patients on hemodialysis.  

Списък на публикации в нереферирани списания с научно 

рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

18. M.Triffonov,N. Yotova,S. Novakov,Hr. Shipkov. Accessory salivary tissue in the face. 

Научни трудове на СУБ Пловдив серия Г. Медицина, фармация и стоматология, том V, 

2005, p. 287-9.                                                                                                               

Хористомата е ненеоплазмена пролиферация на хистологично нормална тъкан, която се 

формира на необичайно място. Хетеротопичната слюнчена тъкан е рядка лезия, 

въпреки че повечето автори са съгласни, че основната причина за появата й е 

аномалното ембрионално развитие на саливарната тъкан. Това е необичайно състояние, 

което се появява най-често на различни места по главата и шията. Целта на нашето 

изследване е да демонстрираме преобладаването на аксесорна слюнчена тъкан на 

лицето и клиничното ѝ значение. Описваме 5 случая от 82 дисекциионни материали с  

аксесорна слюнчена тъкан, разположена на лицето. Всички 5 находки са изолирани 
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жлезни туморни маси, разположени сред заобикалящата ги мускулатура. 

Саливаторната жлезна хористома е разположена в различни части на тялото и е 

диагностичен проблем за лекарите. Ектопичната жлезна тъкан може да бъде място на 

патологични състояния като фистули, аденоми, абцеси и калкулози. В заключение 

считаме, че въпреки и рядко това състояние е важно и трябва да е във вниманието на 

специалиста по време на клиничното изследване. 

 

Choristoma is a non-neoplastic proliferation of histologically normal tissue that forms at an 

abnormal site. Heterotopic salivary tissue is a rare lesion, although most authors agree that 

anomalous embryologic development of salivary tissue is the main cause. It is unusual 

condition that occurs most frequently in various locations within the head and neck. The goal 

of our study is to demonstrate the prevalence of accessory salivary tissue in the face and its 

clinical importance. We describe 5 cases of 82 dissections with accessory salivary tissue 

located in the face. All 5 findings are isolated glandular tumor masses placed in the 

surrounding musculature. Salivary gland choristoma is located in various parts of the body 

and is diagnostic problem for the physicians. This ectopic glandular tissue may be a place for 

pathologic conditions like fistulae, adenomas, abscesses, and calculosis. In conclusion we 

consider that though rare this condition is important to be taken in mind during the routine 

clinical examination. 

 

19. O. Boykinova, N. Popivanova, S. Novakov, P. Panaiotov, T. Nacheva, M. Troyancheva. 

Acute hepatitis C among intravenous drug users. Научни трудове на СУБ Пловдив серия Г. 

Медицина, фармация и стоматология, том ІV, 2005, p.131-133. 

Основната рискова група за разпространение на хепатит С вирусната инфекция в 

последните години, както в света, така и в България са инравенозните наркомани 

(ИВН). По литературни данни заразеността им от HСV вируса в Европа варира от 30 до 

98%. В САЩ и Япония над 60%, България около 68,93%. Цел: Да проследим клинико-

лабораторното протичане на острия вирусен хепатит С (ОВХС) сред ИВН за пет 

годишен период в Пловдивския регион. Пациенти и методи: За периода 2000 - 2004 г. 

вкл. са изследвани за анти HCV ат 230 ИВН, като в клиниката по инфекциозни болести 

- Пловдив са лекувани 57 пациента с хероинова зависимост и ОВХС. Използвани 

методи: EIA ІІ и ІІІ генерация с китове на Abbott, PCR - Amplicor HCV MonitorTM PCR 

(Roche Diagnostic Systems, Inc. Branchburg, NJ, USA), рутинни биохимични /ALT, ALP, 

кръвен билирубин/ и инструментални изследвания. Резултати: От изследваните 230 

пациента с хероинова зависимост 161 (70%) са анти HСV ат положителни. ОВХС са 

развили 57 човека (25%) на възраст от 15 до 30 години, мъже – 48 и 9 жени. При тази 

група пациенти бе добре представен иктерният синдром, (кр. билирубин с макс. 

стойности до 354 mmol/l), с висока аминотрансферазна активност (ALT до 4098 U/l), 

хепатомегалия, без спленомегалия, средно тежка форма на протичане. Изводи: ИВН са 

с много висок риск от заразяване с HCV. Голям е делът на заболелите с ОВХС. 

Засегната е младата възраст - под 30 години. HCV инфекцията е сериозен здравен и 

социален проблем като се има предвид трудното лечение, особено при тази рискова 

група. 

 

Background: The main risk group for transmission of HCV infection in the world is the cohort 

of intravenous drug users (IVDU). The problem is similar in Bulgaria where the rate of the 

infected is 68.93%. The repeated serological follow up of this group allows discovering new 
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cases of acute HCV infection. Aim: To follow the clinical and laboratory course of acute 

HCV infection among IVDU for 5 years period. Patients and methods: Between 2000 and 

2004, 57 intravenous drug users from 15 to 30 years of age were treated for acute hepatitis C 

in our clinic. 230 intravenous drug users were examined for anti HCV antibody. Other ways 

of the infection and forms of viral hepatitis for the last three months were excluded. The 

serologic diagnosis was made by EIA II and III generation test with Abbott and PCR. The 

liver function was studied by routine biochemical (ALT) and sonographic methods. Results: 

161 (70%) from 230 IDVU were anti HCV ab positive. 57 (25%) were with acute form of 

infection. 48 of them were men and 9 women. The course of the disease had its usual 

characteristics. The form of the infection was mainly moderate. The stay in the clinic was 

from 14 to 30 days. Conclusions: IVDU are at high risk of infection with HCV with 

comparatively more frequent acute hepatitis C. The percentage of acute form of the infection 

is high. It is alarming fact that the infected are young people. 

 

20. Н. Йотова, С. Новаков, С. Мулетаров. Рядка вариация на тройна бъбречна артерия – 

описание, клинично значение и ембриологични предпоставки. Научни трудове на СУБ 

в Пловдив, Серия Г, Медицина, фармация и стоматология. Том VІІ, 2006, 138-140. 

Вариациите на бъбречната артерия по брой, начало и ход са доста чести. Различия в 

бъбречните съдове се откриват в около 35% от изследваните случаи. Вариациите в броя 

могат да бъдат от 1 до 6. Много рядко 3 хиларни aa. renales излизат от аортата. Според 

различните автори процентът варира от 1% до 3%. Целта на нашето изследване е да 

опишем тройна ренална артерия на десния бъбрек. По време на дисекция на възрастен 

мъжки труп в ретроперитонеума бяха открити три артерии, излизащи от коремната 

аорта и влизащи в десния бъбрек. Горната дясна ренална артерия се появява на долния 

край на първи поясен прешлен и е 90 мм дълга и 5 мм в диаметър. Средната дясна 

бъбречна артерия е разположена на нивото на междупрешленния диск между L3 и L4 и 

е 68 мм дълга и 4 мм в диаметър. Долната дясна ренална артерия започва на долния 

край на L4 и е 75 мм дълга и 3 мм в диаметър. Първите две се появяват от предната 

повърхност на аортата, докато последната идва отзад от аортната бифуркация. 

Откритата абнормност беше сравнена с описаните в литературата и се обсъди 

клиничното ѝ значение. Доброто познаване на вариациите на бъбречната артерия става 

все по-важно с увеличаващия се брой на бъбречните трансплантации, съдови 

реконструкции и различни хирургични и радиологични техники. 

 

Renal artery variations including their number, source, and course are very common. 

Irregularities of the renal vessels are found in about 35% of cases studied. The variations in 

number may extend from 1 to 6. Very rarely, three hilar renal arteries are derived from the 

aorta. According to different authors percentage ranges from 1% to 3%. The aim of our study 

is to describe a triple renal artery of the right kidney. During routine student dissection of an 

adult male cadaver in retroperitoneum three arteries coining from the abdominal aorta and 

entering the right kidney were found. The superior right renal artery appears on the lower 

border of first lumbar vertebra and is 90 nun long and 5 mm wide. Middle right renal artery is 

located on the level of intervertebral disk between L3 and L4 and is 68 mm long and 4 mm 

wide. The inferior right renal artery starts at the lower border of L4 and is 75 mm long and 3 

mm wide. The first two arise from the anterior surface of the aorta while the latter is coming 

from behind just at aortic bifurcation. This abnormality has been compared with the literature 

and the clinical importance has been emphasized. A thorough knowledge of the variations of 
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the renal artery has grown in importance with the increasing numbers of renal transplants, 

vascular reconstructions, and various surgical and radiological techniques. 

 

21. О. Бойкинова, С. Новаков, Б. Абрашев. Преобладаване и ход на HCV инфекцията при 

хемофилици. Научни трудове на СУБ Пловдив серия Г. Медицина, фармация и 

стоматология, том VІІ, 2006, p.7-8. 

Целта на това проучване е да проследим процента на заразеност, клиничното протичане 

и прогнозата на HCV инфекцията сред хемофилици. Изследва се кохорта от 120 

пациенти на възраст между 3 и 73 години с хемофилия тип А и В. Използвани са 

серологични (ELISA II и III генерация с китове на Abbott), лабораторни (ALT, AST) и 

клнинични методи. За 10 годишен период проследихме клиничното протичане - 

вирусоносители, остра и хроничнап форма на HCV инфекцията сред хемофилици. 

Процентът на заразеност сред тази група е много висок в нашата страна (96,4%). 

Възможно обяснение на този факт е използването на вирус-неактивиран фактор VIII до 

1996г. Само при 3-ма пациенти (2,5%) заболяването протече като остра форма, докато 

48 (40%) имаха хронично чернодробно увреждане. Интересен факт е високият процент 

на вирусоносители -57,5%. Възможното обяснение за това се асоциира с многократната 

трансфузия на фактор VIII, където вирусната концентрация е сравнително малка, както 

и с абнормалитета на Т-клетъчно медиирания имунитет при тези пациенти. Тази 

рискова показва висока степен на заразеност с HCV, което налага адекватно лечение 

както на хемофилията, така и на HCV усложненията. Тези пациенти представляват 

голям интерес за изследване на специфичния имунен отговор при HCV инфекцията. 

 

The aim of this study is to follow the percent of HCV infection, its clinical course and 

prognosis among hemophiliacs. A cohort of 120 patients with hemophilia type A and B were 

studied. Their age varied from 3 to 73 years. Serological (ELISA second and third generation 

test with Abbott diagnostic kits), laboratory (ALT, AST) and clinical methods were used. The 

clinical course of HCV infection like carriers, acute and chronic forms was followed for 10 

years period. The percentage of HCV infection among hemophiliacs in our county is very 

high (96.4%). The usage of non-virus inactivated factor VIII till 1996 is the possible 

explanation fact. Only in three of all patients or 2.5% the infection was in acute form, while in 

48 (40%) it was like chronic liver injury. It’s interesting that the number of carriers is highest 

- 57.5%. The suggested explanation is probably associated with the multiple receipts of factor 

VIII concentrates, where the viral concentration is comparatively low, and the abnormalities 

in T-cell-mediated immunity in these patients. This risk group shows high rate of infection, 

which implies adequate treatment of both hemophilia and HCV complications. These patients 

are very interesting concerning the specific and unexplained immune response. 

 

22. Н. Йотова, С. Новаков, С. Мулетаров, Ц. Петлешкова. Множествени вариации в 

производните на латералните клонове на дорзалната аорта. Научни трудове на Съюза 

на учените в Пловдив, Серия Г, Медицина, фармация и стоматология. Том VІІІ, 2007, 

стр. 200-2.  

Аномалиите в производните на латералните клонове на ембрионалната дорзална аорта 

са често срещани, макар и в различна степен. Целта на настоящото изследване е да 

опишем множествени вариации на клоновете на абдоминалната аорта открити на труп 

по време на дисекционни упражнения със студенти медици. Лявата ренална артерия е 

двойна и  излиза от обичайното си място. В дясно a. testicularis и a. suprarenalis се 
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появяват в общ ствол, има и една горна ренална поларна артерия, излизаща от аортата. 

И тестикуларната и надбъбречната артерия следват обичайния си ход след като се 

разделят. Особености в бъбречните съдове се откриват при 35% от случаите. При 1 от 

26 надбъбречни жлези има общ ствол за тестикуларната и надбъбречната артерии. 

Горна ренална поларна артерия се среща обичайно като самостоятелна. Тя излиза 

самостоятелно от аортата в 7% от случаите. Описаните абнормности се базират на 

ембрионалното им развитие като израстъци от страните на низходящата аорта, 

кръвоснабдяващи структури от нефротомен произход. Когато мезонефросът инволуира, 

общия брой на латералните клонове намалява; съдовете, които не инволуират дават a. 

phrenica inferior, aa. supralenalis и aa. gonadales. Общите вариации в областта се базират 

на ембриологичното им развитие и трябва да се имат предвид от коремни хирурзи и 

уролози. 

 

Variations of the derivates of the lateral branches of the dorsal aorta, though different in rate 

of recurrence are not uncommon. The aim of our study is to describe multiple variations of the 

abdominal aorta found during routine student cadaver dissection. The left renal artery is 

double and rises from its usual place. On the right side the testicular and suprarenal arteries 

appear with a common trunk and there is a superior renal polar artery arising from the aorta. 

Both testicular and suprarenal arteries continue their usual course after the division. 

Irregularities of the renal vessels are found in about 35% of cases studied. Testicular and 

suprarenal arteries arose from a common trunk with a frequency of one in 26 suprarenal 

glands. Superior renal polar arteries are usually single. They arise as separate branches from 

the aorta in 7% of cases. The described abnormalities are based on their development as 

sprouts from the side of the descending aorta supplying the structures from nephrotome 

region. As mesonephros involutes die total number of lateral branches is reduced; from the 

vessels that escape involution emerge the inferior phrenic, suprarenal and gonadal arteries. 

The embryologic basis support common variations in this region which should be taken in 

mind from abdominal surgeons and urologists. 

 

23. С. Новаков, Н. Йотова, А. Фъсова, М. Топалов. Комбинация от съдова и мускулна 

вариация при възрастен мъж. Научни трудове на Съюза на Учените в България  – 

Пловдив, том IX , 2008г, стр. 277-9. 

Анатомичните вариации при човека, дори когато са редки, са често комбинирани. 

Наличието на повече от една вариация се дължи най-вероятно на общи онто- или 

филогенетични сходства за структурите, които се отклоняват от нормалното средно 

стандартно разпределение. В този случай описваме 2 съпътстващи вариации в 

проксималния край на горния крайник. Такава двойна комбинация от абнормни 

структури или дъга на Langer и необичайно вливане на v. cephalica във v. jugularis 

externa не се открива в достъпната литература. Обсъжда се значението на тези две 

вариации за клиничната практика, особено за хирургията и инвазивната кардиология. В 

заключение аксиларната дъга на Langer – една от най-често срещаните мускулни 

вариации в аксилата и рядко срещаното вливане на v. cephalica във v. jugularis externa са 

от значение не само за анатомите, но и за споменатите по-горе специалисти. 

 

The human anatomic variations though rare are often concomitant. The finding of more than 

one variation is possibly due to common onto- and phylogenetic similarities of the variable 

structures and their aberration from the standard mean. In this case we describe two 

concomitant variations in the proximal end of the upper limb. Such dual combination of 

abnormal structures is not found in the available literature, which is the presence of Langer's 

axillary arch and unusual termination of cephalic vein into the external jugular vein. We 
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discuss the significance of these two variations for the clinical practice, especially for surgery 

and invasive cardiology. We conclude, that the axillary arch of Langer - the most common 

muscular variation in the axilla and the found on occasion termination of the cephalic vein 

into the external jugular vein are of importance not only for the anatomists but also for the 

above-mentioned practitioners. 

 

24. С. Новаков, Н. Йотова, А. Фъсова, С. Мулетаров. Раздвоен m. piriformis съчетан с 

необичаен ход на n. ischiadicus. Научни трудове на Съюза на Учените в България  – 

Пловдив, том XI, 2008г, 277-279. 

N. ischiadicus, най-големия по диаметър нерв в тялото, е продължението на горната част 

на plexus sacralis. Обичайният му ход е през foramen isciadicum majus при напускане на 

таза, под m. piriformis и по задната част на бедрото до долната му трета, където се 

разделя на 2 големи клона. Съобщава се за група от вариации свързани с хода и 

разпределението на нерва. Бифуркацията на двата му големи клона (n. peroneus 

communis et n.tibialis) може да се осъществи навсякъде от plexus sacralis до долната част 

на бедрената област. Двата крайни клона могат да се появят директно от plexus sacralis. 

Съобщава се за разделяне на двата терминални клона дистално на fossa poplitea. 

Настоящото съобщение представя един случай на n. ischiadicus с високо перонеално 

разделяне, съчетано с преминаване през m. piriformis. Това е втория подобен случай в 

продължение на 5 годишен период, открит по време на дисекционни упражнения  

нашата катедра. Абнормностите на седалищния нерв могат да са свързани с 

„пириформис синдром“, причинен от притискането между двете части на мускула. 

 

The sciatic nerve, the largest in diameter in the body, is the continuation of the upper band of 

the sacral plexus. Its usual course is out of the pelvis through the greater sciatic foramen, 

below the piriformis and along the back of the thigh to about its lower one-third, where it 

divides into two large branches. A number of variations in the course and distribution of the 

sciatic nerve have been reported. Bifurcation into its two major divisions (common peroneal 

and tibial) may occur anywhere between the sacral plexus and the lower part of the thigh. The 

two terminal branches of the sciatic may arise directly from the sacral plexus. The division of 

the nerve into its terminal branches has been reported to occur below the popliteal space. The 

purpose of our study is to present a case of sciatic nerve high peroneal division (through the 

piriformis muscle). This is a second case for a 5 years period found during cadaveric 

dissection in our department. The abnormalities of sciatic nerve distribution are usually 

related with "piriformis syndrome" caused by its compression between the two parts of the 

muscle. 

 

25. N. Yotova, S. Novakov, V. Tananska. Measurement on Temporomandibular Joint of 

Bulgarians. Acta morphologica et antropologica,14,Sofia, 2009, p.131-135. 

Литературата е пълна с конфликтни данни върху различни морфометрични аспекти на 

темпоромандибуларната става (ТМС). Въпреки това количеството от данни не е 

толкова голямо за отделните географски райони. Целта на това изследване е да се 

добави достатъчно информация върху изследването на костната морфология на 

човешката ТМС (т.е. condylus mandibularis, fossa mandibularis и tuberculum articulare). 

Тези структури бяха измерени директно на 254 сухи черепа и 149 съответстващи 

мандибули. Беше извършен вариационен, на основните  компоненти и клъстер анализ. 

Черепът е източник на таксономична информация, но съвременните измервания по 

принцип се смятат ценни, ако притежават дискриминативна стойност. Ние вземаме 

предвид твърдението, че ТМС не трябва да се счита за една морфологична структура, а 
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по-скоро да се разглежда като функционална единица с отделни компоненти, които са 

подчинени на изцяло различен набор от въздействия. 

 

The literature abounds with conflicting data on various morphometric aspects of the 

temporomandibular joint (TMJ). In spite of that, the amount of such records is not so massive 

for our local geographic region. The purpose of this study is to add sufficient information on 

the study of the osseous morphology of the human TMJ (i.e., the mandibular condyle, 

mandibular fossa, and articular tubercle). These structures were measured directly on 245 dry 

skulls and 149 matching mandibles. Analysis of variance, principle component analysis, and 

cluster analysis were performed. The skull is a source of taxonomic information but to date, 

measurements have generally been considered of value if they possess discriminate power. 

We have taken on mind the assertion that the TMJ must not be considered as a single 

morphological structure but rather viewed as functional unit with component parts, which 

subordinate to completely different sets of influences. 

 

26. N. Yotova, S. Novakov, A. Fusova. Heterotopic Salivary Gland Tissue in the Face. Acta 

Morphologica et Antropologica 15, 2010, p.178-183. 

Хористомата е не злокачествено разрастване на хистологично нормална тъкан, която се 

образува на не типично място. Хетеротопичната слюнчена тъкан е рядка лезия, въпреки 

че повечето автори са съгласни, че основната причина за появата й е аномалното 

ембрионално развитие на саливарната тъкан. Това е необичайно състояние, което се 

появява най-често на различни места по главата и шията. Целта на нашето изследване е 

да покажем чрез анатомична дисекция преваленса на ектопична  слюнчена тъкан на 

лицето сред българи и да изградим класификация на хористомната локализация като 

направим ревю на литературата. Описваме 6 случая от 120 дисекциирани половинки на 

глави с аксесорна слюнчена тъкан, разположена на лицето. Всички 6 находки са 

изолирани жлезни туморни маси, разположени сред заобикалящата ги мускулатура. 

Саливаторната жлезна хористома е разположена в различни части на тялото и е 

диагностичен проблем за лекарите. Ектопичната жлезна тъкан може да бъде място на 

патологични състояния като фистули, аденоми, абцеси и калкулози. В заключение 

считаме, че въпреки и рядко това състояние е важно и трябва да е във вниманието на 

специалиста по време на рутинното клинично изследване.  

 

Choristoma is a non-neoplastic proliferation of histologically normal tissue that forms at an 

abnormal site. Heterotopic salivary tissue is a rare lesion, although most authors agree that 

anomalous embryologic development of salivary tissue is the main cause. It is unusual 

condition that occurs most frequently in various locations within the head and neck. The goal 

of our study is to demonstrate the prevalence of accessory salivary tissue in the face and its 

clinical importance. We describe 6 cases of 120 dissections with accessory salivary tissue 

located in the face. All 6 findings are isolated glandular tumor masses placed in the 

surrounding musculature. Salivary gland choristoma is located in various parts of the body 

and is diagnostic problem for the physicians. This ectopic glandular tissue may be a place for 

pathologic conditions like fistulae, adenomas, abscesses, and calculosis. In conclusion we 

consider that though rare this condition is important to be taken in mind during the routine 

clinical examination. The aim of our study is to demonstrate by routine anatomic dissection 

the prevalence of ectopic salivary tissue in the face among Bulgarians and to build a 

classification of choristoma's localization from a review in the literature. 

 

27. S. Novakov, N. Yotova, M. Batinova, A. Fusova. Third Head of Biceps Brachii. Acta 

Morphologica et Antropologica 16, 2010, p.102-105. 
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От предната група на мускулите на мишницата m. biceps brachii е доста вариабилен. 

При около 12% от крайниците се открива caput humerale в допълнение на познатите ни 

медиална или къса глава, която започва от  processus coracoideus и латерална или дълга 

глава, започваща от tuberculum supraglenoidale на лопатката. Бицепс с повече от 2 глави 

се открива при 10% от белите европейци. В нашия случай намираме допълнителна 

трета глава на мускула. Началото на тази глава не е необичайно и е един от най-честите 

случаи на допълнителни мускулни влакна, започващи от humerus до залавното място на 

m. coracobrachialis, като се простира между него и m. brachialis. Обсъждат се и други 

вариации от наличната литература. В заключение знанието за съществуването на трета 

глава на двуглавия мишничен мускул може да се окаже от значение при 

преоперативното диагностициране и по време на хирургията на горния крайник. 

 

In the anterior compartment, biceps brachii muscle is very variable one. In about 12% of 

arms, a humeral head is found in addition to those usually found arising from the coracoid 

process (medial or short head) and the glenoid lip of the scapula (lateral or long head). A 

biceps with more than two heads is found in 10% of white Europeans. In our case we reveal 

an additional third head of this muscle. The origin of this head is not unusual and it is one of 

the most common cases of this accessory slip arising from the humerus at the insertion of 

coracobrachialis, extending between it and the brachialis muscle. Some other varieties are 

discussed from the available literature. Finally the knowledge of the existence of the third 

head of the biceps brachii may become significant in preoperative diagnosis and during 

surgery of the upper limbs. 

 

28. П. Тимонов,И. Дойчинов, А. Фъсова, С. Новаков, Н. Йотова. Трудности  при 

определяне на пола по остеометрични признаци на бедрената кост. Случай от съдебно-

медицинската практика. Научни трудове на Съюза на Учените в България  – Пловдив, 

том XII, 2011, стр. 35-7. 

Като комплексна наука Съдебната антропология позволява определяне на множество 

антропологични характеристики на човешките костни останки. На настоящия етап от 

развитието на антропологията съществуват общоприети достъпни методи за 

определяне на пол и възраст на целия скелет. При наличие само на една кост, 

идентифицирането на пола се затруднява методологично. Още повече, че много 

изследвания, които представят метричните характеристики на костите, се отнасят до 

чужди популации. В такива случаи тяхното приложение и унифициране е ограничено 

за Българската популация. Описваме случай от съдебномедицинската практика, 

представящ несъответствието между диагностичните нива на определяне на пол при 

бедрената кост и действителния пол. 

 

As a complex science Forensic Anthropology allows the determination of many 

anthropological characteristics of human bone remains. At the present stage of development 

of Anthropology there are generally accepted methods that allow to diagnose gender and age 

of the entire skeleton. Upon disclosure, however, only a single bone, the methodological 

problem of identification of sex remains open. Moreover, very few developments that present 

metric characteristics of bones refer mainly to foreign population. In such cases their 

unification and relevance is limited in modern Bulgarian population. We describe a case by 

forensic practice that represents the discrepancy between the diagnostic ratios for the 

determination of sex in the femur and the actual sex. 

 

29. П. Тимонов, И. Дойчинов, А. Фъсова, С. Новаков, Н. Йотова, Г. Гечева, В. Молов, 

Определяне на давност на смъртта при скелетни останки. Международна Конференция 
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на младите учени. Сборник научни трудове на  Съюз на учените в  Пловдив, Серия Б, 

Vol ХІІІ, Пловдив 2012, стр. 224-226. 

Съществуват няколко метода, които успешно се използват при определяне на времето 

на смъртта при отдавна починали индивиди, включително при трупно разлагане и 

наличие на насекоми. При използването на тези методи обаче е невъзможно определяне 

на давността на смъртта при тела, престояли повече от година. Стъблата и корените от 

многогодишните растения могат да се използват като допълнителен източник на 

информация. Стъблата и дървесните части на корените при многогодишните растения 

притежават годишни растежни кръгове, които могат да се използват за установяване на 

минималния брой растежни сезони след смъртта. За да могат да се използват тези части 

от растенията, те трябва да са прораснали през дрехите, други лични вещи или кости и 

да не са засегнати пряко от обработката на почвата или трупното разлагане. 

Представяме случай от съдебномедицинската практика, при който бяха намерени два 

вида мъхове върху трупните останки, както и многогодишно растение прораснало през 

костите. Предложени са процедури за събиране, обработка и изследване на получените 

проби. 

 

A number of methods have been used successfully in estimating time since death of long dead 

individuals, including physical decomposition of the corpse and clothing and the succession 

of insects. Using these sources, however, it is usually impossible to estimate accurately time 

since death for bodies which have been exposed more than a year. Roots and stems of 

perennial plants may be used as complementary sources of information. Stems and woody 

roots of perennial plants have annual growth rings which may be used to establish the 

minimum number of growing seasons since death. To be used, these plant parts must grow 

through the clothing, other personal effects, or bone, or be affected indirectly by soil 

disturbance or body decomposition. A case of forensic medicine practice, which was found 

with two types of mosses on the corpse’s remnants and a perennial plant growing through the 

bones, is presented. Procedures for collecting, preserving, and examining these specimens and 

the limitations of the approach are offered. 

 

30. С. Новаков, Ц. Петлешкова, Н. Йотова. Редки анатомични особености на част от 

повърхностните мускули на гърба. Научни трудове на  Съюз на учените в  Пловдив, 

Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина, Том ХХ, Пловдив 2017, стр. 9-12.     

Съобщаваме за някои двустранни вариации на m. rhomboideus major и m. latissimus dorsi 

открити в катедрата по време на дисекция. Въпреки че мускулите са доста вариабилни, 

а повърхностните мускули на гърба са често обект на наблюдение, уголемени по размер 

mm. rhomboidei не се описват често. Мускулен сноп разположен между m. latissimus 

dorsi и долният ъгъл на лопатката не е обичаен. Всички тези вариации са близки по 

произход и са от значение за клиничната практика. 

 

We report some bilateral variations of rhomboideus major and latissimus dorsi muscles found 

in our department during cadaver dissection. Though muscles are quite variable and the 

superficial muscles of the back are often explored, the expanded in size rhomboids are not 

usually described. A slip of muscle between latissimus dorsi and the inferior angle of scapula 

is not so unusual. All of these varieties are with close origin and importance in clinical 

practice. 

  

31. N. Yotova, S. Novakov, A. Fusova, A. Chervenivanova. Omphalomesenteric duct remnant 

abnormalities-a case of Meckel diverticulum. Journal of Biomedical & Clinical Research, 2(1) 

Suppl. 1,2009,183-4. 
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Малформациите на ductus omphalomesentericus варират от напълно проходим до пъпа 

до разнообразие от по-малки остатъци, включващи кисти, фиброзни повлекла 

свързващи пъпа с дисталния илеум, гранулациона тъкан около пъпа, умбиликални 

хернии и Мекелов дивертикул. Регресията на дуктуса се извършва като нормален 

ембрионален процес през интраутеринния период между 5 и 9 гестационни седмици. В 

нашия случай след дисекция се установява Мекелов дивертикул с мезентериална 

локализация, което е значителна вариация различаваща се от основните находки с 

антимезентериално разположение. Въпреки че може да протича безсимптомно и 

отстраняването му е дискутабилно,  вярваме че Мекеловият дивертикул с 

мезентериална локализация е забравен и подценяван вариетет, който е труден за 

отдиференциране от илеалната дупликация. 

 

Omphalomesenteric duct malformations range from completely patent omphalomesenteric 

duct at the umbilicus to a variety of lesser remnants including cysts, fibrous cords connecting 

the umbilicus to the distal ileum, granulation tissue at the umbilicus, umbilical hernias, and 

Meckel's diverticulum. Regression of the duct occurs as a normal embryonic event in the 

intrauterine life between the fifth and ninth weeks of gestation. In our case, the dissection 

reveals a Meckel's diverticulum in a mesenteric location, which is a distinct variation that 

differs from the cardinal findings of the antimesenteric location of this abnormality. Though 

asymptomatic and still controversial about its removal we believe that Meckel's diverticulum 

in a mesenteric location is a forgotten or underestimated variant that is difficult to distinguish 

from an ileal duplication. 

 

32. Prisadov S, Spree L, Zöllner M, Lankes J, Danistan D, Novakov S. Musculocutaneuos Nerve 

and Biceps Brachii Muscle Variations as Rare Findings on an Upper Limb. Sbornik nauka i 

mladost (Plovdiv), 2018, 218-222. 

Човешките морфологични вариации като част от нормалната анатомия не са 

необичайни и могат да бъдат открити в макроскопските анатомични зали, по време на 

хирургични операции или образни диагностични изследвания. Вариациите на нервната 

система са по-малко от останалите. Това се дължи на факта, че нервната система 

контролира функциите на всички други органи, което ще намали шансовете за 

оцеляване на такива индивиди. Вариациите на plexus brachialis са чести както и тези на 

n. musculocutneus. Описваме вариация на нерва съчетана с допълнителна трета глава на 

m. biceps brachii, която е открита по време на дисекция на отделен горен крайник. 

Обсъждат се публикувани модели на тези вариации като и тяхното значение. 

 

The human anatomy variations as a part of normal anatomy are not unusual and could be 

found in the gross anatomy labs or during surgery and imaging diagnostics. The nervous 

system variations are rarer compared to the other systems. This is due to its controlling role on 

the functions of the organs which decreases the chances of survival among such individuals. 

The variations of the brachial plexus and the musculocutaneous nerve are not uncommon. We 

describe concomitant multiple variations of musculocutaneous and a third head of biceps 

brachii muscle, which are found during dissection of separate upper limb. Existing similar 

models from the available literature and their clinical implications are discussed. 

 

33. Н. Йотова, С. Новаков, И. Катерински. Съдово-нервни транспозиции около m. 

piriformis. Научни трудове на  Съюз на учените в  Пловдив, Серия Г. Медицина, 

фармация и дентална медицина, Пловдив 2019 – под печат 

Regio glutea е важна област от анатомична и клинична гледна точка.Тя съдържа 

мускули и съдово-нервни снопове, които са от голямо значение за морфологията и 
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клиничната практика. В нашето изследване представяме редки вариации в тази област, 

открити за 18 годишен период в катедрата по анатомия. Описваме две  вариации на n. 

ischiadicus и m. piriformis и необичайна анастомоза от a. glutea superior към a. glutea 

inferior, която замества частично последната. Обсъжда се инсиденса на ‘ разцепен ’ m. 

piriformis при българите и клиничното му значение. 

 

The gluteal region is an important anatomical and clinical area. It contains muscles and 

neurovascular bundles which are of great significance for the morphology and clinical 

practice. In our study we present rare variations in this region which were found in the 

Anatomy department for a period of 18 years. Two variations of sciatic nerve and piriformis 

muscle and unusual anastomosis from superior gluteal artery replacing part of inferior gluteal 

artery are described. The incidence of split piriformis by sciatic nerve among the Bulgarian 

population is discussed as well as the clinical importance. 

 

34. И. Катерински, С. Новаков, Славов Х. Спондилоартропатия – съвременни методи за 

диагностика и лечение. Научни трудове на  Съюз на учените в  Пловдив, Серия Г. 

Медицина, фармация и дентална медицина, Пловдив 2019 – под печат 

Разглежда се случай на 71 годишен пациент, които е хоспитализиран с оплаквания от 

болка и ригидност в шийния и лумбосакралния сегменти на гръбнака и интензивна 

болка и ригидност в двете тазобедрени стави. В тази статия представяме някои модерни 

методи за диагностика и лечение на спондилоартропатията.  

 

The case examines 71 year old patient, who was hospitalized due to pain and stiffness in the 

cervical and lumbosacral segments of the spinal cord as well as intense pain and stiffness in 

both hip joints. In this article we present some of the modern methods for diagnostic and 

treatment of spondyloarthropathy. 

 

35. Й. Стоилова, О. Бойкинова, А. Кеворкян, С . Новаков, Б . Захариева. Вирусен хепатит С 

в здравни заведения. Нозокомиални инфекции, том 5, брой 1-2, 2008, 63-68. 

Един от честите пътища за предаване на вируса на хепатит С се оказа вътреболничното 

заразяване по повод на различни диагностични и терапевтични процедури. Високият 

риск за ВХС при пациенти с изгаряния, при пациенти на хронична хемодиализа и др. се 

дължи на многократните преливания на плазма и кръв при тези пациенти. Някои автори 

предлагат тези болни да обособят отделна рискова група за ВХС. Цел: Да се проучи 

заболяемост /серопреваленс/ от ВХС при пациенти с термични травми, при пациенти на 

хронична хемодиализа и при медицински персонал за да се анализират и посочат 

рисковите фактори и мерки за превенция и контрол на заболяването в здравните 

заведения. Материали и методи: Проучени са Anti HCV положителни 33 пациенти с 

термични травми/6 от тях с остър ВХС/ и 105 на хронична хемодиализа. Проучени са и 

общо 7 аnti HCV положителни от медицинския персонал, съответно 3 в клиника за 

термични травми и 4 в хемодиализно отделение. Изследван е преваленса, клинични 

форми по тежест, рискови манипулации и др. Използван е комплексен 

епидемиологичен метод и рутинни клинични, специфични лабораторно-биохимични и 

статистически методи. Резултати: Сравняваните резултати по периоди сочат 

недостоверно намаляване на заразените/ след започване на хемодиализата/ във втория 

период, съответно: за периода 1993-95г. от всички 161 пациенти положителни за anti 

HCV са 73 /45,34%/. За 2008г. от общо 80 пациента положителни за anti HCV са 32 

/40%/ в хемодиализното отделение на МУ Пловдив. От общо 31 медицински персонал в 

хемодиализното отделение през 2008г., положителни за anti HCV са 4 /12,9%/ - 1 лекар, 

2 медицински сестри и 1 санитарка, а в клиниката по термични травми и пластична 
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хирургия /УМБАЛ „Свети Георги”/ с остър ВХС са заболели 3/9,1%/ медицински 

сестри в периода 1993-95г. Въз основа на проучените пациенти са анализирани 

клиничните форми на ВХС, източниците на инфекция, механизъм и пътища на 

предаване, фактори на риск и възможности за превенция. Заключение: Медицинският 

персонал, обслужващ едни от основни рисковите групи- пациенти на хронична 

хемодиализа и такива с термични травми е с висок риск за заразяване с HCV. Защитата 

на пациентите и медицинския персонал са неефективни защото епидемиологичната 

характеристика на ВХС все още е недостатъчно проучена поради преобладаващите 

асимптоматични форми, технологично несъвършените тестове за контрол на 

донорската кръв, много пътища на предаване и продължителния период преди 

сероконверсията. 

The nosocomial transmission of hepatitis C virus (HCV) proved to be not uncommon one. It 

usually occurs after breaches in infection control practices during different diagnostic and 

therapeutic procedures. The high risk of HCV infection in patients with burns and in such on 

chronic dialysis is due to the fact that they receive multiple blood and plasma transfusions. 

Some authors classify these patients into a separate risk group for HCV infection. Aim: To 

study the prevalence of HCV infection in two different periods of time (1993–1995 and 

2008), in patients with burns, patients on chronic hemodialysis and among the medical staff in 

order to assess the risk factors and identify the relevant measures for infection prevention and 

control in healthcare settings. Results: During the first period (1993–1995) 73 (45.3%) from 

all 161 patients in the hemodialysis ward were anti – HCV positive. In 2008 from 80 patients 

on hemodialysis treated in the Medical University – Plovdiv 32 (40%) were anti – HCV 

positive. Thus, the comparative analysis of the results showed statistically insignificant 

decrease of the HCV – infected individuals (after initial hemodialysis) in the second period 

(2008). From the 31 members of the medical staff in the same ward and in the same year four 

(12.9%) were anti HCV – positive: one physician, two nurses and one ward maid. From 1993 

to 1995 in the clinic of burn diseases and plastic surgery of the University hospital “St. 

George” 33 (38,4 %) anti HCV – positive patients were identified and 3 nurses or 9.1% of the 

staff members were admitted to the Clinic of infectious diseases with acute viral hepatitis C. 

Based on the analysis of the data for the seroprevalence among the patients and the staff, the 

proportion of different clinical forms of viral hepatitis C, the sources and modes of 

transmission of HCV infection, as well as the suspected risk factors, the implementation of 

improved screening and prevention strategies was proposed. Conclusion: The medical 

personnel attending on the main risk groups of patients in dialysis wards and burn clinics is at 

high risk of occupationally acquired HCV infection. The occupational risk is still 

insufficiently studied because of the prevailing asymptomatic HCV infection, the multiple 

modes of transmission and long period before seroconversion as well as technical limitations 

of the assays used to control the donors’ blood. The protection of healthcare workers is still 

difficult to achieve due to the complicated and evolving understanding of 

immunopathogenesis and epidemiological characteristics of the infection and lack of an 

effective pre- and postexposure prophylaxis. Prevention relies primarily on strict following of 

universal precautions. 

 

36. С. Новаков, Г. Балтаджиев. Динамика на моноцити в периферна кръв след фрактури 

при човек. Годишен сборник ИМАБ том 1, 1995, 195-197. 

Произходът на остеокластите от ранните клетъчни типове на моноцитно-фагоцитарната 

система на хемопоетичния костен мозък е най-застъпваната теза в съвременната 

литература. Целта на настоящото изследване е да се установи корелация между 

количеството на моноцититте в периферната кръв и етапите на калусообразуването 

след фрактури при човека. За целта са изследвани 236 пациенти от клиниката по 
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ортопедия и травматология в Пловдив на възраст от 10 до 55 години със счупвания на 

големите кости. Те са разделени в 4 групи според давността на травмата. I – група – от 

1 до 7 ден; II – група – от 8 до 21 ден; III – група – от 22 до 45 ден и IV – група  - над 45 

дни. От резултатите се вижда, че средните стойности в отделните групи не излизат 

извън границите на нормалното колебание на моноцитите като  в I, II и III са над 

стандартната средна. Освен това, разликите между количеството на моноцитите  в 

ранните периоди след травмата /I и II група/ и в късните периоди /III и IV група/ са 

статистически значими. В заключение мононуклеарно-фагоцитарната система активно 

се ангажира при тежки счупвания на големи скелетни кости. Динамиката на броя на 

моноцитите в периферната кръв е индикатор за нивото  и продължителността на тази 

активност. Общият произход и общите черти във функцията на моноцитите и 

остеокластите дават основание да се приеме, че динамиката на моноцитите в 

периферната кръв отразява и динамиката на остеокластния статус при остеогенните 

процеси. 

 

The origin of osteoclasts from the early cell types of mononuclear phagocytic system of the 

hematopoietic bone marrow is the most popular thesis in the literature. The aim of the present 

study is to find correlation between the amount of monocytes in the peripheral blood and the 

stages of formation of callus after fractures in man. 236 patients, age range from 10 to 55 with 

big bone fractures from the clinic of traumatology in Plovdiv, are studied for this purpose. 

They were divided into 4 groups associated with the time of fracture. 1
st
 group – from 1 to 7 

day; 2
nd

 group – from 8 to 21 day; 3
rd

 group – from 22 to 45 day and 4
th

 group – 45 days and 

more. It is seen from the results that the average values in the different groups don’t exceed 

the reference lab values for the monocytes though in the 1
st
, 2

nd
 and the 3

rd
 groups they are 

above the mean. The differences in the monocytes values in the early period after fracture or 

between groups 1 and 2 and the late stages – groups 3 and 4 are statistically significant. In 

conclusion mononuclear phagocytic system is actively involved in heavy fractures of big 

bones. The dynamics of monocyte values in the peripheral blood is an indicator for the level 

and continuity of this activity. The common origin and characteristics in the function of 

monocytes and osteoclasts is a possible cause to consider that the dynamics of monocytes in 

the peripheral blood correlates with the dynamics of status of osteoclasts during the 

osteogenic processes. 

 

37. О. Бойкинова, С. Новаков, Й. Стоилова, А. Милчев, Епидемиологична характеристика 

на HCV инфекцията за 10 годишен период. Научни трудове на втората национална 

конференция по инфекциозни болести. Кърлежопреносими инфекциозни болести, 2006, 

193-195. 

Разпространението на HCV инфекцията варира от 0,1% до 10% сред населението в 

различните страни на света. Най-честите пътища за предаване на HCV се оказват 

диагностични и терапевтични процедури в различните здравни заведения, както и 

интравенозната употреба на наркотици. В последните години доброто познаване на 

заболяването дава възможност то активно да се търси, което води до установяване на 

висок процент за заразяване сред различните рискови групи. Целта на проучването е да 

проследим водещата роля на различните рискови групи за периода от регистрирането 

на HCV инфекцията у нас до 2005год. Пациенти и методи: За 12 годишен период са 

проследени 541 пациенти от различни рискови групи. Използваните серологични 

методи са ELISA II и III генерация с китове на Abbott. Резултати: От проведеното 

проучване се установява, че процентът на заразените с HCV инфекция сред 

изследваните е висок. При хемофилиците достига до 82,92%, в хемодиализните 

центрове – до 45,34%, при пациентите с изгаряния до 38,37%, а при групата на 
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интравенозните наркомани – 70%. Изводи: Разпространението на HCV ангажира нови 

рискови групи, сред които процентът на заразяване значително надвишава този на 

общото население. 

 

The prevalence of HCV infection varies from 0.1% to 10% among the population of the 

different countries in the world. the most common ways of transmission of HCV are 

diagnostic and treatment procedures in different healthcare facilities as well as the intravenous 

drug users (IVDU).In the last years the good knowledge of the disease is the reason to search 

actively and find the infected which leads to a high percentage of infected in the different risk 

groups. The aim of this study is follow up the leading role of the different risk groups in the 

period from the registration of HCV infection in Bulgaria to 2005. For 12 years 541 patients 

from different risk groups are followed. The used serological methods are ELISA 2
nd

 and 3
rd

 

generation with Abbott kits. The percentage of infected is found to be higher among the 

studied groups. In hemophiliacs it is up to 82.92%, in hemodialysis centers – 45.34%, in 

patients with heavy burnings – 38.37% and 70% among IVDUs. The spreading  of HCV 

involves new risk groups among which the percentage is much higher than the in general 

population. 

 

38. S. Novakov, N. Yotova. Some variations in an embalmed dissected cadaver. Anatomical 

Collection, 85th Anniversary of the Department of Anatomy and Histology, 2003, 71-72. 

В анатомията нормалността включва група от морфологични особености, които се 

откриват често и такива, които не са чести, но не са абнормни  и се означават като 

вариации. Те могат да бъдат от незначителни до засягащи почти всяка част от 

човешкото тяло и могат да имат съществена роля в предизпозицията към определено 

заболяване, клиничното изследване и поведението към пациента особено радикалното. 

В нашия случай описваме четири клинично важни вариации, открити на един възрастен 

труп на мъж по време на дисекционни упражнения със студенти. Вариациите са: 1. 

Едностранно липсващ m. sternohyoideus. 2. N. gossopharyngeus разположен в trigonum 

submandibulare. 3. A. hepatica accessoria sinistra, излизаща от a. gastrica sinistra. 4. Двойна 

v. mesenterica superior. Вариантната анатомия регистрирана в макроскопската 

анатомична лаборатория е част от обучението на студентите през 1 и 2 година. То 

поставя редица въпроси пред тях свързани с произхода на вариабилните структури и 

бъдещето им  клинично значение. Катедрите по нормална анатомия са мястото, където 

трябва да се изучават и анализират откритите вариации.  

 

In anatomy. normality includes a range of morphologies that are most common and others 

called variations, which are less frequent but not considered abnormal. Variations ranging 

from subtle to significant affect every part of the human body. They may have important 

influences on predisposition to illness, symptomatology, clinical examination and 

investigation, and patient management including operative surgery. In our case we describe 

four clinically important variations found in one adult cadaver during standard students' 

dissection. 1. Unilateral absence of sternohyoid. 2. Glossopharyngeal nerve in submandibular 

triangle. 3. An accessory left hepatic artery coming out from the left gastric. 4. Double 

superior mesenteric vein. Variable anatomy registered in the gross anatomy lab is part of the 

students’ teaching program in the 1
st
 and 2

nd
 year. Number of questions emerges connected 

with the origin and the future clinical importance of the variations. The departments of normal 

anatomy are the venue where the variations should be discussed and included in the 

curriculum. 
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Публикации в сборници 

39. Китова Т., Г. Балтаджиев, С. Сивков, С. Новаков. Хистоморфологични проучвания на 

роговицата заек след въздействие с натриева основа. – сборник материали по научна 

дейност, изобретения, нововъведения и рационализации. Научна сесия на II 
– ра

 

общинска болница, Пловдив, 15.11.1989. 

Прозрачността на роговицата и способността ѝ да пропуска 100% от видимата светлина 

е нейно основно качество. Васкуларизацията на роговицата е честа последица на 

кератити, изгаряния, травми и дистрофии и е важна причина за отпадане на нейните 

оптични свойства. Тя определя и значително по-лошите резултати при кератопластика, 

тъй като дава възможност за директен контакт между трансплантанта и имунната 

система на организма. Настоящата работа има за цел да проучи хистоморфологичните 

промени в роговицата на заек след химично изгаряне. Опитите бяха проведени върху 

10 новозеландски зайци албиноси. Върху роговиците на двете очи се предизвика 

дозирано изгаряне с 5% NaOH след предварителна анестезия. Без проведено лечение 

животните бяха разпределени в пет групи по времетраене след процедурата. Проучени 

бяха изработените хистологични препарати. Корнеалната неоваскуларизация получена 

вследствие химично изгаряне представлява тъканен отговор свързан с оздравителния 

процес. Намаляването на плътността на роговицата във връзка с клетъчното набъбване 

е причина за  образуването на нови съдове. Нашето проучване още веднъж подкрепя 

тезата, че плътността на роговицата се променя вследствие химично изгаряне, че 

набъбването на роговицата, левкоцитната реакция и регенерацията на корнеалния 

епител започват почти веднага след изгарянето и предхождат неоваскуларизацията. 

Това налага, лечението с цел потискане на тези важни стимули на корнеалната 

неоваскуларизация, да започне непосредствено след травмата на окото. 

 

The corneal transparency and its ability to transmit 100% of the visible light is its main 

feature. The corneal vascularization is often a consequence of keratitis, burning, traumas and 

dystrophies and is an important reason for losing the optic characteristics. It is also the reason 

for poorer results in keratoplastics as the direct contact between the graft and immune system 

of the host are accomplished. The present study aims to investigate the histomorphological 

changes in the rabbit’s cornea after chemical burning. The experiments were carried on 10 

New Zealand albino rabbits. On the corneas of both eyes a dose controlled burning was done 

with 5% NaOH after the animal was anesthetized. The animals were divided into 5 groups 

according to the time after burning and none of them was treated. The histological 

preparations were studied. Corneal neovascularization after the burning was a tissue response 

in the healing process. The decrease of the corneal density connected with the cell swelling is 

a reason for new vessel formation. Our study once more supports the thesis that the corneal 

density changes after chemical burning and that the corneal edema, leukocytes reaction and 

regeneration of the corneal epithelium start almost immediately after the burning and precede 

neovascularization. All this requires that the treatment for suppression of the stimuli of 

corneal neovascularization should start immediately after the traumatic injury of the eye. 

40. П. Василева, Н. Попиванова, Й. Стоилова, Ч. Венчев, О.Бойкинова, Е.Иванова, С. 

Новаков, М.Троянчева. Структура на невроинфекциозните заболявания в Пловдивския 

регион през последните 10 години. Национална научно-практична конференция с 

международно участие, СУБ Смолян, Сборник научни доклади: ”ЧОВЕК-ПРИРОДА-

ЗДРАВЕ” 2000; том 1, 193-195. 
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Невроинфекциозните заболявания заемат значителен дял в инфекциозната патология и 

след вирусните хепатити и чревните инфекции с диариен синдром, те са най- често в 

полезрението на инфекциониста. Това обяснява и трайния ни интерес към тяхното 

разпространение, етиология, протичане и последици. Цел: Да проучим някои основни 

структурни показатели: разпространение, възраст, пол, сезонност, етиология, тежест на 

протичане и изход от заболяването. Пациенти и методи: Проспективно проследихме 

всичките 610 болни с невроинфекциозни заболявания, пролежали в Инфекциозна 

клиника от 1990 до 1999г. Използвани са епидемиологични, клинични, 

микробиологични, серологични и образни методи. Резултати: По-голям е 

относителният дял на серозните невроинфекции – 375 /61,47%/ болни. Най-висока е 

заболяемостта от юни до септември – 43,74%. Доминира мъжкият пол -63,46%. 

Възрастните боледуват по-често 55,73%. Пневмококовите заболявания са 18,72%, а 

групата на недоказаните гнойни менингити е 71,55%. Като менингити са регистрирани 

108 /45,94%/ болни, а като менингоенцефалити -110 /46,80%/. Смесени клинични 

форми на менингококова болест -17 /7,23%/ случая. Заключение: През последните 10 

години серозните невроинфекции са по-често срещани от гнойните, сезонността при 

тях е предимно лятна, по-често се засяга мъжкият пол, около половината са 

етиологично неустановени, прогнозата е благоприятна, леталитетът е нисък, по-рядко 

от гнойните се регистрират остатъчни прояви. Гнойните невроинфекции са със 

спорадичен характер, зимна сезонност, протичат тежко, засягат предимно възрастни 

пациенти, с повече остатъчни прояви и по-висок леталитет. Налага се да се положат 

усилия за етиологична диагноза и по –ефективна превенция. 

 

The neuroinfections take a considerable part of the infectious pathology and after viral 

hepatites and gastrointestinal infections with diarrhea they are the next most common 

diagnosis of the infectionists. This explains our steady interest to their spreading, etiology, 

course and complications. Aim: To study some basic structural indices: distribution, age, sex, 

seasonality, etiology, clinical course and outcome of the disease. Patients and methods: We 

followed prospectively all 610 patients with neuroinfections treated in our clinic from 1990 to 

1999. Epidemiological, clinical, microbiological, serological and imaging methods were used. 

Results: The serous neuroinfections are relatively more – 375 (61,47%) cases. The prevalence 

is higher from June to September - 43,74%. Male sex is dominant – 63,46%. The adults are 

55,73% of all infected. Pneumococcal infections are 18,72%, while the group of unproven 

suppurative meningitis is 71,55%. Diagnosis of meningitis is registered in 108 (45,94%) 

patients while 110 (46,80%) are registered with diagnosis of meningoencephalitis. Mixed 

clinical forms of meningococcal disease – 17 (7,23%) cases. Conclusion: In the last 10 years 

serous neuroinfections are more common than the suppurative, seasonality among the former 

is usually in the summer, they affect more the male individuals, more than half of them are 

with unproven etiology, they have a favorable outcome, lethality rate is low and complication 

rarer than suppurative. Suppurative neuroinfections are sporadic, seasonality - in the winter, 

usually heavy clinical course, adults are more affected and complications are common with 

higher lethality. More attention should be paid on etiological diagnosis and on more effective 

prevention. 


