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I. ПУБЛИКАЦИИ В НАУЧНИ ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНО-

ИЗВЕСТНИ БАЗИ ДАННИ С НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ (SCOPUS И WEB OF SCIENCE) 

 

1. Г. Павлов, Ч. Стефанов, Д. Димитров, К. Чифлигаров, К. Ангелова. Мозъчна увреда след сърдечно 

спиране. Анестезиология и интензивно лечение 2009; 1: 14-29 

Резюме 

В настоящия обзор се разглеждат патофизиологичните механизми на мозъчното увреждане след кардиак 

арест и ресусцитация, дискутират се основните клинични прояви и невропротективни стратегии на 

постресусцитационната енцефалопатия и подходът за оценк аи прогноза на изхода при тези пациенти. 

Мозъчната увреда е основната причина за болничната заболеваемост и смъртност в 

постресусцитационнния период. Кардиоциркулаторният арест е последван от кратък период на толеранс 

към хипоксичен стрес и специфични реперфузионни нарушения, които включват каскада от събития 

водещи до тежка анергийна недостатъчност и невронална клетъчна смърт. Целта на кардиопулмонално-

церебралната ресусцитация е да предотврати развитието на мозъчна увреда. Съвременните 

експериментални и клинични проучвания на редица невропротективни стратегии са дали 

незадоволителни резултати по отношение изхода и функционалното възстановяване. Понастоящем 

липсва медикамент за клинично приложение с доказана ефективност. Единствено приложението на 

терапевтичната хипотермия е било свързано с подобрение в преживяемостта и функционалното 

възстановяване на пациенти, преживели сърдечно спиране. 

Ключови думи: мозъчна увреда, сърдечно спиране, глобална мозъчна исхемия, хипоксично-исхемична 

енцефалопатия, вторична мозъчна увреда, невропротекция, терапевтична хипотермия 

 

Summary 

This review provides an overview of the pathophysiology of brain injury after cardiac arrest and resuscitation, 

discusses clinical manifestations and the main neuroprotective strategies of postresuscitation encephalopathy 

along with the approach to assess and prognosticate long-term outcome in this patients. Brain injury is a leading 

cause for postarrest in-hospital mortality and morbidity. Cardiocirculatory arrest is followed by the short period 

of tolerance to hypoxic stress and specific reperfusion disorders that include a cascade of events that culminate in 

severe energy failure and neuronal cell death. Cardiopulmonary-cerebral resuscitation is needed to prevent brain 

damage. Contemporary experimental and clinical trials of many neuroprotective strategies have yielded 

disappointing results on functional neurological outcome. To date, no  specific pharmacologic treatment is 

available for clinical use. Only the use of therapeutic hypothermia is associated with improved  survival and 

functional outcome following cardiac arrest. 

Key words:  brain injury, cardiac arrest, global cerebral ischemia, hypoxic-ischemic encephalopathy, second 

brain injury, neuroprotection, therapeutic hypothermia 
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2. Ч. Стефанов, Г. Павлов. Макролиди и нови респираторни хинолони в лечението на тежка 

придобита в обществото пневмония при пациенти, хоспитализирани в отделение за 

интензивно лечение. Анестезиология и интензивно лечение 2012; 1: 16-21 

 

Резюме 

Цел: Да се изследва ефекта на макролидите и флуорохинолоните като компонент от комбинираното 

антибактериално лечение върху преживяемостта при пациенти с тежка пневмония, придобита в 

обществото (ППО), хоспитализирани в отделение за интензивно лечение (ОИЛ). 

Материали и методи: Ретроспективно рандомизирано проучване проведено в ОИЛ на КАРИТ при 

УМБАЛ „Св.Георги-  Пловдив за периода септември 2009- май 2011 година. Пациентите с тежка ППО, 

хоспитализирани в ОИЛ бяха включени в крайния анализ. Пациентите бяха разделени в две групи в 

зависимост от приложения антибиотик в съответствие с препоръките на 2007 IDSA/ATS guidelines 

(макролид vs. респираторен хинолон). Основната цел беше да се изследва и сравни смъртността в двете 

групи за 30 дневен период. Беше извършен и допълнителен анализ, включващ само пациентите с тежък 

сепсис и септичен шок. 

Резултати: Общо 72 пациента с тежка ППО бяха включени в проучването. Тежък сепсис и септичен шок 

при приемането бяха установени при 60 (83.3%) пациенти. Общата смъртност беше оценена на 29.2% 

(n=21). Непреживелите пациенти бяха по-възрастни от преживелите (54.7 SD 18.6 vs. 48.8 SD 18.9, P<0.05) 

и със статистически значимо по-висока оценка по CAP-PIRO score (2.17 SD 1.54 vs. 3.64 SD 0.93, P= 0.03). 

Монотерапия беше проведена при 21 пациента (29.2%), а комбинирана- при 51 пациента (70.8%). 

Комбинираната антибиотична терапия при всичките 51 пациенти беше оценена като съответстваща на 

2007 IDSA/ATS Guidelines. Смъртността в ОИЛ беше значимо по-ниска при пациентите, получавали 

комбинирана терапия с макролид в сравнение с тези, получавали такава с хинолон (17.4% vs. 39.3%, 

p<0.05). При анализа на пациентите с тежък сепсис/септичен шок в следствие на ППО (n=44), подобен 

позитивен ефект върху преживяемостта беше отчетен отново в групата пациенти, получили комбинирана 

терапия с макролиди (19% vs. 39.1%, p<0.05). 

Изводи: Резултатите от това проучване показват, че приложението на макролиди в съответствие с 2007 

IDSA/ATS guidelines в сравнение с флуорохинолоните би могло да подобри преживяемостта при пациенти 

с тежка ППО, хоспитализирани в ОИЛ. 

Ключови думи: тежка ППО, макролиди, флуорохинолони,емпирична антибактериална терапия, 

интензивно лечение 

 

Summary 

Objective: To assess the effect on survival of macrolides or fluoroquinolones in combination therapy in patients 

with severe community-acquired pneumonia (CAP) admitted to the intensive care unit (ICU). 

Methods: This is a retrospective randomized study that was conducted in the ICU of UDHAT “Sv.Georgi”-

Plovdiv from September 2009 to May 2011. Patients with severe CAP admitted to the ICU were included in the 

final analysis. The patients were divided in two groups according to the antibiotic administrated (macrolide vs. 

fluoroquinolone) in IDSA/ATS-compliant regimens. The primary outcome was mortality in the ICU and within 

30 days. A sub-analysis was performed considering only patients with severe sepsis and septic shock. 

Results: A total of 72 patients with severe CAP were included. Severe sepsis and septic shock were present in 60 

(83.3%) patients. Overall ICU mortality was 29.2 % (n=21). Non-survivors were older (54.7 SD 18.6 vs. 48.8 SD 

18.9, P<0.05) and presented a higher CAP-PIRO score at admission (2.17 SD 1.54 vs. 3.64 SD 0.93, P= 0.03). 

Monotherapy was given in 21 (29.2%) patients and combination therapy in 51 (70.8%) patients. Empirical 

antibiotic therapy was in accordance with the 2007 Infectious Diseases Society of America (IDSA)/American 

Thoracic Society (ATS) guidelines in all of 51 patients. In this cohort, macrolide use was associated with lower 

ICU mortality when compared to the use of fluoroquinolones (17.4% vs. 39.3%, p<0.05). When more severe 

patients presenting severe sepsis and septic shock were analysed (n=44) similar results were obtained (19% vs. 

39.1%, p<0.05). 
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Conclusions: This study suggests that macrolides used in accordance with the 2007 IDSA/ATS guidelines may 

improve survival when compared with fluoroquinolones in patients with severe CAP admitted to the ICU. 

Key words: severe CAP, macrolides, fluoroquinolones, empiric antibacterial treatment, critical care 

 

 

 

3. Г. Павлов, Ч. Стефанов, К. Ангелова, Д. Димитров, В. Аврамов. Тежка хеморагична диатеза при 

пациент с рядко хематологично заболяване – болест на Castleman. Анестезиология и интензивно 

лечение 2102; 1: 51-53 

 

Резюме 

Болестта на Castleman или ангиофоликуларната лимфонодуларна хиперплазия е рядко 

лимфопролиферативно заболяване, описано за първи път от Dr. Benjamin Castleman през 1954 г. 

Заболяването е с неизяснена етиология, като се допуска ролята на много причини- имунокомпрометирани 

състояния, хронично възпаление или инфекция, автоимунни процеси. Заболяването се класифицира 

според клиничното протичане (уницентрична или мултицентрична форма) и според хистологичната 

находка (хиалинно-васкуларен, плазмоклетъчен и смесен вариант). В над 70% от случаите болестта на 

Castleman се представя като солитарна медиастинална или шийна туморна маса с бавно развитие. Докато 

уницентричната форма на заболяването се характеризира обикновено с доброкачествено протичане и 

оздравяване след локална хирургична ексцизия, при пациентите с мултицентрична форма често се 

наблюдават системни признаци и симптоми, както и по-агресивно и малигнено клиничнпротичане. 

Представяме клиничен случай на мултицентричен 

хиалинно-васкуларен тип на болест на Castleman, с малигнено клинично протичане и изява на тежка 

хеморагична диатеза след проведена оперативна намеса. 

Ключови думи: Болест на Castleman, масивна хеморагия, рекомбинантен активиран фактор VII 

 

Summary 

Castleman’s disease, or Angiofollicular lymph node hyperplasia, is a rare disorder involving lymphoid tissue 

proliferation that was first described by Castleman in 1954. The etiology of Castleman’s disease is unclear; many 

origins have been proposed, such as immunocompromised states, chronic inflammation or infection, and 

autoimmune processes. The disease has been classified on clinical grounds (unicentric or multicentric) and by 

histological appearance (hyaline vascular, plasma cell, or mixed variants). In more than 70% of cases, 

Castleman’s disease presents as a solitary 

mediastinal or cervical mass with an indolent course. Whereas the unicentric form is usually benign and curative 

resection is possible, patients with the multicentric form often have severe systemic signs and symptoms and a 

clinically more aggressive, malignant course. We report a rare case of multicentric hyaline vascular variant of 

Castleman’s disease with malignant clinical course and massive haemorrhage due to surgical treatment.  

Key words: Castleman’s disease, massive haemorrhage, recombinant activated factor VII 

 

 

4. Ч. Стефанов, Г. Павлов, К. Чифлигаров, И. Минев. Антибиотично лечение на свързаната с 

респиратора пневмония – ретроспективно изследване. Анестезиология и интензивно лечение 

2012; 4: 8-10 

 

Резюме 

Целта на авторите беше да анализират клиничната и микробиологична ефективност на антибиотичната 

терапия на свързаната с респиратора нозокомиална пневмония за две годишен период.  

Пациенти и методи. В настоящето ретроспективно проучване бяха включени всички пациенти със 

свързана с респиратора пневмони, лежали в Интензивното отделение на Клиниката по анестезиология и 

интензивно лечение на УМБАЛ „Св. Георги“ от януари 2007 до декември 2008. Диагнозата пневмония 
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беше поставяна според критериите на Centers of Disease Control (CDC) и прилагайки модифицираната 

CPIS score. Бяха проследени следните компоненти на антибактериалното лечение: предшестваща 

антибиотична терапия, приложение на емпирично лечение, адекватност на прилаганата терапия, 

клиничен и микробиологичен ефект.  

Резултати. Продължителната предшестваща антибиотична терапия беше свързана с развитието на късна 

свързана с респиратора нозокомиална пневмония, причинена от полирезистентна микробна флора. 

Ранната диагноза и адекватното емпирично лечение бяха последвани от терапевтичен успех и по-ранно 

прекратяване на механичната вентилация.  

Изводи. Стриктният микробиологичен мониторинг, отчитането на рисковите фактори и ранната 

клинична диагноза са от основно значение за адекватната антибиотична терапия при пациентите със 

свързана с респиратора пневмония.  

Ключови думи: вентилатор-свързана пневмония, антибиотично лечение 

 

Abstract 

Aim: The aim of the authors was to analyze clinical and microbiological efficiency of antibiotic treatment of 

ventilator-associated pneumonia (VAP) for the biennium.  

Methods: All patients with VAP treated in Intensive Care Unit of UMHAT “Sv. Georgi” from January 2007 to 

December 2008 were included in this retrospective study. The patients were diagnosed as having VAP based on 

the Centers of Disease Control (CDC) criteria and modified CPIS score. Following components of the treatment 

were assessed: previous antibiotic treatment, empiric treatment, adequacy of applied therapy, clinical and 

microbiological effect.  

Results: Prolonged antibiotic therapy was associated with development of late-onset VAP caused by multidrug-

resistant microorganisms. Early diagnosis and adequate empiric treatment were followed by therapeutic success 

and shorter duration of mechanical ventilation.  

Conclusions: Close microbiological surveillance, risk factors assessment and early clinical diagnosis are essential 

for adequate antibiotic therapy of patients with VAP.  

Keywords: ventilator-associated pneumonia, antibiotic treatment 

 

 

5. Ч. Стефанов, Г. Павлов, Н. Бояджиев. Поведение при пациенти с неповлияваща се пневмония. 

Анестезиология и интензивно лечение 2012; 4: 17-19 

 

Резюме  

В обзора се разглежда един често недооценяван проблем в интензивните отделения – неповлияващата се 

от лечението пневмония. Представени са дефинициите и епидемиологията на това заболяване. 

Аналитично са разгледани основните фактори за липса на отговор на антибиотичната терапия. На базата 

на публикуваните в литературата данни се предлага конкретен терапевтичен подход при лечението на 

пациенти с неповлияваща се пневмония.  

Ключови думи: неповлияваща пневмония 

 

Abstract  

Non-responding pneumonia - an issue which is often underestimated at intensive care units- is discussed in the 

article. The definition and epidemiology of this medical condition are presented. The main factors of impact on 

the lack of response at treatment with antibiotics are analyzed. Based on data from several current publications, 

recommendations for practical therapy of patients with non-responding pneumonia are made.  

Key words: Non-responding pneumonia 
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6. Ч. Стефанов, Г. Павлов, К. Чифлигаров, И. Минев. Рискови фактори за развитие на свързана с 

респиратора пневмония в интензивно отделение и значението им за крайния изход. 

Анестезиология и интензивно лечение 2012; 4: 22-24 

 

Абстракт  

Целта на авторите беше да анализират случаите на свързана с респиратора пневмония за две годишен 

период (януари 2007- декември 2008), рисковите фактори за възникването й и влиянието им върху 

крайния изход.  

Пациенти и методи. В настоящето ретроспективно проучване бяха включени всички пациенти със 

свързана с респиратора пневмония, лежали в Интензивното отделение на Клиниката по анестезиология и 

интензивно лечение на УМБАЛ „Св. Георги“ от януари 2007 до декември 2008. Диагнозата пневмония 

беше поставяна според критериите на Centers of Disease Control (CDC) и прилагайки модифицираната 

CPIS score. Бяха определени най-честите рискови фактори за развитие на нозокомиалната пневмония и 

беше проследена връзката им с крайния изход от заболяването.  

Резултати. За разглеждания период, свързана с респиратора пневмония беше клинчино и 

микробиологично диагностицирана при 86 пациенти. Най-честите рискови фактори (общо 31 на брой) 

бяха разделени в три групи- свързани с пациента, свързани с основното заболяване и свързани с 

лечението. За всеки от тях беше определено клиничното значение за диагнозата и крайния изход от 

заболяването.  

Изводи. Рисковите фактори, свързани с пациента и основното заболяване бяха от основно значение за 

диагнозата пневмония и ранното прилагане на мерки за профилактиката й. Адекватното лечение на 

основното заболяване и на възникналите усложнения беше директно свързано с позитивен изход и 

намаляване продължителността на механичната вентилация и престоя в интензивното отделение  

Ключови думи: вентилатор-свързана пневмония, рискови фактори 

 

Abstract 

Aim: The aim of the authors was to analyze cases of ventilator-associated pneumonia (VAP) from January 2007 

to December 2008, risk factors for development of VAP and their impact on the outcome.  

Methods: All patients with VAP treated in Intensive Care Unit (ICU) of UMHAT “Sv. Georgi” from January 

2007 to December 2008 were included in this retrospective study. The patients were diagnosed as having VAP 

based on the Centers of Disease Control (CDC) criteria and modified CPIS score. The most frequent risk factors 

for development of VAP and their relation with the outcome were assessed.  

Results: A total of 86 patients with VAP from January 2007 to December 2008 were included. The most frequent 

risk factors (31 in total) were divided in three groups- patient-related, related to the underlying disease and 

treatment-related. For each of them clinical significance for diagnosis and outcome was assessed. Conclusions: 

Risk factors related to the patient and underlying disease were essential for diagnosis and early application of 

preventive measures. Adequate treatment of underlying disease and occurred complications were associated with 

favorable outcome, shorter duration of mechanical ventilation and shorter stay in ICU.  

Key words: ventilator-associated pneumonia, risks factors 

 

 

7. D. Popov, G. Pavlov. Sepsis Models in Experimental Animals. Trakia Journal of Sciences, 2013; 

11(1):13-23 

 

ABSTRACT  

Sepsis develops as a common inflammatory response to various infections. It runs with the picture of a complex 

heterogeneous syndrome which often leads to the development of multiple organ dysfunctions and causes the 

death of millions of people worldwide. For various reasons, detailed research of sepsis in humans is difficult to 

conduct; therefore, a lot of efforts have been made to model it. PURPOSE: The aim of this paper is to present the 
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most widely used experimental sepsis models developed with a view to explane the pathogenetic mechanisms of 

the disease, and it’s clinical and paraclinical characteristics, as well as opportunities for its therapeutic 

management. METHOD: This review is based on a detailed survey of the available literature. RESULTS: The 

cited models differ by the type of laboratory animals, pathogens used, and the method of their introduction in the 

organism. Models can be defined as “non-surgical” (with parenteral introduction of endotoxins or pathogenic 

bacteria), and “surgical” – referring to preceding operative intervention which is aimed at inducing peritonitis 

such as ligation and subsequent puncture of the cecum, insertion of a stent in the wall of the ascending colon, 

implantation of bacterial cultures or of pathogens included in the composition of different carriers. Advantages 

and disadvantages of the reviewed models are considered, as well as the extent of resemblance to clinical sepsis 

in its various forms. CONCLUSION: The fact is that not one of the created models is capable of reproducing 

entirely the complex polymorphic and dynamic picture of sepsis. Nevertheless, anyone of them can provide 

reliable information on separate components of the septic process.  

Key words: infection, inflammation, endotoxin, bacteremia, peritonitis, septic shock. 

 

8. Г. Павлов, Ч. Стефанов. Лечение на следоперативното гадене и повръщане. Анестезиология и 

интензивно лечение; 2013, 1:9-12 

 

Резюме  

Следоперативното гадене и повръщане (СОГП) представлява значим фактор за забавено възстановяване 

от анестезия и има негативен ефект върху субективната оценка и удовлетвореността на пациента от 

проведеното хирургично лечение. Мултимодалните превантивни стратегии в съчетание с ранното и 

агресивно лечение представляват ключовите елементи за намаляване честотата на това усложнение. В 

представения обзор се дискутират основните проблеми, свързани с оценката на риска за възникване и 

различните стратегии за поведение, особено при пациенти с рефрактерно СОГП. Авторите представят 

алгоритми за профилактика и лечение на това усложнение.  

Ключови думи: следоперативно гадене и повръщане (СОГП), антиеметици, следоперативни усложнения, 

възстановяване от анестезия 

 

Summary  

Postoperative nausea and vomiting (PONV) constitutes a significant factor in delaying recovery after anesthesia 

and impairing subjective assessment and patient satisfaction. Multimodal prevention in conjunction with early 

and aggressive treatment constitute key elements in reducing the incidence of this complication. Main problems 

related to the risk assessment and various strategies for the management of this complication especially in patients 

with refractory PONV are discussed in the article. The authors present algorithms for prevention and treatment 

of this complication.  

Key words: postoperative nausea and vomiting (PONV), antiemetics, postoperative complications, recovery after 

anesthesia 

 

 

9. Г. Павлов, Ч. Стефанов, К. Чифлигаров. Оценка на приложението на “Candida score” при 

пациенти на интензивно лечение. Анестезиология и интензивно лечение; 2013, 1:13-16 

 

Резюме  

Въведение: Ранното стартиране на адекватна антимикотична терапия е от съществено значение за 

контрола върху инвазивните Candida инфекции и по-добрата прогноза, ранната диагноза на инвазивната 

кандидиаза. Критериите за стартиране на емпирична антигъбична терапия при пациенти на интензивно 

лечение все още са лошо дефинирани. Някои оценъчни скали, като “Candida score”, биха могли да 

подпомогнат лекарите в диференцирането на пациентите, при които е уместно стартиране на ранна 

антимикотична терапия от тези, при които наличието на инвазивна кандидиаза е много малко вероятно. 
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Цел на настоящото проучване беше да се оцени приложението на “Candida score” сред критично болни 

пациенти с нозокомиален тежък сепсис и септичен шок.  

Материали и методи: ретроспективно проучване, обхващащо всички пациенти с нозокомиален тежък 

сепсис и септичен шок, хоспитализирани в отделението за интензивно лечение (ОИЛ) на Клиниката по 

анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) при УМБАЛ „Св. Геороги“- Пловдив за периода януари 

2008- декември 2012 г. Бяха събрани и анализирани основните характеристикки на пациентите при 

хоспитализацията им в ОИЛ и при изявата на тежък сепсис или септичен шок. Оценката по “Candida 

score” беше определяна при изявата на тежък сепсис или септичен шок. Беше определена честотата на 

инвазивна кандидиаза и беше проучена нейната зависимост от оценката по “Candida score”.  

Резултати: бяха проучени 216 пациента с нозокомиален тежък сепсис и септичен шок. При изява на тежък 

сепсис и септичен шок 101 пациенти бяха с оценка по “Candida score” 2 точки, 67 пациенти бяха с оценка 

по “Candida score” 3 точки, 39 пациенти бяха с оценка по “Candida score” 4 точки и 9 пациенти бяха с 

оценка по “Candida score” 5 точки. Инвазивна кандидиаза беше установена при 17 (7.9%) пациенти. При 

13 от тях беше установена кандидемия, а четири пациенти бяха с кандидозна плеврална инфекция. 

Честотата на инвазивна кандидиаза беше 0% сред пациентите с оценка по “Candida score” 2 и 3 точки, 

25.6% сред пациентите с оценка 4 точки и 77.8% сред пациентите с оценка 5 точки.  

Заключение: Резултатите от нашето проучване потвърждават, че “Candida score” е полезна възможност 

сред критично болни пациенти с нозокомиален тежък сепсис и септичен шок, която позволява да се 

диференцират пациентите, при които е уместно стартиране на ранна емпирична антифунгална терапия от 

тези, при които наличието на инвазивна кандидиаза е много малко вероятно.  

Ключови думи: инвазивна кандидиаза, Candida score, нозокомиален тежък сепсис и септичен шок, 

емпирична антимикотична терапия 

 

Abstract  

Introduction: Although prompt initiation of appropriate antifungal therapy is essential for the control of invasive 

Candida infections and an improvement of prognosis, early diagnosis of invasive candidiasis remains a challenge 

and criteria for starting empirical antifungal therapy in ICU patients are poorly defined. Some scoring systems, 

such as the “Candida score” could help physicians to differentiate patients who could benefit from early antifungal 

treatment from those for whom invasive candidiasis is highly improbable.  

The aim of this study was to evaluate the performance of this score among critically ill patients with hospital-

acquired severe sepsis or septic shock.  

Methods: A retrospective study including all patients exhibiting, on ICU admission or during their ICU stay, a 

hospital-acquired severe sepsis or septic shock which were treated in ICU of UMHAT”Sv. Georgi”- Plovdiv from 

Januari 2008 to December 2012. The data collected included patient characteristics on ICU admission and at the 

onset of severe sepsis or septic shock. The “Candida score” was calculated at the onset of sepsis or shock. The 

incidence of invasive candidiasis was determined and its relationship with the value of the “Candida score” was 

studied.  

Results: Atotal of 216 patients were studied. When severe sepsis or shock occurred, 101 patients had a score = 

2, 67 patients had a score = 3, 39 patients had a score = 4, and 9 patients had a score = 5. Invasive candidiasis was 

observed in 17 (7.9%) patients. Thirteen patients had candidemia, and four patients had pleural infection. The 

rates of invasive candidiasis was 0% in patients with score = 2 or 3, 25.6% in patients with score = 4, and 77.8% 

in patients with score = 5.  

Conclusions: Our results confirm that the “Candida score” is an useful tool among ICU patients with hospital-

acquired severe sepsis or septic shock allowing differentiation between those would benefit from early antifungal 

treatment (score > 3) from those for whom invasive candidiasis is highly improbable (score ≤ 3).  

Key words: invasive candidiasis, Candida score, hospital-aquired severe sepsis and septic shock, empiric 

antifungal treatment 
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10. Ч. Стефанов, Г. Павлов. Антибактериална терапия с Tigecycline на свързана с респиратора 

пневмония, причинена от мултирезистентни щамове на Acinetobacter baumannii. 

Анестезиология и интензивно лечение; 2013, 3:26-29 

 

Резюме:  

Acinetobacter baumannii е важен нозокомиален патоген, особено в отделенията за интензивно лечение 

(ОИЛ). През последните години изолирането на мултирезистентни щамове A.baumannii е непрекъснато 

нарастващ проблем поради ограничените терапевтични възможности  

Цел: Да се изследва ефекта на антибактериалното лечение с tigecycline върху клиничния и 

микробиологичен отговор при пациенти със свързана с респиратора пневмония, причинена от 

мултирезистентни щамове на A. baumannii.  

Материали и методи: Ретроспективно проучване проведено в ОИЛ на КАРИТ при УМБАЛ „Св. Георги“ 

ЕАД- Пловдив за периода Януари 2008- Май 2011 г. четиридесет и седем пациенти със свързана с 

респиратора пневмония, причинена от мултирезистентни щамове на Acinetobacter baumannii и лекувани с 

tigecycline самостоятелно или в комбинация с други антибиотици в продължение поне на 3 дни бяха 

включени в проучването.  

Резултати: Клиничен успех беше наблюдаван при 32 пациенти (68.1%), а клиничен неуспех при 15 

пациенти (31.9%). Четири от пациентите (8.5%) бяха получили монотерапия с тигециклин, като при 

всички тях беше наблюдаван клиничен и микробиологичен неуспех от лечението. Микробна ерадикация 

беше постигната при 26 пациенти (55.3%). Суперинфекция беше установена при 27 (57.4%) пациенти, 

като най-често изолираният патоген беше Pseudomonas aeruginosa. 30-дневната обща смъртност беше 

определена на 55.3%, а 30 дневната атрибутивна смъртност поради лош клиничен отговор- на 21.3%.  

Изводи: при пациенти със свързана с респиратора пневмония, причинена от мултирезистентни щамове 

на A.baumannii, комбинираната антибактериална терапия с тигециклин би могла да подобри клиничния и 

микробиологичния отговор. Необходимо е провежданена допълнителни клинични проучвания за да се 

определи ролята на тигециклина в лечението на нозокомиалните инфекции, включително и на свързаната 

с респиратора пневмония.  

Ключови думи: свързана с респиратора пневмония, мултирезистентни щамове Acinetobacter baumannii, 

тигециклин, смъртност 

 

Summary:  

Acinetobacter baumannii is one of the important nosocomial pathogens, especially in intensive care units (ICUs). 

In recent years, multidrug-resistant (MDR) isolates have been an emerging problem, with limited therapeutic 

options.  

Objective: To assess the effect of antibacterial treatment with tigecycline on clinical and microbiological outcome 

in patients with ventilatorassociated pneumonia caused by multidrug-resistant (MDR) Acinetobacter baumannii.  

Methods: This is a retrospective study that was conducted in the ICU of UDHAT “Sv.Georgi”-Plovdiv from 

January 2008 to May 2011. Fortyseven patients who had VAP caused by MDR Acinetobacter baumannii and 

received tigecycline alone or in combination with other antibiotics for at least 3 days were included.  

Results: Clinical success was observed in 32 (68.1%) patients and clinical failure- in 15 (31.9%). Four (8.5%) 

patiens received monotherapy with tigecycline with clinical and microbiological failure in all of them. Microbial 

eradication was achieved in 26 (55.3%). Superinfection was detected in 27 (57.4%) patients and Pseudomonas 

aeruginosa was the most frequently isolated pathogen. The 30-day overall mortality rate and attributable mortality 

rates were 55.3 and 21.3%, respectively.  

Conclusion: In patients with VAP caused by MDR Acinetobacter baumannii tigecycline in combination with 

other antibiotics may improve clinical and microbiological outcome. Further studies are required to properly 

determine the role of tigecycline in hospital acquired infections including VAP.  

Key words: ventilator-associated pneumonia, multidrug-resistant (MDR) Aconetobacter baumannii, tigecycline, 

mortality 
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11. Г. Павлов, В. Стоилов, Д. Казаков, А. Проданов, Ч. Стефанов, В. Гаврилов. Прогностична 

стойност на положителния воден баланс при пациенти със сепсис. Анестезиология и интензивно 

лечение; 2017, 3:36-39 

 

Резюме 

Въведение: Въпреки че инфузионната терапия е основен компонент в лечението на сепсиса, няколко 

проучвания са установили, че положителният воден баланс при септично болни пациенти е бил свързан с 

по-лоша прогноза. В това проучване анализирахме дали положителният воден баланс и неговото 

персистиране във времето е независим прогностичен фактор при пациенти със сепсис. 

Материали и методи: Ретроспективно анализирахме водния внос и загуби при 128 възрастни пациенти 

със сепсис, лекувани в ОИЛ към КАИЛ при УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив за период от две години.  

Резултати: от 128 включени в проучването пациенти 43 не бяха преживели (33%). Средния дневен воден 

внос беше значимо по-висок сред непреживелите в сравнение с преживелите пациенти (59 ± 24 ml/kg vs. 

48 ± 23 ml/kg, p = 0.03), но водните загуби бяха сходни в двете групи. В резултат на това дневният воден 

баланс  беше повече от два пъти по-голям сред непреживелите спрямо преживелит пациенти (29 ± 22 vs. 

13 ± 19 ml/kg, p <0.001). персистирането на положителния воден баланс във времето беше независимо 

асоцииран с по-висока смъртност. С помощта на мултивариативен време-зависим модел на Сох беше 

устаовено, че положителният воден баланс е независимо асоцииран с по-висока смъртност (aHR 1.014 

[1.007–1.022] за всеки ml/kg повишаване, p <0.001). 

Заключение: Персистирането на положителен воден баланс във времето беше строго асоциирано с по-

висока смъртност сред критично болните пациенти със сепсис. 

 

Abstract  

Introduction: Intravenous fluid administration is an essential component of sepsis management, but a positive 

fluid balance has been associated with worse prognosis. We analyzed whether a positive fluid balance and its 

persistence over time was an independent prognostic factor in septic patients. 

Methods: We retrospectively studied fluid intake and output in 128 consecutive adult patients treated for sepsis 

in the Intensive Care Unit of the Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine at University 

Hospital “Sveti Georgi”- Plovdiv over a two year period.. 

Results: Of the 128 patients, 43 died (33 %). Mean daily fluid intake was higher in non-survivors than in survivors 

(59 ± 24 ml/kg vs. 48 ± 23 ml/kg, p = 0.03), but output volumes were similar. As a result, the daily fluid balance 

was more than twice as large in the non-survivors as in the survivors (29 ± 22 vs. 13 ± 19 ml/kg, p <0.001). 

Persistence of a positive fluid balance over time was associated with increased mortality. Using a multivariable 

time-dependent Cox model, a positive fluid balance was independently associated with higher mortality (adjusted 

hazard ratio 1.014 [1.007–1.022] per ml/kg increase, p <0.001). 

Conclusions: Persistence of a positive daily fluid balance over time was quite strongly associated with a higher 

mortality rate in septic patients. 

 

 

12. Г. Павлов, В. Стоилов, Д. Казаков, А. Проданов, Ч. Стефанов, В. Гаврилов. Зависимост между 

времето на стартиране на вазопресорната терапия и крайния изход след изява на септичен 

шок. Анестезиология и интензивно лечение; 2017, 3:7-11 

 

Резюме  

Въведение: Това проучване изследва зависимостта между времето на започване на терапия с 

норадреналин след изявата на септичен шок и крайния изход при тези пациенти 
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Материали и методи: Проведохме ретроспективно кохортно проучване, включващо 114 възрастни 

пациенти в септичен шок, лекувани в ОИЛ към КАИЛ при УМБАЛ „Св. Георги“- Пловдив за период от 

две години. Основният показател за оценка на крайния изход беше 28-дневната смъртност. 

Резултати: Общата 28 дневна смъртност беше 36.8%. Сред включените 114 пациенти беше установена 

силна зависимост между късното стартиране на леченеито с норадреналин и 28-дневната смъртност. 

Средното време между началото на септичния шок и стартирането на вазопресорната терапия беше 3.0 ± 

2.7 часа. Всеки час забавяне на началото на приложение на норадреналин  в първите 6 часа след изявата 

на септичния шок беше свързан с повшаване на смъртността с 5.3%. 28-дневната смъртност беше значимо 

по-висока сред пациентите с начало на приложението на норадреналин след 2-рия час от изявата на 

септичния шок в сравнение с тези с ранно начало на норадреналиновата инфузия до 2-рия час. Средното 

артериално налягане на 1,2,4 и 6-тия час след началото на септичния шок беше значимо по-високо, а 

серумните лактатни нива на 2,4,6 и 8-мия час бяха значимо по-ниски сред пациентите с ранно приложение 

на норадреналин в сравнение с тези с късно начало на вазопресорната терапия. Продължителността на 

хипотензията и терапията с норадреналин бяха значимо по-кратки, а общата доза на норадреналин за 24 

часа беше значимо по-ниска сред пациентите с ранно начало на вазопресорната терапия. Времето на 

започване на антибактериалната терапия не се различаваше значимо между  

двете групи. 

Заключение: Получените от нас резултати посочват, че ранното приложение на норадреналин при 

пациенти с изявен септичен шок е свързано с по-висока преживяемост 

Ключови думи: вазопресори, норадреналин, септичен шок 

 

Abstract 

Introduction: This study investigated the relationship between the time of initial norepinephrine administration 

following the onset of septic shock and clinical outcome. 

Methods: We conducted a retrospective cohort study using data from 114 adult septic shock patients treated in 

the Intensive Care Unit of the Department of Anesthesiology and Intensive Care Medicine at University Hospital 

“Sveti Georgi”- Plovdiv over a two year period. The primary outcome was 28-day mortality. 

Results: The 28-day mortality was 36.8% overall. Among the 114 patients, a strong relationship between delayed 

initial norepinephrine administration and 28-day mortality was noted. The average time to initial norepinephrine 

administration was 3.0 ± 2.7 hours. Every 1-hour delay in norepinephrine initiation during the first 6 hours after 

septic shock onset was associated with a 5.3% increase in mortality. Twenty-eight day mortality rates were 

significantly higher when norepinephrine administration was started more than or equal to 2 hours after septic 

shock onset (Late-NE) compared to less than 2 hours (Early-NE). Mean arterial pressures at 1, 2, 4, and 6 hours 

after septic shock onset were significantly higher and serum lactate levels at 2, 4, 6, and 8 hours were significantly 

lower in the Early-NE than the Late-NE group. The duration of hypotension and norepinephrine administration 

was significantly shorter and the quantity of norepinephrine administered in a 24-hour period was significantly 

less for the Early-NE group compared to the Late-NE group. The time to initial antimicrobial treatment was not 

significantly different between the Early-NE and Late-NE groups. 

Conclusion: Our results show that early administration of norepinephrine in septic shock patients is associated 

with an increased survival rate. 

Key words: vasopressors, norepinephrine, septic shock 

 

 

13. В. Гаврилов, Г. Павлов. Промени в психиката и поведението при хронична болка. Анестезиология 

и интензивно лечение; 2018, 2:14-21 

 

Резюме 

Хроничната болка повлиява функцията на голям брой централно-мозъчни структури отговорни както за 

обработката на постъпващата сетивна, емоционална и когнитивна информация, както и за формирането 

на свързана с това ответна поведенческа реакция. Целта на проведеното проучване е да бъдат прегледани 
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и обобщени публикуваните в интернет пространството данни относно психологичните промени, които 

настъпват при развитие на хронична болка. Представени са резултатите на базата на прегледани над 150 

публикации. Установи се, че хроничната болка променя редица психологически и поведенчески процеси, 

което само по себе си превръща нейната оценка и лечение в предизвикателство. Необходимо е провеждане 

на допълнителни проучвания, които да допринесат за по-доброто ни разбиране на характерния за 

хроничната болка психологически модел, както и за разработване на нови методи за неговото повлияване. 

Ключови думи: хронична болка, психични промени, поведенчески промени 

 

Abstract 

Chronic pain affects function of numerous CNS structures responsible not only for processing of sensory, 

emotional and cognitive information but also for the formation of a behavioral response. The purpose of this study 

is to review and generalize the data released in the web space regarding the psychological changes that happen in 

a chronic pain condition. Summarized results that are presented comprise over 150 articles. It was found that 

chronic pain alters many psychological and behavioral processes, which in turn makes its assessment and 

treatment a challenge.  Additional studies  are needed to improve our understanding about the specific chronic 

pain psychological model, as well as help us develop new methods for its treatment 

Key words: chronic pain, psychological changes, behavioral changes 

 

 

14. M. Kazakova, G. Pavlov, D. Dikov, K. Simitchiev, V. Dichev, Ch. Stefanov, V. Sarafian. Protein YKL-40 

in Cerebrospinal Fluid in Traumatic Brain Injury. Acta morphologica et anthropologica; 2018, 25 (3-

4):61-66 

 

Summary 

Traumatic brain injury (TBI) is one of the leading causes of non-natural death in younger adults. High levels of 

YKL-40 are discussed to serve as a biomarker in acute and chronic inflammatory diseases. The aim of our study 

was to examine the expression and dynamics of YKL-40 secretion in TBI patients. Cerebrospinal fluid (CSF) and 

plasma samples were collected from nineteen patients with TBI – on the 24th and 96th hour after injury. ELISA 

and immunocytochemical methods were performed. We determined that the CSF levels of YKL-40 were 

significantly lower compared to plasma concentrations on the 24th and 96th hour. No significant change between 

CSF levels of YKL-40 on the 24th h after TBI compared to the control group was found. The presence of YKL-

40 protein in the cytoplasm of polymorphonuclear leukocytes was detected as a strong diffuse reaction. We 

suggest that YKL-40 levels reflect the inflammatory process and could provide new information about its 

dynamics in patients with TBI.  

Key words: traumatic brain injury, YKL-40, biomarker 

 

 

II. ПУБЛИКАЦИИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ 

ПУБЛИКУВАНИ В РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ 

 

15. Ч. Стефанов, Г. Павлов, Н. Бояджиев. Тежък сепсис – метаболитно и хранително подпомагане. 

Клинично хранене 2012; 2: 14-17 

Резюме: 

Тежкият сепсис остава основна причина за смърт, удължен престой и финансови разходи в интензивните 

отделения. Промените в хомеостазата на септичните пациенти водят до дефекти в метаболизма, патология 

в имунната система и изменения в нуждите от различните хранителни субстрати. Целта на хранителното 

подпомагане при тежък сепсис е да коригира тези промени и да доведе до намаление на смъртността, 

редукция на усложненията и ограничаване на финансовите разходи. В този аспект се разглеждат 

различните възможности за метаболитни и нутритивни интервенции и манипулации- парентерално и 
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ентерално хранене, управление на метаболизма и утилизацията на карбохидрати, протеини и масти, 

добавяне на имуномодулиращисубстрати, специфични хранителни формули. Препоръчва се създаването 

на регионални и национални протоколи за управление на хранителната и метаболитна хомеостаза при 

септични пациенти. 

Ключови думи: тежък сепсис, метаболитно и хранително подпомагане 

 

Abstract: 

Severe sepsis Is a main cause of mortality, extended hospitalization of patients and higher expenses at intensive 

care units. The changes of homeostasis of septic patients result in defects of metabolism, pathology of immune 

system and modification of the requirements of nutrition substrates. The nutritional support of patient with severe 

sepsis aims at correcting these alterations and reducing mortality rates as well as possible complications. 

Furthermore, it is supposed to decrease financial burden of ICUs. 

Considering the above aspects, different possibilities for metabolic and nutritive interventions and manipulations 

such as parenteral and enteral nutrition, metabolism control and utilization of carbohydrates, proteins and fats as 

well as addition of immunomodulating substrates and specific nutritional formulas are discussed. The authors 

also recommend issuing local and national protocols for controlling the nutritional and metabolic homeostasis of 

septic patients. 

Key words: severe sepsis, metabolic and nutritive interventions 

 

 

16. Ч. Стефанов, Г. Павлов, Н. Бояджиев. Хипергликемия в интензивното отделение. Клинично 

хранене 2012; 2: 24-27 

 

Резюме: 

В настоящия обзор е разгледан актуалния в последните години проблем- хипергликемия при критично 

болни пациенти. Поставяйки акцент върху безопасността на пациента, критично са анализирани 

резултатите от основните публикации, посветени на ефектите на хипергликемията върху пациентите в 

интензивните отделения. На базата на тези данни са дадени препоръки за осъществяване на гликемичен 

контрол и границите на вариации на кръвната захар при болни, обект на интензивната медицина. 

Ключови думи: интензивни отделения, хипергликемия, контрол на кръвната захар 

 

Abstract:  

The article discusses a prevailing problem during the past years- hyperglycemia of patients in intensive care units. 

The results from leading scientific publications on the effects of hyperglycemia on intensive care patients with an 

emphasis on patients’safety are critically analyzed. Based on this research, conclusions and recommendations on 

the methods of glycemic control and variations of blood sugar of critically ill patients are made. 

Key words: intensive care unit, hyperglycemia, blood sugar control  

 

 

17. Г. Павлов, Ж. Грудева-Попова, Ч. Стефанов, Н. Бояджиев. Приложение на рекомбинантен 

активиран фактор VII за лечение на масивна хеморагия при пациенти без предшестваща 

коагулопатия. Списание на Българско Онкологично дружество 2013; 1: 4-15 

 

РЕЗЮМЕ  

Рекомбинантният активиран фактор VII (rFVIIa) е хемостатичен препарат, одобрен от FDA за 

профилактика и лечение на кървенетo при пациенти с инхибиторна хемофилия, вроден дефицит на фактор 

VII и тромбастения на Гланцман. След въвеждането му в клиничната практика се появяват съобщения и 

клинични проучвания за успешно приложение на препарата при контрол на масивни хеморагии извън 

официално регистрираните му индикации. Нараства off-label приложението му като хемостатичен агент 
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при масивни хеморагии от различен характер. Настоящият обзор представлява системен преглед на 

данните от публикуваните серии клинични случаи и проучвания върху off-label приложението на rFVIIa 

при различни клинични ситуации. Авторите представят съвременните препоръки, както и алгоритъм за 

приложение на rFVIIa като възможност за лечение на тежки хеморагии. 

 

ABSTRACT  

Recombinant activated factor VII (rFVIIa) is a hemostatic agent which has been approved by the FDA for the 

prophylaxis and treatment of bleeding in patients with inhibitor hemophilia, congenital factor VII deficiency and 

Glanzmann thrombasthenia. Since its introduction in clinical practice, an increasing number of reports and 

published studies have described the efficacy of rFVIIa for off-label uses. Its off-label use as a hemostatic agent 

for massive bleeding in various conditions is rapidly expanding. This article represents a systematic review of the 

data from published case reports and series as well as clinical studies on the off-label use of rFVIIa in diverse 

clinical settings. The authors present current recommendations and an algorithm for use of rFVIIa as an adjunctive 

treatment for massive bleeding. 

 

 

18. В. Гаврилов, Р. Крумова-Пешева, Г. Павлов. Психологическото състояние и връзката му с 

болката след операция по поради рак на гърдата. Сравняване на три протокола за 

следоперативно обезболяване. Списание на Българско Онкологично Научно Дружество; 2015, 

4:43-61 

 

РЕЗЮМЕ 

Връзката между болката и психологическия дисстрес е демонстрирана при различни видове рак, особено 

при този на млечната жлеза. 

Целта на настоящото проучване е да оцени значението на кратката психологическа интервенция, 

умората, тревожността и депресията върху острата и хронична следоперативна болка при пациенти 

оперирани поради рак на гърдата, както и да сравни ефективността на три протокола за следоперативно 

обезболяване. 

Представени са резултатите от 172 жени оперирани поради съмнение за рак на гърдата. Преди операцията 

е отчитано ниво на болка, умора, тревожност и депресия, а следоперативно – ниво на остра и хронична 

болка (на трети месец). При част от пациентите е проведена кратка психологическа подготовка. За 

следоперативно обезболяване са използвани три различни протокола. 

Установи се, че значителна част от пациентите са депресирани, тревожни и уморени, което от своя страна 

е и рисково за развитие на хронична следоперативна болка. Не беше отчетен значим ефект от 

психологическата подготовка върху нивото на острата и хронична болка. Демонстрира се негативна 

корелационна връзка между възрастта и болката, депресията и тревожността, както и положителна такава 

между хроничната болка и острата такава, депресията и допълнителното използване на обезболяващи 

медикаменти в ранния следоперативен период. Получените данни показаха, че режимът на обезболяване 

съдържащ габапентин, е най-ефикасен както срещу болката при движение, така и за недопускане на 

развитие на хронична такава. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: рак на гърдата, психологически дисстрес, болка 

 

ABSTRACT 

The connection between pain and psychological distress has been demonstrated in different types of malignant 

tumors, especially in breast cancer. 

The purpose of this study is to evaluate the contribution of brief psychological intervention, fatigue, anxiety and 

depression on acute and chronic postoperative pain in operated breast cancer patients, as well as to compare the 

efficacy of three protocols for postoperative pain management. 

The results of 172 female patients operated due to suspicion of breast cancer are presented. Fatigue, anxiety and 

depression were measured at baseline. Pain was evaluated at baseline, in early postoperative period and three 
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months later. Some of the patients received a brief psychological intervention. For postoperative pain management 

were used three different protocols. It was found that a significant portion of patients are depressed, anxious and 

tired, which on its part is also hazardous for development of chronic pain. It wasn`t reported a significant effect 

of the psychological intervention on acute and chronic pain. It was demonstrated a negative correlation between 

age and pain, depression and anxiety as well as a positive correlation between chronic pain and acute pain, 

depression and usage of additional painkillers in early postoperative period. The obtained data showed that the 

protocol containing gabapentin is most effective against pain after movement as well as for not allowing a 

development of chronic pain. 

KEY WORDS: breast cancer, psychological distress, pain 

 

 

19. В. Гаврилов, Г. Павлов. Габапентин и неговата роля при острата следоперативна болка. 

Списание на Българско Онкологично Научно Дружество; 2016, 1:4-9  

 

РЕЗЮМЕ 

В България, използването на габапентин като част от следоперативното обезболяване не е широко 

разпространено. Целта на проводеното проучване е да бъде прегледана и обобщена публикуваната по 

темата информация.Представени са резултати на базата на прегледани над 50 публикации. Установи се, 

че габапентин е сравнително нов, безопасен, ефективен и добре понасящ се от пациентите медикамент. 

Редица клинични проучвания демонстрират ,че той може да отслаби острата следоперативна болка, да 

намали опиоидната консумация и в някои случаи да ограничи следоперативното гадене и повръщане. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: габапентин, остра следоперативна болка, странични ефекти 

 

ABSTRACT 

In Bulgaria, the use of gabapentin as a part of the postoperative pain management in not very popular. The purpose 

of this study is to review and generalize the published information on this topic. Summarized results that are 

presented comprise over 50 articles. It was found that gabapentin is relatively new, safe, effective and well-

tolerated medication. Clinical studies have shown that it can reduce acute postoperative pain, decrease opioid 

consumption and in some cases reduce the incidence of PONV. 

KEY WORDS: gabapentin, acute postoperative pain, side effects 

 

 

20. В. Гаврилов, Г. Павлов. Болка след онкологично заболяване. Списание на Българско 

Онкологично Научно Дружество; 2016, 1:10-18 

 

РЕЗЮМЕ 

Острата болка е често срещан симптом при преборилите се с онкологичното заболяване пациенти. При 

5%-10% от тях тя хронифицира и силно нарушава ежедневните им функции. Целта на проводеното 

проучване е да бъде прегледана и обобщена публикуваната по темата информация в интернет 

пространството. Представени са резултати на базата на прегледани над 80 публикации.  

Установи се, че справянето с болката при преборилите се с онкологичното заболяване пациенти все още 

е предизвикателство, което често налага комбиниране на фармакологични и нефармакологични 

подходи. Онколозите и другите занимаващи се с обезболяването специалисти трябва да са добре 

запознати с проблема и възможните варианти за лечение. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: болка, пациенти преживели онкологично заболяване 

 

ABSTRACT 

Acute pain is a common symptom in cancer survivors. In approximately 5% to 10% of them it becomes chronic 

and severely interferes with functioning. The purpose of this study is to review and generalize the information 

on this topic, released on web space. Summarized results that are presented comprise over 80 articles.  
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It was found that management of pain in cancer survivors is still a challenge and for its treatment a combination 

of pharmacologic and nonpharmacologic methods is often needed. Oncologists and other pain management 

specialists must be very well aware of the problem and the treatment options. 

     KEY WORDS: pain, cancer survivors 

 

 

21. В. Гаврилов, Г. Павлов. Разглеждане на стъпка II и III от тристепенния модел на СЗО за 

лечение на онкологична болка. Част I. Списание на Българско Онкологично Научно Дружество; 

2016, 1:25-34 

 

РЕЗЮМЕ 

Честотата на онкологичните заболявания непрекъснато нараства, като 60-80% от пациентите в 

напреднал стадий изпитват болка. Според предложената от СЗО тристепенна стълбица за лечение на 

онкологичната болка, в при някои пациенти лечението може да стартира направо от стъпка 2 или 3. 

Целта на проведеното проучване е да бъде прегледана и обобщена публикуваната за стъпки 2 и 3 

информация, както и да бъдат представени най-често използваните в тях средства. Представени са 

обобщени резултати на базата на прегледани над 100 публикации. Наличните доказателства подкрепят 

твърдението, че основните медикаменти за лечение на средна към силна онкологична болка са 

използваните в стъпки 2 и 3 опиоидни средства. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: тристепенен стълба на СЗО, Стъпка II, стъпка III 

 

ABSTRACT 

Incidence of cancer is constantly increasing and 60%-80% of patients with advanced stage experience pain. 

According to the proposed form WHO ladder for oncological pain treatment, in some cases it is possible to start 

form step 2 or 3. The purpose of this study is to review and generalize the information published in web space 

regarding step 2 and 3 and to present the most frequently used medications. Summarized results that are 

presented comprise over 100 articles. The current evidence supports the fact that the mainstay of treatment of 

moderate to severe oncological pain is the opioids used in step 2 and 3. 

KEY WORDS: WHO treatment ladder, Step I, Step II 

 

 

22. В. Гаврилов, Г. Павлов. Разглеждане на стъпка II и III от тристепенния модел на СЗО за 

лечение на онкологична болка. Част II. Списание на Българско Онкологично Научно Дружество; 

2016, 1:35-43 

 

РЕЗЮМЕ 

Честотата на онкологичните заболявания непрекъснато нараства, като 60-80% от пациентите в напреднал 

стадий изпитват болка. Според предложената от СЗО тристепенна стълбица за лечение на онкологичната 

болка, в при някои пациенти лечението може да стартира направо от стъпка 2 или 3. Целта на проведеното 

проучване е да бъде прегледана и обобщена публикуваната за стъпки 2 и 3 информация, както и да бъдат 

представени най-често използваните в тях средства. Представени са обобщени резултати на базата на 

прегледани над 100 публикации. Наличните доказателства подкрепят твърдението, че основните 

медикаменти за лечение на средна към силна онкологична болка са използваните в стъпки 2 и 3 опиоидни 

средства. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: тристепенен стълба на СЗО, Стъпка II, стъпка III 

 

ABSTRACT 

Incidence of cancer is constantly increasing and 60%-80% of patients with advanced stage experience pain. 

According to the proposed form WHO ladder for oncological pain treatment, in some cases it is possible to start 

form step 2 or 3. The purpose of this study is to review and generalize the information published in web space 
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regarding step 2 and 3 and to present the most frequently used medications. Summarized results that are presented 

comprise over 100 articles. The current evidence supports the fact that the mainstay of treatment of moderate to 

severe oncological pain is the opioids used in step 2 and 3. 

KEY WORDS: WHO treatment ladder, Step I, Step II 

 

 

23. В. Гаврилов, Г. Павлов. Значение на вида на обезболяване след операция при рак на гърдата. 

Списание на Българско Онкологично Научно Дружество; 2017, 1:50-57 

 

РЕЗЮМЕ 

За лечение на острата болка след операция поради рак на гърдата могат да бъдат използвани регионални 

техники, опиоиди или други медикаменти, като избора на обезболяващо средство влияе както върху 

периода на следоперативно възстановяване и възникването на персистираща болка, така и вероятно върху 

рецидивирането и метастазирането на онкологичния процес. Целта на проводеното проучване е да бъде 

прегледана и обобщена публикуваната по темата информация в интернет пространството.Представени са 

резултати на базата на прегледани над 40 публикации.  

Установи се, че изборът на обезболяващо средство влияе върху следоперативната коморбидност. 

Необходимо е провеждане на допълнителни проучвания за установяване на обезболяващия метод на 

избор след операция поради рак на гърдата. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: обезболяване, рак на гърдата, следоперативно възстановяване. 

 

ABSTRACT 

Regional techniques, opioids or other painkillers could be used for the treatment of acute pain after breast cancer 

surgery. The choice of the analgesic affects postoperative recovery, incidence of persistent postsurgical pain as 

well as cancer recurrence and metastasis. The purpose of this study is to review and generalize the information 

on this topic, released on web space. Summarized results that are presented comprise over 40 articles.  

It was found that the choice of the analgesic modality affects the postsurgical comorbidity. Additional studies are 

needed to determine the analgesic method of choice after breast cancer surgery. 

KEY WORDS: analgesia, breast cancer, postoperative recovery. 

 

 

24. В. Гаврилов, Г. Павлов. Интервенционално лечение на онкологичната болка. Част I. Списание 

на Българско Онкологично Научно Дружество; 2017, 1:63-68 

 

РЕЗЮМЕ 

Болката не се поддава на лечение при 10-15% от онкологично болните пациенти. Именно това са и 

кандидатите за използване на интервенционални техники за обезболяване, които най-общо могат да бъдат 

разделени на аблативни и модулационни. Настоящата статия има за цел да прегледа наличната в интернет 

пространството информация относно съществуващите препоръки за прилагането на тези техники при 

лечението на онкологичната болка. Представени са резултати на базата на прегледани над 50 публикации. 

Установи се, че във основа на клиничния опит са създадени достатъчно препоръки за безопасното 

използване на интервенционалните методи за лечение на онкологичната болка. При внимателно 

подбиране на пациентите те могат да бъдат извършени едновременно или дори преди започване на 

лечението с опиоиди. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: интервенционални техники, онкологична болка, препоръки, част I. 

 

ABSTRACT 

Pain can`t be treated in 10-15% of cancer patients. These are the exact candidates for the interventional pain 

management techniques which can be broadly classified into ablative and modulatory. The purpose of this study 

is to review and generalize the information released on internet about the existing guidelines regarding the use of 
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these techniques in cancer pain. Summarized results that are presented comprise over 50 articles. It was found 

that based on clinical practice there are enough recommendations which secure the use of interventional 

techniques for cancer pain management. In carefully selected patients they can be introduced simultaneously or 

even before starting treatment with opioids. 

KEY WORDS: interventional techniques, cancer pain, guidelines, part I. 

 

 

25. В. Гаврилов, Г. Павлов. Интервенционално лечение на онкологичната болка. Част II. Списание 

на Българско Онкологично Научно Дружество; 2017, 1:69-75 

 

РЕЗЮМЕ 

Болката не се поддава на лечение при 10-15% от онкологично болните пациенти. Именно това са и 

кандидатите за използване на интервенционални техники за обезболяване, които най-общо могат да бъдат 

разделени на аблативни и модулационни. Настоящата статия има за цел да прегледа наличната в интернет 

пространството информация относно съществуващите препоръки за прилагането на тези техники при 

лечението на онкологичната болка. Представени са резултати на базата на прегледани над 50 публикации. 

Установи се, че във основа на клиничния опит са създадени достатъчно препоръки за безопасното 

използване на интервенционалните методи за лечение на онкологичната болка. При внимателно 

подбиране на пациентите те могат да бъдат извършени едновременно или дори преди започване на 

лечението с опиоиди. В настоящата статия се разглеждат техники за повлияване на висцерална тазова и 

перинеална болка, интраспинални и епидурални методи за обезболяване, вертебропластика и 

кифопластика. 

КЛЮЧОВИ ДУМИ: интервенционални техники, онкологична болка, препоръки, част II. 

 

ABSTRACT 

Pain can`t be treated in 10-15% of cancer patients. These are the exact candidates for the interventional pain 

management techniques which can be broadly classified into ablative and modulatory. The purpose of this study 

is to review and generalize the information released on internet about the existing guidelines regarding the use of 

these techniques in cancer pain. Summarized results that are presented comprise over 50 articles.  

It was found that based on clinical practice there are enough recommendations which secure the use of 

interventional techniques for cancer pain management. In carefully selected patients they can be introduced 

simultaneously or even before starting treatment with opioids. This article focuses on techniques for cancer-

associated pelvic and perineal visceral pain, intraspinal and epidural methods for analgesia, vertebroplasty and 

kyphoplasty. 

KEY WORDS: interventional techniques, cancer pain, guidelines, part II. 
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Abstract 

Severe traumatic brain/head injury (TBI) is the leading cause of morbidity and mortality among individuals, aged 

1 to 45 years, worldwide. Establishment of predictive models or algorithms for action would improve the 

classification of patients with TBI and could provide detailed information about the mechanisms of the disease. 

The purpose of the study is to find specific and reliable biomarkers associated with the outcome in patients with 

TBI, which could clarify our understanding of the structural damage in the brain or the underlying pathogenic 

and reparative mechanisms at the cellular level. This information should be of use to conduct future basic and 

clinical research to optimize the treatment of these patients and to improve clinical outcome. In recent years, one 

of the most intensively studied glycoprotein is YKL-40. It is believed to have prognostic value in patients with 

inflammatory and tumor diseases. Its specific receptor has not been determined yet. YKL-40 is expressed and 
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secreted by activated macrophages and neutrophils, chondrocytes and synovial cells. There is no detailed data 

available on YKL-40 in TBI. We assume that studies on YKL-40 in parallel with clinical scales would provide 

new information on the pathogenesis of TBI.  

Key words: YKL-40, brain injury, biomarker 

 

 

27. Г. Павлов, Ч. Стефанов, В. Гаврилов. Парентерално или ентерално хранене при критично 

болни- какво да изберем? Клинично хранене; 2018, 1:11-14 

 

Резюме: 

През последните години ентералното хранене беше препоръчано като техника на избор за хранително 

подпомагане при критично болни пациенти в отделение за интензивно лечение, докато парентералното 

хранене, от друга страна, беше разглеждано като опасно и да бъде избягвано когато е възможно. 

Резултатите от роведените през последните години проучвания, обаче, опровергават тези препоръки. Тези 

резултати показаха, че ентералното хранен често е асоциирано с енергийно и белтъчно недохранване, 

докато парентералното хране става опасно само в случаи на хипералиментация. Настоящият обзор се 

фокусира върху приложението на парентералното и ентералното хранене и възможносттите за 

оптимизиране на хранитената интервенция при критично болни пациенти по време на престоя им в 

отделение за интензивно лечение. 

Ключови думи:  ентерално хранене, парентерално хранене, адекватно хранене, хипералиментация, 

недохранване, критично болни пациенти 

 

Summary: 

Enteral nutrition has been recently recommended for critically ill patients, whereas parenteral nutrition has been 

considered harmful and to be avoided. However, recent studies have challenged this theory. They demonstrated 

that enteral nutrition is frequently associated with energy and protein undernutrition, whereas parenteral nutrition 

becomes deleterious only if overfeeding is induced. The review focuses on the use of parenteral and enteral 

nutrition in critically ill patients to optimize the nutrition care throughout the ICU stay. 

Key words: enteral nutrition, parenteral nutrition, adequate feeding, overfeeding, undernutrition, critically ill 

patients   


