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ABSTRACT

Adipose tissue is now recognized to be an important endocrine organ, secreting a variety of
adipokines that are involved in the regulation of energy metabolism, insulin resistance and
metabolic syndrome. Metabolic syndrome (MetSyn) corresponds to a sub-clinical inflammatory
condition in which white adipose tissue ( W A T ) is characterized by an increased production and
secretion of inflammatory molecules which may have local effects on WAT physiology but also
systemic effects on other organs. Our purpose is to study the expression of some adipokines
(leptin, Ob-R, NGF and TrkA) in women with metabolic syndrome. Our results reveal that women
with MetSyn have significantly higher BMI, WC, insulinemia, total cholesterol and low highdensity lipoprotein- cholesterol levels. Plasma levels of leptin and NGF are over-expressed. The
immunohistochemical expression of leptin, leptin receptors. NGF and TrkA are very strong thus
corresponding immunochemical data. The locally-produced pro- inflammatory adipokines
leptin and NGF and their receptors are overproduced in MetSyn.They probably contribute to the
ethiopathogenic mechanism underlying the metabolic derangements and cardiovascular
disorders in MetSyn implicating in the obese state, insulin resistance and hypertension.
Key words: metabolic syndrome, prehypertention, adipokines

Адипозната тъкан е известна като важна ендокринна
система, която отделя различни адипокини, които
участват в регулирането на енергийния метаболизъм,
инсулиновата резистентност и метаболитния синдром.
Метаболитният синдром (MetSyn) съответства на
подклинично възпалително състояние, при което бялата15
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адипозна тъкан (WAT) се характеризира с повишено
производство и секреция на възпалителни молекули,
които могат да имат локален ефект върху WAT
физиологията, но и системни ефекти върху други
органи. Целта ни е да изучим експресията на някои
адипокини (лептин, Ob-R, NGF и TrkA) при жени с
метаболитен синдром. Резултатите ни показват, че
жените с MetSyn имат значително по-висок BMI, WC,
инсулинемия, общ холестерол и ниски нива на
липопротеин-холестерол с висока плътност. Плазмените
нива на лептин и NGF са свръхекспресирани.
Имунохистохимичната експресия на лептин, лептинови
рецептори. NGF и TrkA са много силни, като по този
начин съответстват на имунохимичните данни. Локално
произвежданите провъзпалителни адипокини лептин и
NGF и техните рецептори са свръхпроизведени в
MetSyn. Вероятно допринасят за епиопатогенния
механизъм, който стои в основата на метаболитните
разстройства и сърдечносъдовите нарушения в MetSyn,
включващи затлъстяването, инсулиновата резистентност
и хипертонията. Ключови думи: метаболитен синдром,
предхипертензия, адипокини
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Abstract. Bodybuilding is a non-olympic sport that.has been known to be
associated with abuse of prohibited substances which may include anabolicandrogenic steroids (AAS). AAS abuse results in a score of reversible and
irreversible changes in the body which may cause some very serious health
problems. The aim of the present study was to find the changes occurring in
some of the anthropometric, hemodynamic, echocardiographic and clinicochemical parameters of bodybuilders using anabolic-androgenic steroids
during their training. Twice over six months we studied a team of elite male
bodybuilders (n=14); they trained actively during this period. Using specially
designed questionnaires the athletes were interviewed and those admitting to
have abused AAS during the study period were allocated to a group (n=7).
.They were subjected to anthropometric, functional, echocardiographic and
clinico-chemical studies and the results were analysed. The body mass index
(BMI) was found to increase significantly (from 27.97±2.08 to 29.66±1.98, P
<0.001) at the expense of an increase in the muscle and a decrease in fat mass
(from 19.53±1.08 to 16.17±1.32%, P<0.001). The incremental loading test
showed that the athletes had a higher heart rate and systolic arterial pressure
at the end of the training period during every step of the loading and during
recovery. The echocardiographic study showed that the left ventricle mass,
the septum and the left ventricle posterior wall clearly tended to increase over
the study period of six months. During the six-month study period the serum
cholesterol increased by 28% and the serum triglycerides - by 37% (from
4.81 ±0.50 to 6.18±0.84 mmol/l, PcO.OOl and from 1.77±0.72 to 2.43±0.94
mmol/l, P<0.01, respectively) while the HDL cholesterol serum levels
declined by 20% (from 2.11±0.54 to 1,70±0.41 mmol/l, P<0.01). At the end
of the study period the serum levels of aspartate aminotransferase (AST)
increased by 36% and those of alanine aminotransferase (ALT) - by 38%
compared with the baseline data (from 35.00±7.81 to 47.71±9.96 U/l, P<0.05
and from 29И4±10.07 to 40.28±12.51 U/l, P>0.05, respectively).
The results of the study show that the abuse of AAS by bodybuilders
(nandrolone decanoate in a mean dose of 500 mg/week) for six months during
a regular strength training program changes the athletes' somatotype
characteristics, deteriorates the circulatory response of the body to the graded
incremental ergometric loading test, causes structural changes in the
myocardial ventricular architectonics with evidence of diastolic dysfunction,
affects negatively the liver function and induces | unfavourable changes in the15
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serum lipid profile of the athletes.
Резюме. Културизмът е не-олимпийскиспорт, закойтосезнае, че е
свързансъсзлоупотребата
назабраненивещества,коитомогатдавключватанаболни
андрогеннистероиди (AAS).Тя е свързана с редицаобратими и
необратимипромени в организма,
коитомогатдапредизвикатмногосериозниздравословнипроблеми.
Целтананастоящотоизследване е дасерегистриратпромените в
някоиантропометрични, хемодинамични, ехокардиографски и клиникохимичнипараметриприбодибилдърите, използващианаболни
андрогеннистероидиповременатренировките.Изследвахме двапътив
продължение нашестмесецаотборотелитнимъжкибодибилдъри (n = 14);
обучаващи се активно през тезипериоди.
Спортиститебяхаинтервюирани чрезспециално разработени въпросници.
Оформена бе група(n = 7) от активно трениращи,признаващи,
използването на AAS повременапериоданатренировките.
Тебяхаподложенинаантропометрични, функционални,
ехокардиографски и клинико-химичниизследвания. След анализиране на
резултатите бе установено,чеиндексътнателеснамаса (BMI)
сеувеличавазначително (от 27.97 ± 2.08 до 29.66 ± 1.98, P <0.001)
засметканаувеличаваненамускулите и намаляваненамастите (от 19.53 ±
1.08 на 16.17 ± 1.32 %, Р <0.001). Тестътзапостепеннонатоварванепоказа,
чеспортиститеиматпо-високасърдечначестота и
систолноартериалноналягане в
краянатренировъчнияпериод,повременавсякастъпкананатоварванео,
както и
повременавъзстановяването.Ехокардиографскотоизследванеустанови,
челявокамерната маса, междукамерната преграда и задната стена на
лявакамерапоказват тенденция към
нарастванезапериодаотшестмесеца.Повременашестмесечнияпериоднапр
оследяване,серумниятхолестерол се е повишил 28%, а
серумнитетриглицериди - с 37% (от 4.81 ± 0.50 на 6.18 ± 0.84 mmol / l,
P˂0.001 и от 1.77 ± 0.72 на 2.43 ± 0.94 mmol / l , Р <0,01),
докатониватанаHDLхолестеролав серума са сепонижили с 20% (от 2,11
± 0,54 на 1,70 ± 0,41 mmol / l, P <0,01). В
краянапериоданаизследванесерумнитениванааспартатаминотрансфераза
та (AST)са повишени с 36% атезинааланинаминотрансферазата (АЛАТ)
- с 38% сравнени с изходнитестойности (от 35.00 ± 7.81 на 47.71 ± 9.96 15
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U / l, Р <0.05 и от 2914 ± 10.07 на 40.28 ± 12.51 U / P> 0.05,
съответно).Резултатитеотпроучванетопоказват, чезлоупотребата с
AAS отбодибилдъри (нандролондеканоат в среднадозаот 500 mg /
седмично) в продължениенашестмесецаповременасилова
редовнатренировъчнапрограмазапроменяна
соматотипнитехарактеристикинаспортистите, влошавациркулаторния
отговор на организма към ергометричентестзанатоварванес нарастване,
предизвикваструктурнипромени в миокарднатакамернаархитектоника с
доказателствазадиастолнадисфункция, повлиява
неблагоприятнофункциитеначерниядроб
исерумниялипиденпрофилнаспортуващите.
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Adipose tissue secretes a variety of adipokines involved in the regulation of
energy metabolism and insulin resistance. Metabolic syndrome corresponds to a
clinical condition in which white adipose tissue is characterized by an increased
production and secretion of inflammatory molecules which may have local effects
on adipose tissue physiology but also systemic effects on other organs. The aim of
this study was to assess the expression of leptin, NGF and adiponectin in women
with metabolic syndrome compared to healthy controls. Plasma leptin, NGF and
adiponectin levels were measured by the ELISA method. Leptin and NGF
immunohistochemical expression was analyzed in subcutaneous adipose tissue.
The results indicated that in women with metabolic syndrome waist
circumference, body mass index, HOMA index, glucose, total cholesterol and
triglyceride levels were significantly increased in parallel with over-expressed
plasma levels of leptin and NGF and decreased adiponectin. The
immunohistochemical expression of leptin and NGF was very strong. In
conclusion, this is the first study demonstrating a complex of immunochemical
and immunohistochemical expression of the key adipokines including leptin, NGF
and adiponectin in women with metabolic syndrome. Locally-produced proinflammatory adipokines probably contribute to the ethiopathogenic mechanisms

15
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of metabolic syndrome.
Key words: Metabolic syndrome, adipose tissue, leptin, NGF, adiponectin.
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Adipose tissue secretes a variety of adipokines involved in the regulation
of energy metabolism and insulin resistance. Metabolic syndrome
corresponds to a clinical condition in which white adipose tissue is
characterized by an increased production and secretion of inflammatory
molecules which may have local effects on adipose tissue physiology but also
systemic effects on other organs. The aim of this study was to assess the
expression of leptin, NGF and adiponectin in women with metabolic
syndrome compared to healthy controls. Plasma leptin, NGF and adiponectin
levels were measured by the ELISA method. Leptin and NGF
immunohistochemical expression was analyzed in subcutaneous adipose
tissue. The results indicated that in women with metabolic syndrome waist
circumference, body mass index, HOMA index, glucose, total cholesterol and15
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triglyceride levels were significantly increased in parallel with overexpressed plasma levels of leptin and NGF and decreased adiponectin. The
immunohistochemical expression of leptin and NGF was very strong. In
conclusion, this

is

the first

study demonstrating a complex

of

immunochemical and immunohistochemical expression of the key adipokines
including leptin, NGF and adiponectin in women with metabolic syndrome.
Locally-produced pro-inflammatory adipokines probably contribute to the
ethiopathogenic mechanisms of metabolic syndrome.
Key words: Metabolic syndrome, adipose tissue, leptin, NGF,
adiponectin.

Мастната тъкан секретира различни адипокини, участващи в
регулирането

на

енергийния

резистентност.

Метаболитният

метаболизъм
синдром

и

отговаря

инсулиновата
на

клинично

състояние, при което бялата адипозна тъкан се характеризира с
повишено образуване и секреция на възпалителни молекули, които
могат да имат както локален ефект върху физиологията на мастната
тъкан, така и системни ефекти върху други органи. Целта на това
изследване е да се оцени експресията на лептин, NGF и адипонектин
при жени с метаболитен синдром, сравнена с тази при здрави контроли.
Нивата на плазмения лептин, NGF и адипонектин бяха измереничрез
ELISA метода. Имунохистохимичната експресия на лептин иNGF бе
анализирана в подкожна мастна тъкан. Резултатите показват, че при
жените с метаболитен синдром, обиколката на талията, индексът на15
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телесната маса, HOMA индексът, стойностите на глюкозата, общия
холестерол и триглицеридите са значително повишени успоредно на
свръх експресираните нива на лептин и NGF и намаления адипонектин
в плазмата. Много силна бе имунохистохимичната експресия на лептин
и NGF. В заключение, това е първото проучване, демонстриращо
комплекс от

имунохимична и имунохистохимична експресия на

ключови адипокини, включващи лептин, NGF и адипонектин при жени
с метаболитен синдром. Локално образуваните провъзпалителни
адипокини

вероятно

имат

принос

за

отключване

на

етиопатогенетичните механизми за появата на метаболитния синдром.
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Manuscript Info
The goal of the study was to examine microcirculation and the
hemodynamic profile in individuals with high normal arterial
pressure (HNAP). The object of the investigation is focused on
young individuals from 18 to 35 years with FTNAP. The two15
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following groups - with HNAP and with optimal normal arterial
pressure (ONBP) are formed, based on inquiry and screening
arterial pressure measurement among 109 individuals (49 men
and 60 women). Non invasive native capillaroscopy and
anthropometric examination, arterial pressure monitoring and
non invasive bio impedance cardiography were carried out.
Results: Significantly higher crossed
capillaries percentage (22.34±13.07, p<
0.05) is registered in HNAP group
compared to the controls - 16.36±
16.64. Cardiac output /cardiac index
ratio and velocity index were increased
in HNAP, as well as mean arterial
pressure. Conclusion: hemodynamic
evaluations in HNAP group are close to
these in hypertensive individuals.
Copy Right, IJAR, 2017,. All rights reserved.

The goal of the study was to examine microcirculation and the hemodynamic
profile in individuals with high normal arterial pressure (HNAP). The object
of the investigation is focused on young individuals from 18 to 35 years with
FTNAP. The two following groups - with HNAP and with optimal normal
arterial pressure (ONBP) are formed, based on inquiry and screening arterial
pressure measurement among 109 individuals (49 men and 60 women). Non
invasive native capillaroscopy and anthropometric examination, arterial
pressure monitoring and non invasive bio impedance cardiography were
carried out.
Results: Significantly higher crossed capillaries percentage (22.34±13.07, p<
0.05) is registered in HNAP group compared to the controls - 16.36± 16.64.
Cardiac output /cardiac index ratio and velocity index were increased in
HNAP, as well as mean arterial pressure. Conclusion: hemodynamic
evaluations in HNAP group are close to these in hypertensive individuals.
РЕЗЮМЕ:Целта на проучването бе да се изследват
микроциркулацията и хемодинамичният профил при лица с високо
нормално артериално налягане (HNAP). Обект на изследването са млади
хора от 18 до 35 години с HNAP. Двете групи - с HNAP и оптимално
нормално артериално налягане (ONBP) бяха оформени на базата на
анкета и скрининг измерване на артериалното налягане сред 109
15
индивида (49 мъже и 60 жени). Проведени бяха също нативна
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капиляроскопия и антропометрично изследване, мониториране на
артериалното налягане и неинвазивна импеданскардиография.
Резултати: Значително по-висок процент на кръстосани капиляри (22.34
± 13.07, р <0.05) е регистриран в HNAP група в сравнение с контролите 16.36 ± 16.64. При групата с HNAP са повишени съотношението
минутен обем / сърдечен индекс, индексана скоростта, както и средното
артериално налягане. Заключение:Оценката на хемодинамичните
параметри в групата с HNAP е близка до тези при индивиди с
хипертония.
Ключови думи: хемодинамични показатели, високо нормално
артериално кръвно налягане, микроциркулация.
Arterial stiffness, plasma atherogenic index and soluble cell adhesion
molecules in healthy young adults with reduced physical activity
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ABSTRACT

Objective: To examine some anthropometric parameters, arterial stiffness,
lipid profile, and soluble adhesion molecules in young adults with reduced
physical activity.
Material and methods: The study is carried on 54 healthy young adults
aged 20.97 ±2.04years. Two groups: 23 with reduced physical activity
(1NAC) and 31 with optimal physical activity (AC). Body mass index
(BMI), basal metabolic rate (BMR), central aortic systolic blood pressure
(CSBP, mmHg), plasma atherogenic index (AIP), and serum soluble cell
adhesion molecules (slCAM-1, sVCAM-1) are followed up.
Results: CSBP [115.56 + 10.22 vs. 105.13±9.88*], AIP [-0.04±0.18 vs. 0.08±0.08**] and slCAM-1 [362.5±49.95 vs. 281.75±80.39**] are
significantly higher, and BMR [1431 ±297.9 vs. 1674.6±365.57*] is
significantly lower in the physically inactive young healthy adults.
Conclusions: CSBP, AIP, and slCAM-1 are higher in young adults with
reduced physical activity. This plays substantial role in the acceleration of
atherogenic process and in long-term perspective could promote
cardiovascular diseases.
РЕЗЮМЕ
Цел: Да се изследват някои антропометрични параметри, артериална

15
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скованост, липиден профил и разтворими адхезионни молекули при
млади възрастни с намалена физическа активност.
Материал и методи: Проучването се провежда на 54 здрави млади
възрастни на възраст 20,97 ± 2.04 години. Две групи: 23 с намалена
физическа активност (1NAC) и 31 с оптимална физическа активност
(AC). Индексът на телесна маса (BMI), базовата метаболитна скорост
(BMR), централното аортно систолично кръвно налягане (CSBP, mmHg),
плазменият атерогенен индекс (AIP) и серумните разтворими клетъчни
адхезионни молекули (slCAM-1, sVCAM-1) ,
Резултатите: CSBP [115.56 + 10.22 спрямо 105.13 ± 9.88 *], AIP [-0.04 ±
0.18 спрямо -0.08 ± 0.08 **] и slCAM-1 [362.5 ± 49.95 срещу 281.75 ±
80.39 **] и BMR [1431 ± 297.9 спрямо 1674.6 ± 365.57 *] е значително
по-нисък при физически неактивните млади здрави възрастни.
Заключения: CSBP, AIP и slCAM-1 са по-високи при млади възрастни с
намалена физическа активност. Това играе съществена роля в
ускоряването на атерогенния процес и в дългосрочна перспектива може
да стимулира сърдечно-съдовите заболявания.
COMPARISON OF HEMODINAMIC PROFILE AND ARTERIAL
STIFFNESS IN STUDENTS OF MEDICINE, TRAINING FOOTBLL
AND PHYSICALLY INACTIVE OBJECTS
M.Bacelova
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Abstract: Physical activity is of importance for the propylaxis of
hypertension, especially in young adults being in risk of its development.
Physical activity decreases arterial blood pressure (AP) via improving the
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endothelial function, arterial stiffness and body weight.
GOAL: To be compared and analyzed medicine students' anthropometric
parameters, hemodynamic profile and arterial stiffness in training football
and physically inactive individuals with high normal AP. MATERIAL and
METHODS: 75 healthy students of medicine aged 20-28 years were
divided into two groups: physically active, training football (PA) and
physically inactive controls (IA)-45. Anthropometric parameters - body
mass index (BMI), registered by Tanita BC 601, waist (W), hip (H), waist/
hip ratio (WHR). Hemodynamic analysis made by contunuous
noninvasive arterial pressure monitoring, CNAP® "HD" (CNSystems,
Ausria), impedance cardiography made by NICO-lOO C and Acknowlage
software Biopac Instruments, (USA) and arterial stiffness examined by
Tensio Clinic, Arteriograph, (Hungary) were followed up.
RESULTS and DISCUSSION: Decreased BMI (22.16±2.59 vs
24.72±3.41, p<0.01), waist (71.03 ± 6.84 vs 88.74±11.09, pO.OOOl),
WHR (0.81±0.04 vs 0.95±0.13, pO.OOOl), systolic AP (121.39±11.65
vsl30.67±12.22, p<0.01, increased stroke volume pulse pressure ratio
(SV/PP) (2.075±0. 931 vs 1.131± 0.913, pO.OOOl) were registered in PA
students. The index of left ventricular work (LCWI) - (4.3331± 1.44 VS
6.9461± 2.00, pO.OOOl) and sympathetic activity at rest (SVBI) (1.76±1.42 v 3.62±4.44, p<0.05 were established in PA group. Our study
proves the positive significance of aerobic physical activity for
anthropometric characteristics and hemodynamics as prevention for high
AP in young individuals - students of medicine. Keywords: high normal
arterial pressure, hemodynamic profile, aerobic training, football.
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6.9461± 2.00, pO.OOOl) and sympathetic activity at rest (SVBI) (1.76±1.42 v 3.62±4.44, p<0.05 were established in PA group. Our study
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Анотация: Физическата активност е от значение за пропилаксията на
хипертонията, особено при младите възрастни, които са изложени на
риск от нейното развитие. Физическата активност намалява
артериалното кръвно налягане (АР) чрез подобряване на ендотелиалната
функция, артериалната скованост и телесното тегло.
ЦЕЛИ: Да се сравняват и анализират антропометричните параметри на
медицинските студенти, хемодинамичният профил и артериалната
скованост при обучението на футболни и физически неактивни
индивиди с висока нормална АП. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: 75 здрави
студенти по медицина на възраст 20-28 години бяха разделени на две
групи: физически активни, обучаващи футбол (PA) и физически
неактивен контрол (ИА) -45. Антропометрични параметри - индекс на
телесна маса (ИТМ), регистрирани от Tanita BC 601, талия (W), бедро
(H), съотношение на талията / таза (WHR). Хемодинамичен анализ,
направен чрез непрекъснато наблюдение на неинвазивното артериално
налягане, CNAP® "HD" (CNSystems, Ausria), кардиография на
импеданс, направена от NICO-100C и софтуер Acknowlage Biopac
Instruments (САЩ) и артериална скованост, изследвана от Tensio Clinic,
Arteriograph ) бяха проследени.
РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ: Намален BMI (22.16 ± 2.59 срещу 24.72 ±
3.41, р <0.01), талия (71.03 ± 6.84 срещу 88.74 ± 11.09, pO.OOO1), WHR
(0.81 ± 0.04 срещу 0.95 ± 0.13, pO.OOO1) В PA студентите са
регистрирани систолни АР (121.39 ± 11.65 ± 30.67 ± 12.22, p <0.01,
увеличено съотношение на импулсното налягане (SV / PP) (2.075 ± 0.931
спрямо 1.131 ± 0.913, pO.OOO1). на левокамерната работа (LCWI) (4.3331 ± 1.44 VS 6.9461 ± 2.00, pO.OOOl) и симпатикова активност в
покой (SVBI) - (1.76 ± 1.42 v 3.62 ± 4.44, p <0.05). доказва
положителното значение на аеробната физическа активност за
антропометрични характеристики и хемодинамиката като превенция за
висок АР при млади хора - студенти по медицина Ключови думи:
високо нормално артериално налягане, хемодинамичен профил, аеробно
обучение, футбол.
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STRUCTURAL AND FUNCTIONAL VASCULAR CHANGES IN HIGH
NORMAL ARTERIAL PRESSURE
Petar Nikolov
First Department of Internal Medicine, Section of cardiology, Faculty of
Medicine, Medical University - Plovdiv, Bulgaria
Male address: Bulgaria, Povdiv 4002, Silistra street 8.
e-mail address: peponik@yahoo.com
ABSTRACT:
The PURPUSE of the present study is changes in function and structure of
large arteries in individuals withHigh Normal Arterial Pressure (HNAP) to be
established. MATERIAL and METHODS: Structural and functional changes
in the large arteries were investigated in 80 individuals with HNAP and in 45
with optimal arterial pressure (OAP). In terms of arterial stiffness, pulse wave
velocity (PWV), augmentation index (AI), central aortic pressure (CAP),
pulse pressure (PP) were followed up in HNAP group. Intima media
thickness (IMT), flow-induced vasodilatation (FMD), ankle-brachial index
(ABI) were also studied. RESULTS: Significantly increased values of pulse
wave velocity, augmentation index, central aortic pressure, pulse pressure are
reported in the HNAP group. In terms of IMT and ABI, being in the reference
interval, there is no significant difference between HNAP and OAP groups.
The calculated cardiovascular risk (CVR) in both groups is low.
CONCLUSION: Significantly higher values of pulse wave velocity,
augmentation index, central aortic pressure and pulse pressure in the HNAP
group are reported.
KEY WORDS: high normal blood pressure, optimal arterial pressure, arterial
stiffness, carotid artery thickness, flow induced vasodilatation, ankle-brachial
index.

СТРУКТУРНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ СЪДОВИ
ПРОМЕНИ ПРИ ВИСОКО НОРМАЛНО АРТЕРИАЛНО
НАЛЯГАНЕ
д-р Петър Николов, д.м
Клиника по Кардиология, Първа катедра по вътрешни
болести, Медицински факултет, Медицински университет,
Пловдив, България
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РЕЗЮМЕ:
ЦЕЛ на настоящето изследване е да се установят промените
във функцията и структурата на големите артерии приВисоко
нормалното артериално налягане/ВНАН/.
Материал и методи: При 81пациента с ВНАН и при 45с
оптимално артериално налягане/ОАН/ бяха изследвани
структурни и функционални промени в големите артерии. По
отношение на артериалния стифнес се измерваха– скороста на
пулсовата вълна/PWV/,Augmentation индекс/AI/, централно
аортно налягане/SPBaor/, пулсово налягане/РР/ в групата на
ВНАН. Изследвани бяха също и задебеляване на каритидната
артерия/Intimma media thickness- IMT/,поток индуцираната
вазодилатация/FMD/, глезен - ръка индекс (ABI).
Резултати:Отчитат се сигнификантно повишени стойности на
скороста на пулсовата вълна,Augmentation индекс, централно
аортно налягане, пулсово налягане в групата на ВНАН. Няма
сигнификантна разлика между ВНАН и ОАН по отношение
IMT и ABI, които са в норма и при двете групи. Изчисленият
сърдечно-съдов риск/ССР/ и при двете групи е нисък.
Заключение:Отчитат се сигнификантно повишени стойности
на скороста на пулсовата вълна,Augmentation индекс,
централно аортно налягане, пулсово налягане в групата на
ВНАН.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: високо нормално артериално налягане,
оптимално артериално налягане, артериален стифнес,
задебеляване на каритидната артерия, поток индуцираната
вазодилатация, глезен - ръка индекс.
РАЗСПРОСТРАНЕНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА
ПАЦИЕНТИТЕ С ВИСОКО НОРМАЛНО НАЛЯГАНЕ В
ЮЖНА БЪЛГАРИЯ
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Петър Николов
Първа катедра по вътрешни болести,секция кардиология,
Медицински факултет, Медицински университет - Пловдив,
България
РЕЗЮМЕ: Настоящето изследване проучва честотата и
рисковия профил на пациенти с високо нормално артериално
налягане в Южна България. Бяха изследвани 4052 пациента,
като се проведе скрининг за установяване реалния процент на
различните категории артериално налягане. Близо една пета
от популацията e с високо нормално артериално налягане.
Тази категория e с по неблагоприятен метаболитен профил, на
лице са маркери за ендотелна дисфункция, честотата на
метаболитния синдром е по-висока. Всичко това дава
основание за по-ранно започване на медикаментозно лечение.
КЛЮЧОВИ ДУМИ:
Високо нормално артериално налягане, рисков профил,
ендотелна дисфункция.
Адрес за кореспонденция:
Петър Николов, 4002Пловдив, ул. Пещерско шосе № 66
Ел.поща: peponik@yahoo.com
PREVALENCE AND CHARACTERISTICS OF PATIENTS
WITH HIGH NORMAL PRESSURE IN SOUTHERN
BULGARIA
Peter Nikolov
First Department of Internal Medicine, section of Cardiology,
Faculty of Medicine, Medical University - Plovdiv, Bulgaria
SUMMARY: This study examines the frequency and risk profile
of objects with high normal blood pressure (HNBP) in southern
Bulgaria. 4052 objects were examined and screening to determine
the true percentage of the various blood pressure categories was 15
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carried up. Nearly one fifth of the population has HNBP. This
category has a less favorable metabolic profile, there are markers
of endothelial dysfunction, the frequency of the metabolic
syndrome is higher. All this gives rise to earlier initiation of drug
treatment.
KEYWORDS:
High normal blood pressure, risk profile, endothelial dysfunction.

PREHYPERTENSION AND PLASMA LEPTIN IN WOMEN
WITH METABOLIC SYNDROME
J. Nikolova1*, M. Orbecova2, P. Nikolov3, P. Atanasova4, I. Atanasova5
1 Department of Physiology, Medical Faculty, Medical University – Plovdiv,
Bulgaria
2Second Department of Internal Diseases, Medical Faculty, Medical
University – Plovdiv, Bulgaria
3First Department of Internal Diseases, Medical Faculty, Medical University
– Plovdiv, Bulgaria
4Department of Anatomy, Histology and Embryology, Medical Faculty,
Medical University –
Plovdiv, Bulgaria,
5Immunological laboratory, MP Hospital Aleksandrovska, Sofia, Bulgaria
ABSTRACT
Contemporary consensus for diagnosis of metabolic syndrome (MS) by
International Diabetic Federation is central obesity in combination with 2 of
the following parameters: increased triglycerides, decreased HDL-C, arterial
mmol.L-1 or diagnosed already diabetes mellitus type II/ impaired glucose
tolerance. Prehypertension (PH) is introduced by Joint National Committee –
7 in USA at 2003 year. Different population data show that its frequency is
over 30% in adults and overweight is a major risk factor. Leptin plays key
role as in carbohydrates’ and lipids’ metabolism as in regulating appetite and
energy balance. The goal of our study was to establish the PH frequency in
32 clinically healthy women with normal body mass index (BMI) and in 46 15
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women with MS. Plasma leptin level was going to be registered and followed
up its correlation to PH within the two groups. The results show that PH in
MS women is 39%. Plasma leptin level in women with MS is 35.33±9.74
ng.ml. Conclusions: PH is 2 times higher in MS women. Plasma leptin’s level
is significantly higher in MS women. There is a significant positive
correlation of plasma leptin to diastolic arterial blood pressure values.
Key words: prehypertension, leptin, metabolic syndrome, women
Абстракт: Съвременният консенсус за диагностициране на метаболитен
синдром (MS) от Международната диабетна федерация е централна
комбинация от затлъстяване с следните параметри: повишени
триглицериди, понижен HDL-C, артериално кръвно налягане130 / 80
mmHg, повишена плазмена глюкоза на гладно 5.6 mmol.L-1or
диагностициран вече захарен диабет II / нарушен глюкозен толеранс.
Прехипертензията (PH) е въведена от Съвместния национален комитет –
7 в САЩ през 2003 година. Различните данни за популацията показват,
че честотата му е над 30% при възрастни, а наднорменото тегло е
основен рисков фактор. Лептинът играе ключова роля за метаболизма на
въглехидратите и липидите, както и за регулирането на апетита и
енергийния баланс. Целта на нашето проучване беше да се установи
честотата на PH при 32 клинично здрави жени с нормален индекс на
телесна маса (ИТМ) и при 46 жени с МС. Нивото на плазмения лептин
ще бъде регистрирано и ще последва връзката му с PH в двете групи.
Резултатът показва, че PH при жени с МС е 39%. Нивото на плазмения
лептин при жени с МС е 35,33 ± 9,74 ng.ml. Изводи: PH е 2 пъти повисок при жените с МС. Нивото на плазмения лептин е значително повисоко при жените с МС. Има значителна положителна корелация на
стойностите на плазменото лептинто диастолно артериално кръвно
налягане. Ключови думи: прехипертония, лептин, метаболитен синдром,
жениСъвременният консенсус за диагностициране на метаболитен
синдром (MS) от Международната диабетна федерация е централна
комбинация от затлъстяване с следните параметри: повишени
триглицериди, понижен HDL-C, артериално кръвно налягане130 / 80
mmHg, повишена плазмена глюкоза на гладно
SERUM YKL-40 LEVELS IN CHRONIC HEARTFAILURE
Maria Kazakova1, Petar Nikolov2, Kiril Simitchiev3, Fedya Nikolov2,
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1) Department of Medical Biology, Medical Faculty, Medical University Plovdiv,
2) Department of Cardiology, Medical Faculty, Medical University - Plovdiv,
3) Department of Analytical Chemistry and Computer Chemistry, Faculty
ofChemistry, University of Plovdiv, Bulgaria.
SUMMARY
Inflammatory processes are involved in thepathogenesis and development of
chronic heart disease.The promising novel inflammatory biomarker YKL-40
isrelated to the degree of inflammation and pathologicaltissue remodeling.
The aim of this study was to determine serum YKL-40 levels in patients with
chronic heart failure and toevaluate the potential relationship with
ultrasonographyfindings.
Forty-three individuals were enrolled in the study –24 patients (10 females
and 14 males) with chronic heartfailure, aged 70±11 (mean ± standard
deviation) and 16healthy people as age-matched controls (above 50
years).The serum YKL-40 levels were assessed by ELISA.Sonographic
measurements such as two-dimensional,Power wave, Continuous Wave,
Colour mode and M-Modewere performed using a diagnostic ultrasound
system(PHILIPS Ultrasound, Washington, US) with a L11-3 probeof 3-11
MHz. The six minute walk test was used to assessfunctional capability of
patients.
Our study revealed significantly higher serum YKL-40 levels in patients
compared to the control group(P=0.010). No relation was found between the
glycoproteinand the results from the ultrasonographic and
functionalexamination.
We suppose that increased serum YKL-40 levels inpatients with chronic heart
failure might reflect theinflammatory route in the development of the disease.
Key words: YKL-40, chronic heart failure, biomarker

1396/5000
РЕЗЮМЕ
Възпалителните процеси участват в патопагенезата и развитието на
хронично сърдечно заболяване. Обещаващият нов възпалителен
биомаркер YKL-40 е свързан със степента на възпаление и патологично15
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реконструкция на тъканите.
Целта на това проучване е да се определи серумните нива на YKL-40
при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност и да се оцени
потенциалната връзка с ултрасонографските фининги.
В изследването са били включени четиридесет и трима лица - 24
пациенти (10 жени и 14 мъже) с хронична сърдечна недостатъчност, на
възраст 70 ± 11 (средно ± стандартно отклонение) и 16 здрави хора като
контрола на възрастта (над 50 години). Серумът YKL -40 нива се
оценяват чрез ELISA. Сонографски измервания като двумерни, мощност
вълна, непрекъсната вълна, цветен режим и M-Modewere, извършени с
помощта на диагностична ултразвукова система (PHILIPS ултразвук,
Вашингтон, САЩ) с L11-3 сонд 3- 11 MHz. Тестът за шест минути
ходене се използва за оценка на функционалните възможности на
пациентите.
Нашето проучване разкри значително по-високи серумни нива на YKL40 при пациенти в сравнение с контролната група (P = 0,010). Не е
открита връзка между гликопротеина и резултатите от
ултрасонографското и функционалнотолексаминиране.
Предполагаме, че повишените серумни нива на YKL-40 при пациенти с
хронична сърдечна недостатъчност може да отразят възпалителния път
в развитието на болестта.
Ключови думи: YKL-40, хронична сърдечна недостатъчност, биомаркер

II. РЕЗЮМЕТА НА АНГЛИЙСКИ И БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В
НЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ

Димка Христова, П. Николов, Ф. Николов. Предиктори за
каротидна атеросклероза при хиперхолестеролемия. Българска
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Неврология, 2010, 34-38.
PREDICTORS OF THE CAROTID ATHEROSCLEROSIS IN
HYPERCHOLESTEROLEMIA
SUMMARY
The data on the IMT of CCA predictors is controversial and scarce in the
literature, especially in ypercholesterolemia. This research is aimed at
studying the predictors of the intima-media thickness of common carotid
artery (IMT of CCA) among basic atherogenic lipid risk biomarkers (total
cholesterol, triglycerides, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, Apo-Ç, ApoÄ1, ÄpÓ-Ç/Ä1 index) in hypercholesterolemia. Sixthy hypercholesterolemic
patients was included and hypercholesterolemia defined as fasting total
cholesterol level > 6.5 mmol/l and LDL-cholesterol > 4.1 mmol/l. The control
group consisted of 50 asymptomatic normolipidemic subjects - total
cholesterol < 5 mmol/l, LDL-cholesterol < 3 mmol/l, HDL-cholesterol > 1
mmol/l in male subjects (> 1.2 mmol/l in female subjects), triglycerides <
1.7mmol/l. Laboratory testing was performed at the Central Clinical
Laboratory of St George University Hospital in Plovdiv. Medica Soft.IMT.
Lab automated computer software was used to measure IMT of the common
carotid artery. There was significant difference between the two group in
respect to all lipid biomarkers (p<0.001). In patients with
hypercholesterolemia, the maximum, minimum and mean IMT of the CCA
was larger compare to the control group, the difference being statistically
significant. A statistically significant strong correlation between IMT mean
and age was established (r = - 0.630; p < 0.0001). A statistically significant
correlation was found between IMT mean and Apo-B/Apo-A1 (r = 0.378; p <
0.01), as well as IMT mean and Apo-B (rxy = 0.525; p < 0.001). Using
backward selection (including age, Apo-B, Apo-B/Apo-A1), age and Apo-B
were established as the most important statistically significant factors related
to IMT mean. CONCLUSION: Age and Apo-B were established as the most
important statistically significant factors related to IMT mean of CCA in
asymptomatic subjects with hypercholesterolemia.
KEY WORDS: hypercholesterolemia, intima-media, carotid artery, lipid
profile.
РЕЗЮМЕ
Данните за IMT на предикторите на CCA са противоречиви и оскъдни в
литературата, особено при йперхолестеролемия. Това изследване е
насочено към изследване на прогнозите за дебелината на интимната
15
медия на общата каротидна артерия (IMT на CCA) сред основните
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атерогенни липидни рискови биомаркери (общ холестерол,
триглицериди, HDL-холестерол, LDL-холестерол, Apo-Ç, Apo-Ä1 , ÄpÓÇ / Ä1 индекс) при хиперхолестеролемия. Включени бяха шестдесет
хиперхолестеролемични пациенти, а хиперхолестеролемията беше
определена като общо ниво на холестерол на гладно> 6,5 mmol / l и
LDL-холестерол> 4,1 mmol / l. Контролната група се състоеше от 50
асимптоматични нормолипидемични лица - общ холестерол <5 mmol / l,
LDL-холестерол <3 mmol / l, HDL-холестерол> 1 mmol / l при мъжете (>
1.2 mmol / l при жени), триглицериди <1,7mmol / l. Лабораторно
изследване беше извършено в Централната клинична лаборатория на
Университетската болница "Свети Георги" в Пловдив. Medica Soft.IMT.
Лабораторен автоматизиран компютърен софтуер е използван за
измерване на IMT на общата каротидна артерия. Има значителна
разлика между двете групи по отношение на всички липидни
биомаркери (p <0,001). При пациенти с хиперхолестеролемия
максималният, минималният и средният IMT на CCA е по-голям в
сравнение с контролната група, като разликата е статистически значима.
Установена е статистически значима силна зависимост между средната
стойност на IMT и възрастта (r = - 0,630; p <0,0001). Установена е
статистически значима корелация между средната стойност на IMT и
Apo-B / Apo-A1 (r = 0,378; p <0,01), както и средната стойност на IMT и
Apo-B (rxy = 0,525; p <0,001). Използването на селекция назад
(включително възраст, Apo-B, Apo-B / Apo-A1), възрастта и Apo-B бяха
установени като най-важните статистически значими фактори, свързани
с IMT. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Възрастта и Apo-B са установени като найважните статистически значими фактори, свързани с IMT средната
стойност на CCA при асимптоматични лица с хиперхолестеролемия.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: хиперхолестеролемия, интима-медия, каротидна
артерия, липиден профил.
Ф. Николов, П. Николов, Д. Христова. За и против L Аргинина в
превенция на ендотелната дисфункция. Медицински преглед, 2011
Брой 3, 49-56
Резюме. С напредването на годините периферната съдова система и
предимно артериите губят способността си ефективно да се дилатират,
което се дължи на ендотелна дисфункция. Това съдово остаряване
спомага за повишаване на риска от разитие на сърдечносъдови болести.
L-аргининът играe ключова роля в множество физиологични процеси, 15
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включително в азотната детоксификация, имунокомпетентността,
секрецията на растежния хормон и инсулина. Наскоро голяма част от
вниманието се насочи върху способността на тази аминокиселина да
оказва влияние върху съдовата ендотелна функция. Целта на този обзор
е да се изследва употребата на L-аргинин като нововъведена хранителна
стратегия и неговия потенциал да забавя развитието на съдовата
дисфункция с течение на годините. Особено внимание ще се отдели на
способността на L-аргинина да модулира съдовото възпаление и
системната хормонална среда, което от своя страна може да има
положителен ефект върху съдовата ендотелна функция.
Ключови думи: L-аргинин, ендотелна дисфункция, поток-индуцирана
вазодилатация, азотенокис, ендотелна азотин окис синтетаза.
F. Nikolov, P. Nikolov, D. Hristova. Pros and cons of L Arginine in the
prevention of endothelial dysfunction. Medical Review, 2011 Issue 3, 49-56
Summary. As the years progress, the peripheral vascular system and,
predominantly, the arteries lose their ability to dilate effectively due to
endothelial dysfunction. This vascular aging helps to increase the risk of
developing cardiovascular disease. L-arginine plays a key role in many
physiological processes, including nitrogen detoxification,
immunocompetence, growth hormone secretion and insulin. Recently, much
of the focus has been on the ability of this amino acid to influence vascular
endothelial function. The purpose of this review is to investigate the use of Larginine as a novel nutritional strategy and its potential to delay the
development of vascular dysfunction over the years. Particular attention will
be paid to the ability of L-arginine to modulate vascular inflammation and
systemic hormonal environment, which in turn may have
flax effect on vascular endothelial function.
Keywords: L-arginine, endothelial dysfunction, flow-induced vasodilation,
nitric oxide, endothelial nitric oxide synthetase
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Т Темелкова-Кюркчиева, Д Кюркчиев, Л Владимирова-Китова, П
Николов, Ю Николова, Д Генчева. Метаболитен синдром при
пациенти с артериална хипертония. Топмедика, 2, 2012, 49-51.
T Temelkova-Kurkchieva, D Kurkchiev, L Vladimirova-Kitova, P
Nikolov, Yu Nikolova, D Gencheva. Metabolic syndrome in patients with
hypertension. Topmedics, 2, 2012, 49

15

ORIGINAL ARTICLES

15

ORIGINAL ARTICLES

Петър Николов, Николов Ф. Прихипертония. Българска
кардиология, 4, 2012, 20-28.
Резюме:
Прехипертонията /ПХ/ е категория артериално налягане, намираща се
между нормалното и патологичното по класификацията на JNC-7(Joint
National Committee) - САЩ. Честотата и в България по дани на автора е
39%. Предразполагащите фактори за появата и са същите, като при
артериалната хипертония. Пациентите с ПХ имат по-висок сърдечносъдов риск от нормотониците. При прехипертоници се установява
ендотелна дисфункция, повишени нива на катехоламините и отклонение
в маркерите на възпалението. С възрастта голяма част от
прехипертониците развиват хипертония. Този процес може да се забави
с медикаменти, повлияващи ренин-ангиотензин-алдостерононвата
система /РААС/. На този етап медикаментозното лечение на ПХ не е
рутинно. То може да се обсъжда при пациенти с висок сърдечно съдов
риск. Задължителни са промяна в начина на живот, редукция на
днорменото тегло и корекция на останалите рискови фактор.
Ключови думи: прехипертония, сърдечно-съдов риск, ренинангиотензин-алдостеронова система.
Summary:
Prehypertension is a kind of category arterial blood pressure, standing
between the normal and pathological, defined by the classification of JNC-7
(Joint National Committee)-USA. The frequency of prehypertension in
Bulgaria is about 39 %.There are the same risk factors for its origin as for the
development of arterial hypertension.The individuals, who have
prehypertension are at higher cardio-vascular risk, compared to those with
normal blood pressure. Endothelial dysfunction, increased levels of
catecholamines and inflammatory markers are found in the prehypertensives.
Major part of them progress to hypertension with aging. It is possible to delay
this process by drugs acting the renin-angiotensin-aldosterone system
/RAAS/. However, at this stage the pharmacological treatment of
prehypertension is not a routine procedure.It could be discussed for
15
prehypertensives at high cardiovascular risk. Lifestyle changes and risk
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factors correction are mandatory.
Key words:prehypertension,cardio-vascular risk, renin-angiotensinaldosterone system
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INTRODUCTION
There is a continuous relationship between the level of blood pressure (BP)
and cardiovascular (CV) risk. The 2003 European Society of Hypertension European Society of Cardiology (ESH-ESC) guidelines for the management
of arterial hypertension referred the BP range 130-139/85-89 mmHg to as
"borderline" hypertension according JNC6 (Joint National Committee on
Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure USA) and "high- normal" according ESH-ESC guidelines. JNC 7 established
new classification of BP, coining the term "prehypertension" for those with
blood pressure ranging from 120 to 139 mmHg systolic and/or from X0 to15
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N9 mml lg diastolic. Prehypertension is not a disease. But increasing the BP
with 20/10 mmHg for systole and diastole respectively doubles the C.'V risk.
Thus higher CV risk in prehyperlensive patients is an argument the category
"prehypertension" to be introduced. In one third of 181 followed up
hypertensive people, jepaneese authors register metabolic syndrome (MS)
and morning hypertention/'MS ratio is significant. Prehypertension and
hypertension are components of MS, characterized by a number of metabolic
abnormalities including central obesity. elevated triglycerides (TG) with
decreased levels
of high-density lipoprotein - cholesterol(HDL-C). raised
blood pressure1135/80mmHg and impaired glucose tolerance. The MS
predicts cardiovascular mortality in both men and women. In the DECODE
study, non-diabetic men and women with MS had an increased risk of death
from all causes as well as CV disease. Leptin, one of the basic mast tissue
products, plays a major role as in carbohydrates' and lipids' metabolism, as in
appetite control and energy balance. Leptine/ insuline resistance correlation
is an object of discussion and intense examination. The goal of our study was
to follow up the frequency of prehypertension in women with MS and the
leptine's mast tissue expression.
ВЪВЕДЕНИЕ
Правопропорционална е връзката между нивото на артериалното
кръвното налягане (ВР) и сърдечно-съдовия риск (CV). Европейските
препоръки за контрол на артериалната хипертония на Европейската
асоциация по хипертония (European Society of Hypertension - European
Society of Cardiology) (ESH-ESC) приемат стойностите на артериалното
кръвно налягане в диапазона 130-139 / 85-89 mmHg като "гранична"
хипертония, според Съвместния национален комитет за профилактика,
откриване, оценка и лечение на високото кръвно налягане (JNC6, USA)
и "високо нормално" според препоръките на ESH-ESC. JNC 7
установява нова класификация на артериалното кръвно налягане,
обозначавайки термина "прехипертония" за тези с кръвно налягане,
вариращо от 120 до 139 mmHg за систолното и / или от 80 до 89 mm Нg
за диастоличното. Прехипертонията не е заболяване. Но повишаването
на BP с 20/10 mmHg за систолното и диастолното съответно удвоява
сърдечно-съовия риск. По този начин по-високият сърдечно-съдов риск
е аргумент да бъде въведена категорията "прехипертония". При една
трета от 181-те изследвани от японски учени, хора с прехипертония се
регистрира метаболитен синдром (MS) и съотношението сутрешна
хипертония / MS е значително повишено. Прехипертонията и
хипертонията са компоненти на MS, характеризиращсе с редица
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метаболитни нарушения, включително централно затлъстяване, кръвна
захарност. повишени триглицериди (TG) , понижени нива на
липопротеини с висока плътност - холестерол (HDL-C), BP над 135 /
80mmHg и нарушен глюкозен толеранс. Установяването на MS
предполага по-висока сърдечно-съдова смъртност както при мъже, така
и при жени. В проучването DECODE недиабетичните мъже и жени с МС
са имали повишен риск от смърт от всички причини, както и от CV
заболяване. Лептинът, едно от основните физиологично активни
вещества, секретирани от мастни тъкани, играе основна роля както в
метаболизма на въглехидратите и липидите, така и в контрола на
апетита и енергийния баланс. Корелацията между лептина и
инсулиновата резистентност е обект на дискусия и интензивен
проучвания. Целта на нашето изследване е да се проследи честотата на
прехипертонията при жени с МС и нивото на експресия на лептин в
мастната тъкан.
ХОРМОНИ НА МАСТНАТА ТЪКАН И ПРЕХИПЕРТОНИЯ ПРИ
ЖЕНИ С МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ Научни трудове на Съюза
на Учените в България – Пловдив. Серия Г. Медицина, Фармация и
Дентална Медицина, 2013.
Орбецова М1, Николова Ю2, Николов П3, Атаносова П4, Николов Ф3,
Атанасова И5, ХрисчевП4
index(MEIA, ABBOTT, USA, AxSYM), lipid profile Втора катедра по
вътрешни болести1, Катедра по физиология2, Първа катедра по
вътрешни болести3, Катедра по анатомия, хистология и рмбриология4 Медицински факултет, Медицински Университет, Пловдив, Клиничен
център по ендокринология 5-Университетска болница по
ендокринология «Акад.Иван Пенчев‖, София
Въведение: Съвременната хипотеза за мастната тъкан (МТ) я представя
като активен ендокринен орган, секретиращ повече от 600
физиологично активни молекули. Днес метаболитния синдром (MS),
включващ поне 3 от следните 5 параметъра: висцерално затлъстяване,
повишени триглицериди, понижен HDL-холестерол, дисгликемия и
повишено артериално кръвно налягане, се явява един от основните
рискови фактори за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност.
Повишената вътрешна мастна тъкан е свързана с понижено ниво на
адипонектин. Това често води до променена инсулиновата
15
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зависимост както с инсулина, така и с HOMA индекса, глюкозата на
гладно в плазмата, и с компонентите на MS. Цел: Нивата
наадипоненектин и лептин и резистин и TNFα да бъдат сравнени между
клинично здрави жени и жени с MS и да бъдат проследени стойностите
на другите компоненти на MS. Материали и методи: Изследвани са 46
жени с MSсъс средна възраст 36,68 ± 6,48 години и 32 клинично здрави
жени на възраст 36,68 ± 6,48 години. Проследени са клинични и
клинико-химични параметри като индекса на телесната маса, талиятаханш съотношението, висцералната мастна тъкан - количество и
процент, стойностите на АН, плазменото ниво на глюкозата на гладно,
NOMA индекс (MEIA, ABBOTT, САЩ, AxSYM), липидния профил
(Optima)
Introduction: The current adipose tissue (MT) hypothesis presents it as an
active endocrine organ secreting more than 600 physiologically active
molecules. Today, metabolic syndrome (MS), including at least 3 of the
following 5 parameters: visceral obesity, elevated triglycerides, lowered
HDL-cholesterol, dysglycemia, and elevated blood pressure, is one of the
major risk factors for cardiovascular morbidity and mortality. Increased
internal adipose tissue is associated with decreased adiponectin. This often
results in altered insulin sensitivity. Leptin, another fatty tissue hormone, is
directly dependent on both insulin and HOMA index, fasting plasma glucose,
and MS components. Objective: To compare adiponectin and leptin and
resistin and TNFα levels between clinically healthy women and women with
MS and to monitor the values of other components of MS. Materials and
Methods: 46 women with a median age of 36.68 ± 6.48 years and 32
clinically healthy women aged 36.68 ± 6.48 years were studied. Clinical and
clinical-chemical parameters were monitored such as body mass index, waistto-hip ratio, visceral adipose tissue - amount and percentage, AN values,
fasting plasma glucose level, NOMA index (MEIA, ABBOTT, USA,
AxSYM), lipid profile (Optima)
CHANGES IN INTIMA MEDIA THICKNESS, ANKLE BRACHIAL
INDEX AND FLOW MEDIATED DILATION IN PRE HYPERTENSIVE
INDIVIDUALS
Petar Nikolov1, Julia Nikolova2, Tanya Deneva3, Fedya Nikolov1

First Department of Internal Diseases - Section
Cardiology, Medical Faculty, Medical University Plovdiv, department of Physiology, Medical Faculty,15
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Medical University - Plovdiv, 3Central Clinical
Laboratory, Medical Faculty, Medical University Plovdiv
ABSTRACT
INTRODUCTION: Pre-hypertension (PH) is a state on the border of the physiological referent arterial
pressure values and the pathological ones. The opinion concerned with its treatment is contradictory.
Vascular alteration is an object of interest.
MATERIAL AND METHODS: Intima Media Thickness (IMT), Ankle Brachial Index (ABI) and Flow
Mediated Dilation (FMD) indices were examined in 103 individuals with PH and 45 normotensives.
Anthropometric and clinical chemical methods were applied too. The statistical processing was carried
out by MS Excel 2000 and SPSS 11.0. Results: The pre-hypertensives’ metabolic profile is unfavorable,
they are overweight and have a bigger waist size, reflected in a higher cardiovascular risk. The
percentage of FMD is reduced as an expression of the endothelial function. Structural vascular alterations
are not registered - ITM and ABI values are of no significant difference in the two followed up groups.
CONCLUSION: The therapeutic approach in pre-hypertensives should be directed to the reestablishment
of the endothelial function.
Keywords:
pre-hypertension,
IMT,
ABI,
FMD

INTRODUCTION
The term pre-hypertension (PH) has existed
since 2003, when it was introduced by JNC-7 (Joint
National Committee of USA) - manual for prevention, assessment and treatment of hypertension in
USA (1). Individuals with arterial pressure (AP)
values between 120-139 mmHg for the systolic
and/or 80-89 mmHg for the diastolic are
categorized as pre-
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hypertensive. PH is on focus because of the fact
that it is connected to about 1.8 times higher risk
for cardiovascular incidents (2,3,4). Prehypertensive individuals are an object of
examination concerning the presence of early
functional and structural cardiovascular and
metabolic changes. There are medically based
evidences that the therapeutic treatment of PH
with a definite group of drugs may delay the hypertension development (5). PH is not a disease,
but a border between target AP values and
pathologic ones. Sharing this state, the aim of the
study is to find out early the changes in the
vascular structure and function in individuals
widi pre-hypertensive AP values.

MATERIAL AND METHODS
Intima media thickness (IMT), Ankle Brachial
Index (ABI) and Flow-Mediated Dilation (FMD)
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РЕЗЮМЕ
ВЪВЕДЕНИЕ: Пред хипертензия (PH) е състояние на границата на физиологичните референтни
артериални стойности на налягане и патологичните. Становището, свързано с неговото третиране, е
противоречиво.
Важното
изменение
е
обект
на
интерес.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Индикалната дебелина на медианата (IMT), индексът на гръдния брехиен
индекс (ABI) и индексите на дилатацията с медиатор на потока (FMD) бяха изследвани при 103
индивида с PH и 45 нормотензиви. Използвани са и антропометрични и клинични химични методи.
Статистическата обработка бе извършена от MS Excel 2000 и SPSS 11.0. Резултати: Метаболичният
профил на хирурзистите е неблагоприятен, те са с наднормено тегло и имат по-голям размер
на
15
талията, отразен в по-висок сърдечно-съдов риск. Процентът на FMD се намалява като израз на

ендотелиалната функция. Не са регистрирани структурни промени в съдовете - стойностите на ИТМ и
АБИ
нямат
съществена
разлика
в
двете
последователни
групи.
Заключение: Терапевтичният подход при прехипертензивните пациенти трябва да бъде насочен към
възстановяването
на
ендотелиалната
функция.
Ключови думи: хипертония, IMT, ABI, шап

ANTROPOMETRIC AND CLINICO-CHEMICAL CARACTERISTICS IN YONG
ORIGINAL ARTICLES 1
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Abstract: High-normal arterial pressure (HNAP) 129-139 / 85-89 mmHg according to the literature suggests a
higher cardiovascular risk. Hypothetically HNBP is not only a state of increased arterial pressure, but also of
endothelial activation and metabolic alterations.
Aim: to register anthropometric and clinical-chemical characteristics in young people with HNAP. Methods: 2
groups were examened : with HNAP and controls aged 19 to 33 years. We used: response method for risk factors
109 (50 vs 59), anthropometric analysis 95 (44 vs 50) and clinical -chemical analysis of 54 (33 vs 24). We were
measuring BMI, VFI, Glucose, HDL-C, LDL-C, TC, TRGL, s ICAM-1, s VCAM-1, ADMA. Results: in HNAP
compared to controls, increases were observed BMI, VFI, ТС/ HDL-C, sICAM-1. Conclusions: There is
dyslipidemia and endothelial dysfunction in youngsters with HNAP. Endothelial dysfunction soluble cell
adhesion molecules can be used to indicate elevated CVR in this age group, molecules.

Резюме: Високо-нормалното артериално налягане (HNAP) 129-139 /
85-89 mmHg според литературата предполага по-висок сърдечносъдов риск. Хипотетично HNBP е не само състояние на повишено
артериално налягане, но и на ендотелиално активиране и
метаболитни промени.
Цел: да се регистрират антропометрични и клинико-химични
характеристики при млади хора с HNAP. Методи: Изследвани са 2
групи: с HNAP и контролни групи на възраст от 19 до 33 години.
Използвахме метода на отговор за рискови фактори 109 (50 срещу
59), антропометричен анализ 95 (44 срещу 50) и клинично-химичен
анализ на 54 (33 срещу 24). Измервахме BMI, VFI, Глюкоза, HDLC, LDL-C, TC, TRGL, ICAM-1, VCAM-1, ADMA. Резултати: при HNAP в
сравнение с контролите, се наблюдава увеличение на BMI, VFI, ТС
/ HDL-C, sICAM-1. Заключения: Има дислипидемия и ендотелиална
дисфункция при младежи с HNAP. Могат да се използват
ендотелиални дисфункционални разтворими клетъчни адхезионни
молекули, за да се покаже повишена CVR в тази възрастова група,
молекули.
синдром, прехипертензия, адипокини
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CARDIOPROTECTION AND TRANDOLAPRIL WITHIN EXPERIMENTAL ATHEROGENESIS
IN RATS
Nikolova JN1, Bivolarski IP2, Nikolov FP3, Nikolov PF3, Hrischev PI1 Departments of: physiology1,

general and special patholology2, Clinic of cardiology1
Abstract
Aim: The capacity of trandolapril, applied in different terms, to protect heart and cardiac vessels within hypercholesterolemia
was followed up. Normotensive male Wistar rats were randomly assigned to 4 groups: healthy controls, controls on 2% cholesterol
for 90 days, rats on 2% cholesterol and trandolapril for 90 days, rats on 2% cholesterol and trandolapril from 30th to 90th day.
Histomorphometric measurements of the cardiac vessel wall cells nuclei mean total area (mm2) were
carriedARTICLES
out with incorporated
ORIGINAL
in Leitz DMRBE system for automatic measurement and analysis of the image Q-600S (Leika) as measurements of vascular wall
thickness (d) and outer diameter (D) and their ratio-index of Kernogan-IK(d/D). The data were expressed as mean +SEM and level
of significance-p<0,05. At day 90 the examinations registered that trandolapril in a dose of 0.0285 mg/kg b.w./24 hours retains the
reactivity of smooth muscle cardiac vessel wall cells when applied parallel to cholesterol and favorites cardiac left ventricular mass.
Conclusion: Within the realized experimental atherogenic model, trandolapril protects cardiac vessels and benefits the current blood
flow through repressing vascular hyperthrophy, preserving IK by increased outer diameter and protects heart decreasing its
thickness/arterial-posterial diameter ratio.
Key words: experimental hypercholesterolemia, trandolapril, heart, histomorphometry

РЕЗЮМЕ
Цел:Изследван бе капацитетътнатрандолаприл, приложен в
различнисрокове на експеримент, да протектира сърцето и
коронарните съдове в хода на хиперхолестеролемия.
НормотензивнимъжкиплъховеWistarбяха разпределенив 4
групи:здравиконтроли, контроли, отглеждани на 2% холестеролова
диетаза 90 дни, плъховена 2% холестерол и трандолаприлза 90
дни, плъховена 2% холестеролова диета и трандолаприлот 30-и до
90-ия ден на експеримента.
Хистоморфометричнитеизмерваниянаядрата и средната обща площ в
mm2на клетките от съдовата стена на коронарните съдове бха
проведени чрез вградена вLeitz DMRBE
системазаавтоматичноизмерване и анализнаизображението Q-600S
(Leika). Измерени бяха дебелинатанасъдоватастена (d) и
външниядиаметър (D) и както и съотношениетопомежду им,
обозначавано като индекснаKernogan-IK (d / D).
Даннитесаизразеникатосредно + SEM при нивоназначимост-p <0,05.
На 90-ия денсе установява, четрандолаприл в дозаот 0.0285 mg /
kg b.w./24 часапотискареактивносттанагладко мускулните
клетки,изграждащи съдовата стена,
приложенпаралелнонахолестерола и благоприятства запазването на
лявокамернатамаса. Заключение: В
рамкитенареализиранияексперименталенатерогененмоделtrandolapril
протектиракоронарнитесъдове и
благоприятствакръвотокачрезпотисканенасъдоватахипертрофия,
запазвайки IK чрезувеличенвъншендиаметър и предпазвасърцето,
намалявайкисъотношениетодебелина/предно-заден диаметър на
камерната стена.
Ключовидуми: експерименталнахиперхолестеролемия, трандолаприл,
сърце,хистоморфометрия
ЛАБОРАТОРНИ МАРКЕРИ ЗА ЕНДОТЕЛНА ДИСФУНКЦИЯ ПРИ ПРЕХИПЕРТОНИЦИ
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LABORATORY MARKERS OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PREHYPERTENSIVE
OBJECTS
P.Nikolov1, Nikolova J2, Orbecova M.3, Deneva T4,

Vladimirova LI and Nikolov F1.
'First department of Internal diseases - section of Cardiology, 2Department of Physiology, 3Second
Department of Internal diseases - section of Endocrinology, 4CentraI Clinical laboratory, Medical
University Plovdiv, Bulgaria

Introduction: Endothelium is a key factor for the vascular homeostasis. Endothelial
dysfunction(ED) is the earliest vessel wall functional abnormality. EDORIGINAL
is characterized
ARTICLES by
vasoconstrictors agents, growth factors, procoagulants and anti fibrinolitics prevailing,,
Prehyperetension (PH) means not only normal arterial blood pressure(ABP) values in the high
reference, but deviations in endothelial function and early organ damages too. Metabolic
disorders, characteristic for the Metabolic syndrome (MS), are risk factors for the
development of prehypertension and hypertension. Endothelial function may be assessed
invasively and non invasively. Non invasive methods consist of laboratory markers for
endothelial activation evaluation as measurement of vascular adhesion molecules - VCAM
and sICAM, and asymmetric dymetil arginine(ADMA)and functional tests for ED
assessment.
Въведение: Прехипертонията включва стойности на артериалното кръвно
|§ налягане(АКН) във високия диапазон на референтните граници, свързващи се с
възможни ^отклонения в хомеостазата, енотелната функция и начални органни
промени. Понятието . прехипертония се въвежда през 2003г. от JNC-7(Joint National
Committee) - ръководство за || превенция, оценка и лечение на хипертонията в САЩ,
като за систолното и диастолното ' артериално кръвно налягане се класифицират
стойностите 120-139 и/или 80-89 mmHg. 1|. Според указанията на Европейската
кардиологична асоциация, Световната здравна |'/ организация и Британската лига по
хипертония стойностите на АКН в горепосочения диапазон все още се категоризират
като нормално и високо нормално. Прехипертонията е $£-категория АКН, чийто
стойности са под патологичните, но сами по себе си не са нармални. || Медицината на
доказателствата аргументира въвеждането на понятието прехипертония, В;тъй като се
установява, че пациенти с горе посочените стойности на АКН имат по-висок !?,
сърдечно-съдов риск. Предразполагащи фактори за развитие на прехипертония са
същите, както и за артериална хипертония - възрастта, начина на живот, наднорменото
тегло, | метаболитните нарушения, повишените нива на биомаркерите за ендотелна
функция, .увеличената лявокамерна маса, както и фамилната обремененост.
Metabolic disorders and hypertension in women with polycystic ovary syndrome
Daniela Koleva1, Peter Nikolov2, Maria Orbetsova1, Julia Nikolova
'Second Department of Internal Medicine - Division of Endocrinology and Diseases of
Exchange; 2 First Department of Internal Medicine - Cardiology Section 3 Department
of Physiology; Medical University, Plovdiv, Bulgaria
Introduction
Polycystic ovary syndrome (PCOS) is one of the most common endocrine diseases affecting
up to 10% of women of reproductive age. PCOS is associated with metabolic disorders and an
increased risk of developing cardiovascular disease with advancing age, including an
increased incidence of hypertension (based on SCORE - 10-year cardiovascular mortality
prognosis across Europe). which Society of Cardiologists) (1,2). According to various studies,
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depending on their nature, race and ethnicity of the contingent covered, 30-70% of women
with PCOS are found to be overweight, characterized by central redistribution of
subcutaneous adipose tissue (3-6).
In 2003, the JNC-7 (Joint National Committee), a guide to the prevention, evaluation and
treatment of hypertension in the United States, introduced the term hypertension (PC),
covering the range for systolic blood pressure (SAS): 120-139 mmHg and diastolic blood

pressure (DA): 80-89 mmHg. The European Cardiac Association, the World Health
Organization and the British Hypertension League continue to categorize arterial blood
pressure (ACN) below 140/90 mmHg as normal and high normal ACN. Axis
a new risk factor for the development of PH is overweight. An increase in ACN of 20 mmHg /
10 mmHg for both systole and diastole was found to double the cardiovascular risk. A marker
of a hypertonic condition correlating strongly with target organ damage
in hypertension is
ORIGINAL ARTICLES
also the absence of normal circadian rhythms of the ACN (7-10).

Метаболитни нарушения и прехипертония при жени със синдром
на поликистозни яйчници

Даниела Колева1, Петър Николов2, Мария Орбецова1, Юлия Николова
'Втора катедра по вътрешни болести - Секция по ендокринология и болести на
обмяната; 2Първа катедра по вътрешни болести — Секция по кардиология 3Катедра по
физиология; Медицински университет, Пловдив, България
Въведение
Синдромът на поликистозни яйчници (PCOS) е едно от най-често срещаните
ендокринни заболявания, засягащо до 10% от жените в репродуктивна възраст. PCOS
се асоциира с метаболитни нарушения и повишен риск от развитие на сърдечно-съдови
заболявания с напредване на възрастта, включително и повишена честота на
хипертония (на база SCORE - десетгодишна прогноза за сър- дечно-съдова смъртност
според Европейското дружество на Кардиолозите) (1,2). Според различни проучвания в
зависимост от естеството им, расовата и етническа принадлежност на обхванатия контингент, при 30-70% от жените с PCOS се установява наднормено тегло, характеризиращо се с централно преразпределение на подкожната мастна тъкан (3-6).
През 2003 г. от JNC-7 (Joint National Committee) — Ръководство за превенция, оценка и
лечение на хипертонията в САЩ въвежда терминът прехипертония (ПХ), обхващащ
диапазон за систолно артериално налягане (САН): 120-139 mmHg и диастолно
артериално налягане (ДАН): 80-89 mmHg. Европейската кардиоло- гична асоциация,
Световната Здравна Организация и Британската лига по хипертония продължават да
категоризират стойностите на артериалното кръвно налягане (АКН) под 140/90 mmHg
като нормално и високо нормално АКН. Ос
новен рисков фактор за развитието на ПХ е наднорменото тегло. Установено е че,
повишаването на АКН с 20 mmHg/Ю mmHg съответно за систола и диастола удвоява
сърдечно-съдовия риск. За маркер на прехипертонично състояние, корелиращ силно с
увреда на таргетните органи при хипертония, се счита и липсата на нормални
циркадиан- ни ритми на АКН (7-10).
Impact on physical capacity in patients with congestive chronic heart failure III - IV
functional class is the addition of Ivabradine therapy
P. Nikolov1, D. Mekenian1, V. Nedialkova2,3. Solinkova3, Yu. Nikolova4
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2Trakia Hospital, Stara Zagora 3Atanas Dafovski Hospital, Kardzhali 4Department of
Physiology, Faculty of Medicine, Medical University - Plovdiv
A four-month study of the effect of Ivabradine was conducted in patients with congestive
chronic heart failure (CHF) and decreased ejection fraction. The addition of the drug is

against the background of a mandatory beta-blockade that does not achieve a targeted
decrease in heart rate. Heart rate reduction and treatment tolerance have been studied in
patients. The influence of functional class and quality of life has also been investigated. A
significant improvement in distance traveled was detected by a] 6-minute walking test. The
EQ -5D questionnaire also reported a positive impact on quality of life. Ivabradine further
improves functional class and quality of life in patients with congestive
CHF] against the
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background of beta blockers.
Keywords: Chronic heart failure, heart rate, Ivabradine, 6-minute test, quality of life.
Повлияване на физическия капацитет при пациенти със застойна хронична
сърдечна недостатъчност III - IV функционален клас е добавяне на терапия с
Ivabradine
П. Николов1, Д. Мекенян 1 , В. Недялкова 2 ,3. Солинкова 3 , Ю. Николова 4
’Първа катедра по вътрешни болести, Секция по кардиология, Медицински
факултет, МУ- Пловдив
2
МБАЛ 'Тракия", Стара Загора 3МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски", Кърджали
4
Катедра по физиология, Медицински факултет, МУ - Пловдив
Проведено е четиримесечно проучване на ефекта на Ivabradine при пациенти със
застойна хронична сърдечна ] недостатъчност (ХСН) и понижена фракция на
изтласкване. Добавянето на медикамента е на фона на задължителна бета блокада, при
която не е достигнато таргентно понижение на сърдечната честота. При пациентите са
изслед-1 вани редукцията на сърдечната честота и поносимостта към лечението.
Изследвани са и повлияването на функционалния клас и качеството на живот. Установи
се сигнификантно подобрение на изминатото разстояние чрез] 6-минутен тест за
ходене. Чрез въпросника EQ -5D се отчете и благоприятно повлияване на качеството на
живот. Ivabradine подобрява допълнително функционалния клас и качеството на живот
при пациенти със застойна ХСН ] на фона на бета блокерите.
Ключови думи: Хронична сърдечна недостатъчност, сърдечна честота, Ivabradine,
6-минутен тест, качество на живот.
PREHYPERTENSION - PREVELANCE AND RISK PROFILE IN SOUTH
BULGARIA
’etar Nikolov ', Julia Nikolova2, Maria Orbezova3 and Fedya Nikolov 1 t Department of
Internal diseases - section of Cardiology1, Department of siology2, Second Department of
Internal diseases - section of Cardiology1, Medical Faculty, Medical University - Plovdiv.
.abstract
he real frequency of prehypertension (PH) in different countries, as in Bulgaria, is not clear,
the first step of hypertension, PH increases the risk of myocardial infarction, insult and
failure. The data of the need of medical therapy are controversial and depends on the risk ts’
profile.
ftth regard to this, the aim of the study was to follow up the frequency of PH, parallel iatients’
risk profile as the percentage of metabolic syndrome (MS) and medical therapy, lesign of the
study was within 4 years in three seasons - spring, summer and autumn, followed up 4520
people at age of 18-95 years. The percentage of MS and the additional vascular (CV) risk
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were to be defined too.
Не е ясна честотата на прехипертензията (ПН) в различните страни, както и в България,
първата стъпка на хипертония, РН увеличава риска от миокарден инфаркт, обида и
неуспех. Данните за необходимостта от медицинска терапия са спорни и зависят от
профила на риска.
Като се има предвид това, целта на проучването е да се проследи честотата на РН,

паралел на рисковия профил на параметрите като процент на метаболитния синдром
(MS) и медицинска терапия, легитимът на изследването е в рамките на 4 години в три
сезона - , лятото и есента, последвани от 4520 души на възраст 18-95 години. Процентът
на MS и допълнителният съдов риск (CV) също трябва да бъдат определени.
ХОРМОНИ НА МАСТНАТА ТЪКАН И ПРЕХИПЕРТОНИЯ ORIGINAL
ПРИ ЖЕНИ
С
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ADIPOSE TISSUE HORMONES AND PREHYPERTENSION IN WOMEN WITH
METABOLIC SYNDROME
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Abstract
щ■
Introduction: Contemporary hypothesis for mast tissue (MT) says that it is an active
rJPpifr
ggfeine organ, secreting more than 600 physiologically active molecules. Nowadays
Metabolic t'ndrome (MS), including even 3 of the following 5 parameters: visceral obesity,
increased gglicerides, decreased HDL-cholesterol, dysglicaemia and increased arterial blood
pressure (ABP) ||veis, is appearing to be one of the major risk factors for cardiovascular
morbidity and mortality. EHesihcreased visceral mast tissue is connected with decreased
adiponectine level. This often Ш to impaired insuline resistance. Leptin-other mast tissue
hormone, is in direct relationship as ith insulin, HOMA-index and fasting glucose as with the
MS components. Aim: The levels of jiponectin and leptin and resistin and TNFa levels to be
compared in clinically healthy women i:id MS women and the values of the other MS
components to be followed up. Material and ethods: 46 MS women of mean age 36.68±6.48
years and 32 clinically healthy women of Sean age 36.68±6.48 years were investigated.
Clinical and clinical chemical parameters were up as BMI, waist-hip ratio, visceral mast tissue
- amount and percentage, ABP levels,
eyels of blood glucose, NOMA index(MEIA, ABBOTT, USA, AxSYM), lipid profile(Optima
Въведение: Съвременната хипотеза за мастната тъкан (МТ) казва, че тя е активна
rJPpifr
ggfeine орган, секретиращ повече от 600 физиологично активни молекули. Днес
метаболитния тромб (MS), включващ дори 3 от следните 5 параметъра: висцерално
затлъстяване, повишени гглицериди, понижен HDL-холестерол, дисгликемия и
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повишено артериално кръвно налягане || veis, се явява една от основните рискови
фактори за сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност. Повишената вътрешна мастна
тъкан е свързана с понижено ниво на адипонектин. Това често води до увреждане на
инсулиновата резистентност. Другият лептин-хормон на тъканта на матката е в пряка
зависимост както с инсулина, така и с HOMA индекс и глюкоза на гладно, както и с MS
компонентите. Цел: Нивата на нивата на йпенектин и лептин и резистент и TNFa трябва

да бъдат сравнени при клинично здрави жени и жени от МС и стойностите на другите
компоненти на МС, които трябва да бъдат проследени. Материали и етапи: 46 жени от
групата на жените със средна възраст 36,68 ± 6,48 години и 32 клинично здрави жени
на възраст на Sean 36,68 ± 6,48 години са изследвани. Клиничните и клинични химични
параметри се повишават като индекс на телесната маса, талията-тазобедрената става,
висцералната мастна тъкан - количество и процент, нива на АВП,ORIGINAL ARTICLES
кръвни гликози, NOMA индекс (MEIA, ABBOTT, САЩ, AxSYM), липиден профил
(Optima

Владимирова-Китова, П. Николов, Ф. Николов Комбинирана терапия
на дислипидемиите. Българска кардиология - брой 3 2010 19-30

Д. Христова, Л. Владимирова-Китова, П. Николов, Ф. Николов. “За и
против статините в превенция на мозъчно-съдовата болест –
холестерол-понижаващи спрямо плейотропни ефекти"- СП. Сърдечно
съдови заболявания.брой 2, 2010, 17-28.
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П. Кръстев, Ф. Абединов, П. Николов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова, Г. Начев.
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Късна реваскуларизация при пациенти с ОМИ със ST-T елевация и едноклонова
коронарна болест. Сърдечно-съдови заболявания, Год. XLIX, 2018, 2: 27-33.
Резюме. Сърдечно-съдовите заболявания имат широко социално въздействие, тъй като
са водеща причина за смърт в икономически развитите и много от развиващите се
страни по света.Първичната перкутанна коронарна интервенция (PPCI) е предпочитана
стратегия за реперфузия на коронарната артерия в условията на ОМИ, ако може да се

извърши бързо и от опитен оператор. Подобряването на левокамерната функция
предвещава по-добра краткосрочна и дългосрочна прогноза. Целта на проучването е
оценка на успеха на първичната ангиопластика в зависимост от времето от началото на
симптомите до прилагане на интервеционално лечение при пациенти с ОМИ със ST-Tелевация и едноклонова коронарна болест по отношение на възстановяване на
кръвотока в инфаркт-зависимата артерия, ЛК систолна функция, ранни
и късни MACE.
ORIGINAL ARTICLES
Популацията, обект на проучване, са пациенти от УМБАЛ „Света Екатерина―
– София.
Доброволното участие на всички изследвани лица е удостоверено с писмено информи
рано съгласие. При пациентите с възраст 62 години и повече рискът за летален изход е
около 8 пъти по-висок, отколкото при по-младите; като при жените рискът за летален
изход е около 3,3 пъти по-висок, отколкото при мъжете. Наличието на хронично
бъбречно заболяване увеличава леталния риск около 5,7 пъти. С най-голямо влияние
върху преживяемостта е кардиогенният шок, който е свързан с около 18 пъти по-висок
риск за смъртност. Достъпът през a.femoralis е свързан с около 4,8 пъти по-висок риск
за смърт спрямо този през a. radialis. В нашето проучване като основни прогностични
фактори за преживяемост на пациентите се определят възрастта, полът, наличието на
хронично бъбречно заболяване, дислипидемията, предсърдното мъждене, артериален
достъп за извършване на интервенцията. Късната реперфузия може да увеличи ползите
за оцеляване, особено при възрастните пациенти.
Ключови думи: сърдечно-съдови заболявания, първична ангиопластика, систолна
функция на лява камера, ранни и късни усложнения
Abstract. Cardiovascular diseases (CVDs) have a broad social impact for being the leading
cause of death in economically developed and many developing countries in the world.
Primary angioplasty (PA) is the treatment of choice in ST segment elevation acute myocardial
infarction (STEMI) and provided it is performed by an experienced team. Improving the left
ventricular function predicts a better short-term and long-term prognosis. The aim of the study
was to assess the success of primary angioplasty, depending on the time from the onset of
symptoms to the use of interventional treatment in patients with STEMI and single coronary
artery disease with respect to blood flow recovery in the target artery, LV systolic function,
early and late MACE. The population surveyed are patients from „St. Ekaterina―University
Hospital – Sofia. Patients aged 62 years or older have an 8 times higher risk of lethal outcome
than younger patients, women have a 3.3 times higher risk of fatal outcome than men. The
presence of chronic kidney disease increases the lethal risk by about 5.7 times. The greatest
impact on survival is cardiogenic shock, which is associated with an 18 times higher mortality
risk; access via a. femoralis is associated with a 4.8 times higher risk of death than a. radialis.
In our study, age, gender, presence of chronic kidney disease, dyslipidemia, atrial fibrillation,
arterial access to the intervention are defined as the main prognostic factors for patient
survival. Late reperfusion may increase survival benefits, especially in elderly patients.
Key words: Cardiovascular diseases, primary angioplasty, left ventricular systolic function,
early and late MACE
П. Кръстев, Х. Ангелов, Ф. Абединов, П. Николов, Д. Трендафилова, Ю. Джоргова
и Г. Начев. Руптура на коронарна артерия в условията на ОМИ с ST-T елевация
при възрастен пациент. Медицински преглед, vol. LIV, 2018,1, 65-70.
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Abstract: Coronary artery rupture (perforation) is a rare life threatening condition during
percutaneous coronary intervention that can lead to hemodynamically significant
pericardial effusion. The frequency of this complication is 0.2% to 0.5%. Standard
therapy for coronary perforation is urgent surgical treatment – drainage of
the pericardial effusion with pericardial drain. With the development and advancement
of new technologies in interventional cardiology such as coated

stents and embolization coils, many cases of coronary perforation were treated
in the catheterization laboratory without need for surgical intervention. Therefore,
in any catheterization laboratory, especially without the presence of a cardiac
surgical center, it is necessary to have needed materials and an experienced
operator ready to deal with this type of complication. In the next clinical
case, we present and analyze the incidence, causes, clinic and method ORIGINAL
of interventional
ARTICLES
treatment for coronary perforation. By the implantation of polytetrafluoroethylene
stent-graft, the perforation was successfully covered and sealed.
Key words: coronary artery rupture, coated stent, interventional treatment,
polytetrafluoroethylene stent-graft
Резюме: Разкъсването на коронарната артерия е рядко състояние с опасност за живота
по времеперкутанна коронарна интервенция, която може да доведе до хемодинамично
значима перикарден излив. Честотата на това усложнение е от 0,2% до 0,5%. стандарт
терапията за коронарна перфорация е спешно хирургично лечение - дренаж на
перикарден излив с перикарден дренаж. С развитието и напредъка
на нови технологии в интервенционалната кардиология като покритие
лекуваха се стентове и емболизиращи бобини, много случаи на коронарна перфорация
в лабораторията за катетеризация без нужда от хирургическа интервенция.
Следователно, във всяка катетеризационна лаборатория, особено без наличието на
сърдечна хирургически център, необходимо е да имате нужни материали и опитен
оператор, готов да се справи с този тип усложнения. В следващата клинична
случай, представяме и анализираме честотата, причините, клиниката и метода на
интервенцията лечение на коронарна перфорация. Чрез имплантирането на
политетрафлуоретилен стент-присадка, перфорацията е успешно покрита и запечатана.
Ключови думи: разкъсване на коронарната артерия, покрит стент, интервенционно
лечение, политетрафлуоретилен стент-графт
Петър Николов. Разпространение и характеристика на пациентите с високо
нормално налягане в Южна България. Списание на Българската лига по
Хипертония2, 2019 (под печат).
РЕЗЮМЕ: Настоящето изследване проучва честотата и рисковия профил на пациенти с
високо нормално артериално налягане в Южна България. Бяха изследвани 4052
пациента, като се проведе скрининг за установяване реалния процент на различните
категории артериално налягане. Близо една пета от популацията e с високо нормално
артериално налягане. Тази категория e с по неблагоприятен метаболитен профил, на
лице са маркери за ендотелна дисфункция, честотата на метаболитния синдром е повисока. Всичко това дава основание за по-ранно започване на медикаментозно лечение.
КЛЮЧОВИ ДУМИ:
Високо нормално артериално налягане, рисков профил, ендотелна дисфункция.
PREVALENCE AND CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH HIGH NORMAL
PRESSURE IN SOUTHERN BULGARIA
SUMMARY: This study examines the frequency and risk profile of objects with high normal
15
blood pressure (HNBP) in southern Bulgaria. 4052 objects were examined and screening
to
determine the true percentage of the various blood pressure categories was carried up. Nearly
one fifth of the population has HNBP. This category has a less favorable metabolic profile,
there are markers of endothelial dysfunction, the frequency of the metabolic syndrome is
higher. All this gives rise to earlier initiation of drug treatment.

KEYWORDS:
High normal blood pressure, risk profile, endothelial dysfunction.
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Nervous growth factor (NGF) and perhypertension in women with metabolic syndrome
Petar Nikolovev 1 D. Koleva 2, p. Hrishchev 3
1-1 Department of Internal Medicine
2-2nd Department of Internal Medicine
3-student-in-medicine V Course
Medical University-Plovdiv
The metabolic syndrome is a constellation of central obesity-a lap of talto ≥ 94 cm for men
and ≥ 80 cm for women in combination with two of the following disorders: increased
triglytrides ≥ 1.7 mmol ∕ L, decreased HDL-cholesterol ≤ 1.047 mmol ∕ L for men and ≤ 1.297
mmol ∕ L for blood pressure ≥ 130 ∕ 80 mmHg or treatment of hypertension already diagnosed
and increased fasting plasma glucose ≥ 5.6 7mmol ∕ L or type 2 diabetes diagnosed (glucose
tolerance impaired). From 2009 G (IDF, AHA, WHA) is formed in the presence of three of
the above Analysis of different population studies showed that the incidence of
hyperhypertension (PN) in adult subjects exceeded 30%. A major risk factor for development
and is overweight. The notion of Hypertonia SAN 120-139mmHG; DAN The 80-89Mhp Was
introduced in 2003 by JNC-7 ' (Joint National Committee), a guide to the evaluation,
prevention and treatment of hypertension in the United States. Addison's and Neurorophines,
to which the neural growth factor (NGF) belongs, is a group of physiologically active peptides
Involved in the pathogenesis of the metabolic syndrome. The purpose of the study was to
monitor the incidence of hypertension in women with metabolic syndrome and expression
(NGF) in adipose tissue and serum-an opportunity to discuss the mechanisms for developing
Insulin resistance.
Materials and methods
46 women with metabolic syndrome aged 36.68 ± 6.48 and 32 clinically healthy women aged
35.54 ± 5.39 G. The indicators were defined – (NGF) arterial blood pressure, blood plasma
glucose level (RA1000 TECHNICON, USA), insulin, HOMA-Index (MEIA, ABBOT, USA,
AxSYM), lipid profile (Optima Kone)-Total cholesterol (TS), high-density cholesterol (NDLC) and Triglicirides (TG). An immunohistochemical study was performed for (NGF) of
biopsy material of subcutaneous fat taken from The gluteal region.
Results
In women with MS VMI was 35.43 ± 3.18 G. m, and in clinically healthy-23.43 ± 5.11 kg. m
(p < 0.05). In the measurement of arterial pressure, 37% prehypertension was reported in
women with metabolic syndrome, while in the control group this percentage was 20 Data
from lipid Profile: Total cholesterol (TS)-6.3 ± 0.28 (p < 0,001, metabolic syndrome and 4.1 ±
0.9 mmol ∕ L in clinically healthy subjects. 3, 5 ± 0.3 in clinically healthy and 2.1 ± 0.73 (P ≤
0.05) in these Sms, blood sugar 6,51 ÷ 1.04 mmol ∕ l (P ≤ 0.05) versus 4,46 ÷ 1, 53mmol ∕ L,
in Clinically healthy women. HOMA-the index in women with proven metabolic syndrome
15
was 4.15 ÷ 1.10, and in clinically healthy women-1.15 ÷ 0.8 (P ≤ 0.05).
Conclusions
There is a close correlation between hypertension and the metabolic syndrome in women. The
incidence of prehypertonia and expression of a nervous growth factor in adipose tissue and
serum is significantly higher in patients with metabolic syndrome. and to influence the
diagnostic and therapeutic aspects of this condition.

Нервен растежен фактор(NGF) и
прехипертония при жени с метаболитен синдром
Петър Николов1 Д.Колева 2 ,П.Хрисчев 3
1-1ва Катедра по Вътрешни болести
2-2ра Катедра по Вътрешне болести
3-студент по –медицина
V курс
ORIGINAL ARTICLES
Медицински университет-Пловдив
Метаболитният синдром представлява констелация от централна затлъстяванеобиколка на талият ≥94 см за мъже и ≥80 см за жени в съчетание с две от следните
нарушения:повишени триглецириди≥1.7mmol∕L ,понижен HDL-холестерол
≤1.047mmol∕L за мъже и ≤1.297mmol∕L за жени,артериално налягане ≥130∕80 mmHg или
лечение на вече диагностицирана хипертония и повишена плазмена глюкоза на гладно
≥5.6 7mmol∕L или диагностициран диабет тип 2(Нарушен глюкозен толеранс).От 2009 г
(IDF,AHA,WHA) се оформя при наличие на три от горе посочените критерии.Анализът
на различни популационни проучвания показва,че честотата на прехипертонията(ПХ)
при лица в зряла възраст надхвърля 30%.Основен рисков фактор за развитието и е
наднорменото тегло.Понятието прехипертония САН 120-139mmHG ;ДАН 80-89mmHGе
въведено през 2003 от JNC-7`(Joint National Committee) –ръководство за
оценка,превенция и лечение на хипертонията в САЩ.Адипокините и невротрофините
,към които принадлежи и нервният растежен фактор(NGF)) са група физиологично
активни пептидиа,участващи в патогенезата на метаболитния синдром.Целта на
проучването бе да се проследи честотата на прехипертонията при жени с метаболитен
синдром и експресията на (NGF) в мастната тъкан и в серума-една възможност за
обсъждане механизмите за развитие на инсулинова резистентност.
Материали и методи
Проследени бяха 46 жени с метаболитен синдром ва възраст 36.68±6.48 и 32 клинично
здрави жени на възраст 35.54±5.39г.Определиха се показателите –(NGF) артериално
кръвно налягане,ниво на глюкозата в кръвната плазма,(RA1000
TECHNICON,USA),инсулин,HOMA-индекс(MEIA,ABBOT,USA,AxSYM),липиден
профил(Optima Kone)-общ холестерол(ТС),холестерол с висока плътност(НDL-C) и
триглецириди(TG).Извършено бе имунохистохимично изследване за (NGF) на
биопсичен материал от подкожна мастна тъкан,взета от глутеалната област.
Резултати
При жените с МС ВМI беше 35.43±3.18 кg.m ,а при клинично здравите -23.43±5.11
kg.m(р<0.05).При измерването на артериалното налягане се отчете 37% прехипертония
при жените с метаболитен синдром,докато в контролн.ата група този процент бе
20Данните от липидния профил:общ холестерол(ТС)-6,3±0.28(р<0,001,при метаболитен
синдром и 4,1±0,9 mmol∕L при клинично здрави.триглецириди 1,5±0,3 при клинично
здрави и 2,1±0.73(р≤0,05) при тези сМС ,кръвната захар 6,51÷1.04mmol ∕l(р≤0,05)
спрямо 4,46÷1,53mmol∕l,при клинично здрави жени.HOMA-индексът при жените с
доказан метаболитен синдром бе 4.15÷1.10,а при клинично здрави жени 1.15÷0.8(р≤0.05).
Изводи
Съществува тясна корелация между прехипертонията и метаболитният синдром15при
жени.Честотата на прехиперртонията и експресията на нервен растеожен фактор в
мастна тъкан и серум е сигнификатно по-висока при женни с метаболитен
синдром.Това може да бъде основа за по натаътшни идследвания и повлияване на
диагностичните и терапевтични аспекти на това състояние.

Ендотелна дисфункция и трандолаприл при плъхове на продължителна
атерогенна диета
П.Николов ,Р.Х. Георгиева,А Кокушинкова, Д Р Даменлиева,Ю Г Николова,А А
Кръстева,И П Биволарски
Научен ръковидетел –Ю Николова
ORIGINAL ARTICLES
Студент по медицина Катедра по физиология Катедра по физика и биофизика Катедра
по обща и клинична патология-Медицински университе –Пловдив
Въведение,
АКЕ инхибиторите (ACE –I]
са приет стандарт в терапията на
хипертонията,миокардния инфаркти и сърдечната недостатъчност.Възможността АКЕ
–иннхибиторите и по –специално с тези изразена липофилност и тъканна
пенетрация(трандолаприл,периндоприл,рамиприл,лизиноприл) да играят в първичната
и вторичната профилактика на атеросклерозат е обект на интензивни
проучвания.Проучванията върху развитието на атеросклерозата при модели на животни
търсят отговор на въпроса дали АКЕ- инхибиторите биха могли да реализират и
антиатерогенен ефект.
Цел
Да се проследи ролята на трандолаприл,приложен в различни срокове ,върху
ендотелната дисфункция у плъхове на продължителна атерогенна диета.
Материали и методи
Проучването бе проведено на мъжки ,полови зрели плъхове с начална телесна маса
194.6±4.5.Животните бяха разделени на следните групи
:1ва (SD)-на стандартна диета ÷2ра група (SD90) на стандартна диета и 2% холестерол
от 1-я до 90-я ден:3та (SDC90T90)-на стандартна диета,2% холестерол и трандолаприл
от 1 до до 90я ден :4та група (SDC90 T60`)-на стандартна диета,2% холестерол от
началото до края на експеримента (90дни) и трандолаприл от 30 до 90 я
ден.Холестеролът ,най –напред хомогенизиран с неутрален мастен носител бе прибавян
към стандартна брикетна храна в количество 2±0.5% от дневно консумираната рана
един път дневно по едно и също време.АКЕ-инхибиторът трандолаприл бе прибавян
към холестеролавата смес в доза 0.0250mg/kg.Животните бяха теглени на всеки 10 дни
по време на експиремента .Плазмените нива на общия холестерол (TC) и
триглицеридите (TG) бяха определени чрез ензиматично спектрофотометричен
метод.Аортните пръстени бяха изследвани с микроскоп Leitz DMBRE ,LEIKA по
рутината хистологична техника.Полученият материал бе фиксиран и съхранен при
стайна температура в 10 %буфериран формалин и обработен с парафин.На 30 я ден и
90я ден ,препаратите с дебелина 4 um бяха оцветени с хематоксилин-еозин (H-E) и за
колаген по Van Gieson.
Резултати
Телесната маса на животните нарастна във времето.На 30я ден ,телесната маса в
групите SDC90 SDC90T90 и SDC90 T60(227.0÷6.3g,221.0±4.8g,226.0÷5.1g) се
различаваше от телесната маса на животните в група SD (218.2±6.2).В края на
експиремента,животните от SDC90 бяха с най-голяма телесна маса (307.0÷7.4),тези от
SDC90T60 с близка до тяхната (307.0÷7.4), а телесната маса на група SDC90T90 бе
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287.0÷6.0.Трандолаприл не оказа ефект върху количеството,честотата и консистенцията
на отпадни продукти,както и върху поведението на плъховете.Не бяха наблюдавани
промени в преживяемостта на животните от отделните експирементални групи.На 30 я
ден от експеримента ,стойностите на плазмените TC и TG бяха както следва SDC90 2.78±0.26mmol/l и 2.38±0.70 mmol/L:SDC90T90-2.64÷0.54mmol/l и 2.28÷0.2mmol/l
съответно срещу 1.32÷0.18 mmol/l и 1.48÷0.62 mmol/l SD Ггрупа.В края на

експеримента (90 ден),TG и TC бяха в групите:SDC90 - 6.75÷0.19mmol/ lи 2.58÷0.60
mmol /l:SDC90T90 -6.52÷0.28mmol/ lи 2.36÷0.80mmol/l :SDC90T60-6.62÷0.69mmol и
2.69÷0.63mmol/l.Хистологичен анализ в съответните групи
SD- наблюдават се добре очертани гладкомускулни клетки,еластични влакна и
единични колагенови нишки.Границата между tunica intima и tunica media е обре
изразена.Вгрупа 2 SDC90 на 30я ден от експерименталната хиперлипидемия
се
ORIGINAL ARTICLES
наблюдават лезии в ендотела и клетки съдържащи умерени и големи мастни клеткитип .„пръстен камък―
.На 90 я ден се визуализира добре очертана фиброзна плака .В
група 3-(SDC90T90)-вътреклетъчното натрупване е незначително и хистологичната
находка е близка до тази на група 1.В група 4(SDC90T60) се наблюдават единчни
колагоневи влакна и леко до умерено ексцентрично задебеляване на аортната
стена,дължащо се предимно нагладкомускулна хипертрофия.
Заключение
Trandolapril не променя плазмените нива на общия холестерол и
триглециридите.Анализът на хистологичните резултати от аортната стена е важен за
потвърждаване на благоприятният ефект на tramdolapril както в ранните,така и в
напредналите етапи на атерогенезата.Приложен на 30 я ден на експеримента,когато
промените в съдовата стена са вече видими,trandolapril също предпазва от натрупване
на колаген и ексцентричното удължение дължащо се на гладкомускулна
хипертрофия.От извършеното изследване ,функционалните и морфологични находки и
данните от аортните препарати показват благоприятният ефект на trandolapril за
съхраняване на съдовата стуктура и функция,както и забавяне и дори превенция на
атеросклерозата.
Student of Medicine Department of Physiology Department of Physics and Biophysics
Department of General and Clinical pathology-Medical Universit – Plovdiv
Introduction
AKE inhibitors (ACE – I] are an accepted standard in the therapy of hypertension, myocardial
infarction and heart failure. The possibility of innhibitorite in particular with these
pronounced lipophilicity and tissue penetration (trandopril, perindopril, Ramipril, To play in
the primary and secondary prophylaxis of atherosclerosis, is the subject of intensive studies.
Studies on the development of atherosclerosis in animal models seek an answer to the
question of whether AKE-inhibitors could achieve and Antiatherogenic effect.
Purpose
To trace the role of Trandopril, administered in different time periods, on endothelial
dysfunction in rats on a prolonged atherogenic diet.
Materials and methods
The study was conducted on male, sexually mature rats with an initial body mass 194.6 ± 4.5.
The animals were divided into the following groups
: 1st (SD)-On a standard Diet ÷ 2nd Group (SD90) on a standard diet and 2% cholesterol from
1st to 90 day: 3rd (SDC90T90)-On a standard diet,2% cholesterol and trandopril from 1 to up
to 90 days: 4th group (SDC90 T60 ')-on a standard diet,2% cholesterol from the beginning to
the end of (90 days) and Trandopril from 30 to 90 day. Cholesterol, the first to homogenised
with a neutral local carrier was added to a standard briquette meal in the amount of 2 ± 0.5%
of daily consumption once daily at the same Time. AKE-inhibitor Trandolapapril was added
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to the holesterolavata mixture at a dose 0.0250 mg/kg. The animals were withdrawn every
10
days during the period. The plasma levels of total cholesterol (TC) and triglycerides (TG)
were determined by enzymatic Spectrophotometric method. The aortic rings were examined
with a microscope Leitz DMBRE, LEIKA in the routine histological technique. The resulting
material was fixed and stored at room temperature in 10% buffered formalin and paraffintreated. On the 30th day and 90 days, 4-um thickness preparations were stained with

Hematoxylin-eosin (H-E) and for collagen by Van Gieson.
Results
The body mass of the animals increased over time. On the 30th day, the body weight in the
groups SDC90 SDC90T90 and SDC90 T60 (227.0 ÷ 6.3 g, 221.0 ± 4.8 g, 226.0 ÷ 5.1 g)
differed from the body weight of the animals in the group SD (218.2 ± 6.2). At the end of the
Ecspirito, the animals of the SDC90 Body weight (307.0 ÷ 7.4), those ORIGINAL
of SDC90T60
close to
ARTICLES
their (307.0 ÷ 7.4), and the body weight of a group of SDC90T90 was 287.0 ÷ 6.0. Trandopril
had no effect on the quantity, frequency and consistency of waste products, as well as on the
The rat's behavior. No changes in survival of the animals from the individual exspiribial
groups were observed. On the 30th day of the experiment, plasma TC and TG values were as
follows SDC90-2.78 ± 0.26 mmol/L and 2.38 ± 0.70 mmol/L: SDC90T90-2.64 ÷ 0.54
mmol/L and 2.28 ÷ 0.2 mmol/L, respectively, against 1.32 ÷ 0.18 mmol/L and 1.48 ÷ 0.62
mmol/L SD Group. At the end of the experiment (90 days), TG and TC were in the groups:
SDC90-6.75 ÷ 0.19 mmol/land 2.58 ÷ 0.60 mmol/l: SDC90T90-6.52 ÷ 0.28 mmol/land 2.36 ÷
0.80 mmol/L: SDC90T60-6.62 ÷ 0.69 mmol and 2.69 ÷ 0.63 mmol/L. histological analysis in
the relevant groups of
SD-a well-defined smooth muscle cells, elastic fibers and single collagen fibers are observed.
The boundary between Tunica Intima and Tunica media has been pronounced. Ingroup 2
SDC90 on the 30th day of experimental hyperlipidemia, lesions in the Endodil and Cells
containing moderate and large fat cells-type. " Ring Stone ". On 90 the day is visualized well
outlined fibrous plaque. In Group 3-(SDC90T90)-intracellular accumulation is negligible and
the histological finding is similar to that of Group 1. In Group 4 (SDC90T60), single collagen
fibres are observed and slight to Moderately eccentric thickening of the aortic wall, due
mainly to smooth muscle hypertrophy.
Conclusion
Trandolapril does not change the plasma levels of total cholesterol and triglicides. The
analysis of the histological results of the aortic wall is important to confirm the beneficial
effect of Tramdolapril in both the early and advanced stages of Atherogenesis administered on
the 30th day of the experiment, when the changes in the vascular wall were already visible,
Trandolapril also protected from accumulation of collagen and eccentric elongation due to
smooth muscle hypertrophy. Functional and morphological findings and data from aortic
preparations indicate the favorable effect of trandolapril for the preservation of vascular
structure and function, as well as delay and even prevention of atherosclerosis.
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