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The changes in cognitive functions that occur with aging and in various pathological 

conditions are a subject of growing interest. Experimental and clinical data justify the 

hypothesis about the influence the immune system exerts on cognitive processes. The balance 

between pro-inflammatory and anti-inflammatory cytokines has been established as a 

necessary factor for normal cognitive functioning. Cytokine production is under strong 

genetic control and various single nucleotide polymorphisms (SNPs) in cytokine genes have 

been described. As cytokine SNPs have been demonstrated to affect the gene expression or 

the functional activity of the immune protein this logically led to the suggestion about the 

role of these polymorphisms in cognitive functioning. Studies exploring the association 

between different genetic variants of cytokine gene polymorphisms and cognitive abilities in 

healthy subjects and in demented patients show divergent results. The review of relevant 

literature suggests that SNPs implement their effect on cognition in large interactions with 

each other, as well as with many other factors, some of which still remain to be identified. 

This article summarizes the contemporary knowledge about the correlations between SNPs in 

cytokine genes and cognitive status in humans. Further research is needed to determine the 

precise role and the molecular mechanisms of action of the SNPs in cognitive processes. 

Роля на цитокинови генни полиморфизми в когнитивното 

функциониране 

Тренова. АГ, Славов ГС, Манова МГ, Митева ЛД, Станилова СА 

Промените в когнитивните функции с възрастта и при различни патологични 

състояния са обект на нарастващ интерес. Експериментални и клинични данни 

обосновават хипотезата за влияние на имунната система върху когнитивните процеси. 

Установено е, че балансът между проинфламаторните и антиинфламаторните 

цитокини е необходим фактор за нормалното когнитивно функциониране. 

Цитокинната продукция се намира под строг генетичен контрол и са описани редица 

единични нуклеотидни полиморфизми (SNPs) в цитокинови гени. Тъй като е доказано, 

че цитокиновите SNPs могат да повлияят генната експресия или функционалната 

активност на имунния протеин, това логично поставя въпроса за ролята на тези 

полиморфизми в когнитивното функциониране. Проучвания, изследващи връзката 

между различни генетични варианти на полиморфизми в цитокинови гени дават 

разнопосочни резултати. Прегледът на научната литература подсказва, че SNPs 

реализират своя ефект върху когницията в широки взаимодействия помежду си, както 

и с много други фактори, някои от които все още предстои да бъдат идентифицирани. 

Тази статия обобщава съвременното познание за връзката между SNPs в цитокинови 

гени и когнитивния статус при хора. По-нататъшни изследвания са необходими, за да 

се определи точната роля и молекулни механизми на въздействието на SNPs върху 

когнитивните процеси. 
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Circulating levels of interleukin-17A, tumor necrosis factor-

alpha, interleukin-18, interleukin-10, 

and cognitive performance of patients with relapsing-

remitting multiple sclerosis. 

Trenova AG, Slavov GS, Draganova-Filipova MN, Mateva NG, Manova MG, Miteva LD, Stanilova 

SA. 

Multiple sclerosis (MS) is associated with cytokine imbalance and high rate (40-70%) 

of cognitive impairment. The objective of this study is to investigate the relationship between 

serum concentrations of tumor necrosis factor (TNF)-alpha, interleukin (IL)-17A, IL-18, IL-

10, and cognitive performance in patients with relapsing-remitting MS (RRMS). Methods 

The study comprised 159 patients with RRMS (mean age 40.08 ± 8.48 years) in remission 

phase and 86 age-, gender-, and education-matched healthy controls. Paced Auditory Serial 

Addition Test (PASAT), Symbol Digit Modalities test (SDMT), and Isaacs test were used for 

assessment of working memory, attention, visuo-perceptual abilities, information processing 

speed, and executive functions. Serum cytokine concentrations were measured by enzyme-

linked immunosorbent assay (ELISA). Results Patients had significantly increased serum 

concentrations of TNF-alpha and IL-17A and decreased levels of IL-10 compared to the 

controls (p < 0.05). Negative correlation was found between serum TNF-alpha and SDMT 

score in patientswith disease evolution longer than 10 years (rxy = -0.258 p = 0.033); PASAT 

and SDMT scores were in negative correlation with concentration of IL-17A (rxy = -0.229 

p = 0.004; rxy = -0.166 p = 0.041). Cognitive impairment was established in 46.5% (n = 74) of 

the patients. Cognitively impaired patients had significantly higher serum IL-17A than 

cognitively preserved individuals (p = 0.007). Multiple linear regression analysis revealed IL-

17A as a significant predictor of cognitive performance in RRMS patients. Conclusion The 

results from this study suggest that pro-inflammatory cytokines IL-17A and TNF-

alpha simultaneously with decreased IL-10 are involved in cognitivedeterioration in RRMS. 

 

Циркулаторни нива на interleukin-17A, tumor necrosis factor-

alpha, interleukin-18, interleukin-10 и когнитивна успеваемост при 

пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза 

 
Множествената склероза (МС) се асоциира с цитокинен дисбаланс и висока честота 

(40-70%) на когнитивни нарушения. Цел на това проучване е да се изследва връзката 

между серумните концентрации на тумор некротизиращ фактор – алфа (TNF-alpha), 

интерлевкин (IL)– 17А, IL-18, IL-10 и когнитивните функции при пациенти с 

пристъпно-ремитентна МС (ПРМС). 

Методи: Проучването обхваща 159 пациенти с ПРМС (средна възраст 40.08 ± 8.48 

години) във фаза на ремисия и 86 съответни по възраст, пол и образование задрави 

контроли. Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT), Symbol Digit Modalities test 
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(SDMT) и Isaacs test са използвани за оценка на работната памет, вниманието, 

зрително-пространствената перцепция, скоростта на обработка на информацията и 

екзекутивните функции. Серумните цитокинови концентрации са измерени чрез 

ензимно-свързан имуносорбентен тест (ELISA). 

Резултати: Пациентите имаха значимо по-високи серумни концентрации на TNF-alpha  

и IL-17А и по-ниски нива на IL-10 в сравнение с контролите (р<0.05). Негативна 

корелация беше намерена между серумния TNF-alpha  и резултата от SDMT при 

пациентите с над 10 годишна еволюция на заболяването (rxy = −0.258 p = 0.033); броя 

точки от PASAT и SDMT бяха в обратна зависимост от концентрацията на IL-17A (rxy 

= −0.229 p = 0.004; rxy = −0.166 p = 0.041). Когнитивно нарушение беше установено при 

46.5% (n=74) от пациентите. Когнитивно увредените пациенти имаха значимо по-висок 

серумен IL-17A в сравнение с когнитивно съхранените лица (р=0.007). 

Мултифакторния линеен регресионен анализ определи IL-17А като значим предиктор 

на когнитивното функциониране при пациентите с ПРМС. 

Заключение: Резултатите от това проучване подсказват, че проинфламаторните 

цитокини TNF-alpha  и IL-17А заедно с понижените нива на IL-10 имат участие в 

когнитивния упадък при ПРМС. 

 



Alterations in serum levels of IL-17 in contrast to TNF-alpha correspond to 

disease-modifying treatment in relapsing-remitting multiple sclerosis. 

Trenova AG, Slavov GS, Manova MG, Draganaova-Filipova MN, Mateva NG, Miteva 

LD, Stanilova SA 

Cytokines of different types play an important role in multiple sclerosis (MS) pathogenesis as 

mediators and regulators of the immune processes in the central nervous system. The aim of 

the study was to determine the effect of interferon-beta and glatiramer acetate 

on serumconcentrations of TNF-alpha and IL-17 A and their correlation with the degree of 

disability in clinically stable patients with relapsing-remittingMS. A cross-sectional, case-

control study of 220 patients (68 treatment naïve; 152 treated with interferon-beta or 

glatiramer acetate) and 99 clinically healthy age-gender-body mass index-matched subjects 

were performed. Serum cytokine concentrations were measured during remission of the 

disease by means of ELISA. Treatment naïve patients showed significantly 

higher levels of IL-17 A than the treated individuals (p = .000109) and controls (p = .000044). 

Within the treated group, only patients with interferon-beta had significantly higher serumIL-

17 than the controls (p = .023). TNF-alpha concentrations were significantly higher in the 

treated patients compared to the healthy controls (p = .000013), regardless of the type of the 

therapy. Treatment naïve individuals did not differ from the controls according to 

their serum TNF-alpha (p = .922). No correlation was found between the serum cytokine 

concentrations and Expanded Disability Status Scale (EDSS) score 

(p > .05). Serum concentrations of these cytokines could not be regarded as reliable predictors 

for the severity of the residual neurological deficit during disease-modifying treatment. Our 

data suggest that suppression of IL-17 A production as one of the mechanisms underlying the 

beneficial effect of first-line disease-modifying treatments is stronger in glatiramer acetate 

than in interferon-beta. 

 

ПРОМЕНИ В СЕРУМНИТЕ НИВА НА IL-17 ЗА РАЗЛИКА ОТ TNF-

alpha КОРЕСПОНДИРАТ С БОЛЕСТМОДИФИЦИРАЩОТО 

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ПРИСТЪПНО-РЕМИТЕНТНА МНОЖЕСТВЕНА 

СКЛЕРОЗА 

Тренова AГ, Славов ГС, Манова MГ, Драганова-Филипова MН, Матева 

НГ, Митева ЛД, Станилова СА 

Различни  цитокини играят важна роля като медиатори и регулатори на имунния 

процес в централната нервна система при множествена склероза (МС). Целта на 

проучването е да определи ефекта на интерферон-бета и глатирамер ацетат върху 

серумните концентрации на TNF-alha и IL-17 и връзката им със степента на 

инвалидизация при пациенти с пристъпно-ремитентна МС в ремисия. Проведе се 

срезово проучване тип случай-контрола върху 220 пациенти (68 нелекувани, 152 

лекувани с интерферон – бета или глатирамер ацетат) и 99 клинично здрави лица, 

съответни на пациентите по възраст, пол и индекс на телесна маса. Серумните 
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цитокинови концентрации са измерени във фаза на ремисия посредством ELISA. 

Нелекуваните пациенти показват значимо по-високи нива на IL-17A ((p=0.000109))в 

сравнение с лекуваните и с контролната група (р=0.000044). В групата на лекуваните 

само пациентите с интерферон – бета имаха значимо по-висок серумен IL-17 в 

сравнение с контролите (р=0.023). Концентрациите на TNF-alpha бяха значимо по-

високи при лекуваните пациенти в сравнение със здравите контроли (p=0.000013), 

независимо от вида на терапията. Нелекуваните пациенти не се различаваха от 

контролите по отношение на серумния TNF-alpha (р=0.922). Не се установи корелация 

между серумните цитокинови концентрации и степента по EDSS (p>0.05). Серумните 

концентрации на тези цитокини не са надежден предиктор за тежестта на остатъчния 

неврологичен дефицит на фона на болестмодифициращо лечение. Нашите данни 

подсказват, че потискането на продукцията на IL-17A като един от механизмите, чрез 

които се реализира благоприятния ефект на болестмодифициращите терапии от първа 

линия е по-силен при глатирамер ацетат в сравнение с интерферон-бета. 

 

 



Cognitive Impairment in Multiple Sclerosis. 

Trenova AG, Slavov GS, Manova MG, Aksentieva JB, Miteva LD, Stanilova SA 

Multiple sclerosis (MS) is a socially significant immune-mediated disease, characterized by 

demyelination, axonal transection and oligodendropathy in the central nervous system. 

Inflammatory demyelination and neurodegeneration lead to brain atrophy 

and cognitivedeficit in up to 75% of the patients. Cognitive dysfunctions impact significantly 

patients' quality of life, independently from the course and phase of the disease. The 

relationship between pathological brain findings and cognitive impairment is a subject of 

intensive research. Summarizing recent data about prevalence, clinical specificity and 

treatment of cognitive disorders in MS, this review aims to motivate the necessity of early 

diagnosis and complex therapeutic approach to these disturbances in order to reduce the 

social burden of the disease. 

 

КОГНИТИВНИ НАРУШЕНИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА 

 

Тренова АГ, Славов ГС, Манова МГ, Аксентиева ЯБ, Митева ЛД, Станилова СА 

 

Множествената склероза е социално значимо имуномедиирано заболяване, 

характеризиращо се с демиелинизация, аксонална трансекция и олигодендропатия в 

централната нервна система. Възпалителната демиелинизация и невродегенетацията 

водят до мозъчна атрофия и когнитивен дефицит в до 75% от пациентите. 

Когнитивните дисфункции повлияват съществено качеството на живот на пациентите 

независимо от формата и стадия на болестта. Връзката между локализацията на 

патоморфологичните находки и нарушенията в когницията е обект на интензивни 

наблюдения. Обобщавайки данни за честота, специфика, лечение на когнитивните 

дисфункции този обзор цели да обоснове необходимостта, от ранно диагностициране и 

комплексно лечение на когнитивните нарушения, за да се редуцира социалната тежест 

на Множествената склероза. 
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25 Hydroxyvitamin D and Cytokines in Multiple Sclerosis. 

Slavov GS, Manova MG, Trenova AG, Kostadinova II, Pavlov PI, Mateva NG, Zahariev ZI. 

INTRODUCTION: Clinical trials of patients with multiple sclerosis (MS) have produced 

inconsistent results for the profile of cytokine secretion in serum and cerebrospinal fluid in 

patients with multiple sclerosis during periods of relapse and remission. Epidemiological and 

clinical observations data reveal an association of the changes in vitamin D serum 

concentration with the risk of developing MS. 

AIM: To evaluate changes in serum concentrations of 25(OH)D, IL17, IFN-gamma, TGFβ1, 

IL4, IL10 in relapse and remission and their correlation with the severity of disability. 

PATIENTS AND METHODS: Fifty-three persons (30 clinically healthy controls and 23 

patients with relapsing-remitting multiple sclerosis) living between 41° and 42° northern 

latitude were registered during the astronomical winter period (October 2012- May 2013). -

Patients were diagnosed according to Mc Donald 2010 criteria. The degree of neurological 

deficit was assessed by EDSS. Serum concentrations of 25(OH)D (nmol/l) 

and cytokines (pg/ml) were tested by ELISA - once for controls and twice for patients 

(during relapse and remission). 

RESULTS: In the studied population average levels of 25(OH)D were close to insufficiency, 

most pronounced in patients in relapse, as differences were not statistically significant. A 

reverse correlation was found between the levels of 25(OH)D and the deficit in relapse and 

remission. Concentrations of TGFβ1 significantly increased in remission compared with 

exacerbation and controls. Serum level of IL4 was significantly lower in relapse compared 

with controls. In remission there was a marked tendency of increase compared with 

exacerbation. During clinical improvement IL17 and IFN-gamma tended to decrease 

compared to the average levels in relapse. In both periods, the average concentrations of 

IFN-gamma in patients were significantly lower compared with controls. No statistically 

significant differences were found comparing cytokine changes with those of 25(OH)D and 

deficit. 

CONCLUSION: Persistent cytokine imbalance in patients compared with controls is a 

marker for Th1-mediated CNS demyelination. Anti-inflammatory TGFβ1, IL4 are indicators 

of immune response intensity. The deficit severity does not depend on changes of the 

tested cytokines, but correlates with 25(OH)D levels during periods of relapse and remission. 

 

25 hydroxyvitamin D и цитокини при множествена склероза 
 

Славов ГС, Манова МГ, Тренова АГ, Костадинова ИИ, Павлов ПИ, Матева НГ, 

Захариев ЗИ 

 

Въведение: Клинични проучвания при пациенти с Множествена склероза (МС) 

показват разнопосочни резултати за профила  цитокинна секреция в серум и ликвор в 

периодите на пристъп и ремисия. Данни от епидемиологични и клинични наблюдения 

откриват асоциация между промените в серумната концентрация на витамин Д и риска 

за развитие на МС. 
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Цел: Да се оценят промените в серумните концентрации на 25(OH)D, IL17, IFN-

gamma, TGFβ1, IL4, IL10 в пристъп и ремисия и тяхната връзка с тежестта на 

инвалидизация.  

Пациенти и методи: 53 лица (30 клинично здрави контроли и 23 пациенти с 

пристъпно-ремитентна МС), живеещи между 41° и 42° северна ширина бяха 

регистрирани през астрономическия зимен период (октомври 2012 – май 2013). 

Пациентите бяха диагностицирани според критериите на Mc Donald 2010. Степента на 

неврологичния дефицит беше оценена чрез ЕДСС. Серумните концентрации на 

25(OH)D (nmol/l) и цитокините (pg/ml) бяха изследвани чрез ELISA – веднъж при 

контролите и двукратно при пациентите (в пристъп и ремисия).  

Резултати: Средните нива на 25(OH)D на изследваната популация бяха близки до 

диапазона на недостиг, най-вече при пациентите в пристъп, макар разликите да не 

достигат статистическа значимост. Обратна корелация бе установена между нивата на  

25(OH)D и неврологичния дефицит в пристъп и ремисия. Концентрациите на TGFβ1 

бяха значимо повишени в ремисия в сравнение с екзацербацията и с контролната 

група. Серумните нива на IL-4 по време на релапс бяха значимо по-ниски в сравнение с 

тези на контролите. Във фазата на ремисия те показаха изразена тенденция за 

повишаване в сравнение с екзацербацията. По време на клиничното подобрение  IL17 и 

IFN-gamma показаха тенденция за понижение спрямо средните нива в пристъп. И през 

двата периода средните концентрации на IFN-gamma при пациентите бяха значимо по-

ниски в сравнение с контролната група. Не се установиха статистически значими 

зависимости между промените в цитокините и тези на 25(OH)D и неврологичния 

дефицит. 

Заключение: Персистиращият цитокинен дисбаланс при пациентите в сравнение с 

контролите е маркер за Th-1 медиирана демиелинизация на ЦНС. 

Антиинфламаторните  TGFβ1, IL4 са индикатори за интензитета на имунния отговор. 

Тежестта на дефицита не зависи от промените в изследваните цитокини, но корелира с 

нивата на 25(OH)D в периодите на пристъп и ремисия. 

 



Cytokines and Disability in Interferon-β-1b Treated and 

Untreated Women with Multiple Sclerosis. 

Trenova AG, Slavov GS, Manova MG, Kostadinova II. 

BACKGROUND AND AIMS: T-helper (Th) cells involved in the pathogenesis of multiple 

sclerosis (MS) represent a functionally heterogeneous population defined by their cytokine 

secretion profile. The effects of immunotherapeutic drugs on the cytokine network are still 

not fully clarified. This study aimed to investigate serum levels of IFN-γ, TNF-α, IL-4, IL-10 

in interferon-β-1b-treated and untreated womenwith relapsing-remitting MS (RRMS) in 

comparison with healthy controls and the relationship between cytokine concentrations and 

the degree of disability. 

METHODS: The study included 35 women with RRMS and 35 age-matched healthy 

controls. The patients were divided in two groups: Group A-without disease modifying 

treatment; Group B-treated with interferon-β-1b. Degree of disability was assessed by the 

Expanded DisabilityStatus Scale (EDSS). Serum cytokine concentrations were measured by 

ELISA during relapse and remission. 

RESULTS: Group A showed higher IFN-γ in remission (p = 0.0239) than the controls; 

Group B had lower IFN-γ during relapse (p = 0.0226) than controls. EDSS in relapse 

correlated with the levels of IL-10 for Group A (p = 0.015) and with the concentration of 

IFN-γ for Group B (p = 0.039). Nontreated patients showed higher EDSS in relapse 

compared to the interferon-β-1b-treated group (p = 0.005). 

CONCLUSIONS: We found an imbalance in the patients' cytokine profile, which may be 

seen as supportive of the hypothesis that demyelination in the central nervous system is 

mediated by Th1 lymphocytes. IFN-γ is probably one of the important indicators for 

intensity of the immune reaction and shows promise as a potential biomarker for the 

therapeutic effect of interferon-β-1b. The role of IL-10 in the autoimmune process needs 

further investigation. 

 

 

ЦИТОКИНИ И ИНВАЛИДНОСТ ПРИ ЛЕКУВАНИ И НЕЛЕКУВАНИ С 

ИНТЕРФЕРОН-БЕТА-1B ПАЦИЕНТИ  

 

Анастасия Г. Тренова, Георги С. Славов, Мария. Г. Манова, Иванка И. 

Костадинова,  
 

Въведение и цел: Т-хелперните (Th) клетки, участващи в патогенезата на 

множествената склероза (МС) представляват функционално хетерогенна популация, и 

се диференцират според профила на секретираните от тях цитокини. Ефектите на 

имунотерапевтичните медикаменти върху цитокинната мрежа все още не са напълно 

изяснени. Целта на настоящото проучване е да се изследват серумните нива на IFN-

gamma, TNF-alpha, IL-4, IL-10 при жени с пристъпно-ремитентна МС (ПРМС), 

лекувани и нелекувани с интерферон-бета-1в в сравнение със здрави контроли и да се 

проучи връзката между цитокиновите концентрации и тежестта на инвалидизация.  

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S018844091400174X
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S018844091400174X
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trenova%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25130430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slavov%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25130430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manova%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25130430
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kostadinova%20II%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25130430


Методи: Проучването обхвана 35 жени с ПРМС и 35 здрави контроли, съпоставими по 

възраст. Пациентите бяха разделени на две групи: Група А – без болест-модифициращо 

лечение; Група Б - лекувани с интерферон-бета-1в. Степента на инвалидизация беше 

определена с помощта на Expanded Disability Status Scale (EDSS). Серумните 

цитокинови концентрации бяха измерени чрез ELISA по време на пристъп и ремисия.  

Резултати. Група А показа по-висок IFN-gamma в ремисия (p = 0.0239) в сравнение с 

контролите; Група Б имаше по-нисък от този на контролите IFN-gamma в пристъп (p = 

0.0226). EDSS в пристъп корелираше с нивата на IL-10 при Група A (p = 0.015) и с 

концентрацията на IFN-gamma за Група Б (p = 0.039). Нелекуваните пациенти имаха 

по-висок EDSS в пристъп в сравнение с групата, лекувана с интерферон-бета-1в 

(р=0.005)  

Изводи. Установеният дисбаланс в профила на цитокинната секреция на пациентите, 

подкрепя хипотезата за Th-1-медиирана демиелинизация в централната нервна система 

при МС. IFN-gamma вероятно е един от важните индикатори на интензивността на 

имунната реакция и би могъл да бъде потенциален биомаркер за терапевтичния ефект 

на интерферон-бета-1в. Ролята на IL-10 в автоимунния процес се нуждае от по-

нататъшни изследвания. 



Female sex hormones and cytokine secretion in women with 

multiple sclerosis  

 
Trenova AG, Slavov GS, Manova MG, Kostadinova II, Vasileva TV. 

 

Data from experimental and clinical research suggest that sex hormones may influence the 

autoimmune process in multiple sclerosis (MS). Studies on the hormonal profile of patients 

with MS and its relation to the disease activity provide heterogeneous results. 

OBJECTIVES: The aim of this study is to investigate the changes in serum levels of 

estradiol and progesterone and their correlations with the cytokine profile and the degree of 

disability in women with relapsing-remitting MS (RRMS).  

METHODS: The serum concentrations of estradiol, progesterone, tumor necrosis factor-

alpha (TNF-alpha), interferon-gamma (IFN-gamma), interleukine-4 (IL-4) and interleukine-

10 (IL-10) were measured and the degree of disability was determined in 35 women with 

RRMS, during relapse and remission. Serum levels of hormones were measured by micro-

particle enzyme immunoassay and ELISA was used for the cytokines concentrations. The 

degree of disability was assessed by the Expanded Disability Status Scale and the Scripps 

Neurological Rating Scale. 

RESULTS: Sixty per cent of patients had serum concentrations of estradiol and/or 

progesterone below the lower limit of normal in one or both phases of MS. Hormonal levels 

increased significantly during remission in these patients. Women with and without 

hormonal abnormalities differed in terms of cytokine profile during relapse and remission. 

Significantly higher TNF-alpha in both phases and IFN-gamma in remission was found for 

the patients with hormonal disturbances compared to these with normal hormonal status. 

CONCLUSIONS: Our study finds high frequency of hormonal disturbances 

among female patients with RRMS. Abnormally low concentrations of sex hormones are 

associated with higher serum levels of TNF-alpha and IFN-gamma, which could suggest 

suppressive effect of estradiol and progesterone on pro-inflammatory cytokine secretion. 

 

 
ЖЕНСКИ ПОЛОВИ ХОРМОНИ И ЦИТОКИННА СЕКРЕЦИЯ ПРИ ЖЕНИ С 

МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА 

 

Анастасия Г. Тренова, Георги С. Славов, Мария. Г. Манова, Иванка И. Костадинова, 

Тонка В. Василева  

 

Данни от експериментални и клинични проучвания показват, че половите хормони 

могат да повлияят автоимунния процес при множествена склероза (МС). Изследвания 

на хормоналния профил при пациенти с МС и на връзката му с болестната активност 

дават разнопосочни резултати.  

Цел: Цел на настоящото проучване е да се изследват промените в серумните нива на 

естрадиол и прогестерон и връзката им с цитокинния профил и степента на 

инвалидизация при жени с пристъпно-ремитентна Множествена склероза (ПРМС.)  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trenova%20AG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23317804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slavov%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23317804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Manova%20MG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23317804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kostadinova%20II%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23317804
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vasileva%20TV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23317804


Методи: Серумните концентрации на естрадиол, прогестерон, тумор-некротизиращ 

фактор-алфа (TNF-alpha), интерферон-гама, (IFN-gamma), интерлевкин-4 (IL-4), 

интерлевкин-10 (IL-10) и степента на инвалидизация бяха определени при 35 жени с 

ПРМС по време на пристъп и ремисия. Серумните концентрации на хормоните бяха 

измерени посредством микро-частичков имуно-ензимен метод, а ELISA бе използвана 

за определяне на цитокиновите концентрации. Степента на инвалидизация бе оценена 

чрез Expanded Disability Status Scale и the Scripps Neurological Rating Scale  

Резултати: При шестдесет процента от пациентките се установиха серумни 

концентрации на естрадиол и/или прогестерон под долната референтна граница на 

нормата в едната или и в двете фази на МС. При тези пациенти хормоналните нива 

нарастваха значимо във фазата на ремисия. Жените с и без хормонални нарушения 

показаха различия по отношение на цитокинния профил в пристъп и ремисия. 

Сигнификантно по-висок TNF-alpha в двете фази и IFN-gamma в ремисия бяха 

установени при пациентките с хормонални нарушения в сравнение с тези с нормален 

хормонален статус.  

Изводи: Нашето проучване установява висока честота на хормонални нарушения сред 

жените с ПРМС. Абнормно ниските концентрации на половите хормони са асоциирани 

с високи серумни нива на TNF-alpha и IFN-gamma, което подсказва супресивен ефект 

на естрадиола и прогестерона върху про-възпалителната цитокинна секреция. 



Vitamin D immunomodulatory potential in multiple sclerosis. 

 

Slavov GS, Trenova AG, Manova MG, Kostadinova II, Vasileva TV, Zahariev ZI. 

Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disease of unknown etiology whose treatment is of 

limited efficiency and therefore has a high social burden. As it has been suggested that 

myelin destruction model, the clinical manifestation and the potential of therapeutic response 

in MS are correlated, it is quite justifiable that we study various factors (genetic, hormonal, 

environmental) that take part in the autoimmune process in order to improve the control over 

the disrupted immune regulation. Results from epidemiological and clinical studies clearly 

suggest that changes in vitamin D serum concentrations are correlated with the magnitude of 

the risk of developing MS, the phases of relapse and remittance and with gender differences 

in vitamin D metabolism. Experimental and clinical studies also have established that 25-

hydroxy vitamin D (25(OH)D) and 1,25-dihydroxy vitamin D (1,25(OH)2D) exert 

an immunomodulatory effect in the central nervous system and peripheral organs of the 

immune system. The standard reference range of vitamin D concentration in serum is 50-80 

nmol/l--it provides normal calcium metabolism. Issues that are discussed include the vitamin 

D serum concentration needed to suppress the aberrant immune response in MS patients; a 

subgroup of MS patients suitable for vitamin D treatment, the vitamin D being applied in 

optimally effective and safe dosage. MS prevalence rate in Bulgaria has increased two-fold in 

17 years but this is a rather short interval to be able to assume that the gene pool of the 

population changes. Thus further studies on possible interactions between different 

environmental factors and these factors' role in the disease pathogenesis are justified and 

necessary. 

 
ИМУНОМОДУЛИРАЩ ПОТЕНЦИАЛ НА ВИТАМИН Д ПРИ МНОЖЕСТВЕНА 

СКЛЕРОЗА  

 

Г. Славов, А. Тренова, М. Манова, И. Костадинова, Т. Василева, З. Захариев  
 

Множествената склероза (МС) е социално значимо имунообусловено заболяване с 

неизвестна етиология и лечение с ограничена ефективност. Концепцията за зависимост 

между модела на миелинната деструкция, клиничните прояви и потенциала на 

терапевтичен отговор е основание да се проучва участието на различни фактори в 

автоимунния процес – генетични, хормонални, от околната среда, за да се подобри 

контрола над разстроената имунна регулация.Резултати от епидемиологични и 

клинични наблюдения показват връзка на промените в серумните концентрации на 

витамин Д със степента на риск от развитие на МС, с фазите на пристъп и ремисия и 

полови различия в метаболизма на витамин Д. Имуномодулираща активност на 25-

hydroxy vitamin D (25(OH)D) и 1,25-dihydroxy vitamin D (1,25(OH)2D) в централната 

нервна система и периферните органи на имунната система се установява при 

експериментални и клинични наблюдения. Приетият стандарт за референтни граници 

на витамин Д в серума 50-80 nmol/l осигурява нормален калциев метаболизъм. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slavov%20GS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24191393
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Дискусионни са въпросите за: серумната концентрация на витамин Д, необходима за да 

се потисне аберантния имунен отговор при МС пациенти; субгрупа МС пациенти, 

подходящи за лечение с витамин Д приложен в оптимално ефективна и безопасна доза. 

В нашата страна болестността от МС е двукратно повишена за 17 години – кратък 

интервал,за да се обсъжда промяна в генния фон на населението.От такъв аспект 

проучвания за взаимодействието между фактори от околната среда и за ролята им в 

патогенезата на болестта са обосновани и необходими.  

 



IL12B gene polymorphisms have sex-specific effects in relapsing-

remitting multiple sclerosis. 

Miteva L, Trenova A, Slavov G, Stanilova S 

IL-12-family cytokines play a pivotal role in neuroinflammation and neurodegeneration 

in relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS). The aim of the study was to evaluate 

whether two polymorphisms in IL12B gene, rs17860508 and rs3212227, are associated with 

RRMS, and to define their function effect on serum level of IL-12p40 and IL-23 and degree 

of disability in RRMS cases. In total 156 Bulgarian patients with Expanded Disability Status 

Scale score ranging from 1.0 to 3.5 in remission of the disease and 379 controls were 

genotyped by polymerase chain reaction-based methods. The IL-12p40 and IL-23 serum 

levels were determined by enzyme-linked immunosorbent assay. We have found substantially 

higher IL-12p40 and IL-23 serum levels in cases than in controls (p < 0.01) in a sex-

dependent manner. Women with RRMS had significantly higher IL-12р40 and IL-23 than 

men. Gender-stratified association analyses showed a significant impact of rs3212227 

polymorphism on RRMS susceptibility in men. The carriers of rs3212227*CC-genotype (OR 

3.390, 95% CI 1.007-11.545, p = 0.023) and haplotype rs17860508*2-allele/rs3212227*C-

allele (OR 3.740; 95% CI 1.36-10.32, p = 0.007), showed higher risk of RRMS in men, in 

contrast to women. In women, both IL12B polymorphisms influencing the course, rather than 

genetic predisposition of RRMS. The rs17860508*22-genotype was associated with 

significantly lower disability (OR 0.208; 95% CI 0.055-0.725; pc = 0.01) and lower IL-23 

serum levels (p = 0.0345), while rs3212227*AA-genotype was associated with early onset of 

the disease (OR 2.368; 95% CI 1.007-5.608; p = 0.03). Our results suggest that sex-

specific effects of IL12B polymorphisms, rs17860508 and rs3212227, on genetic 

predisposition and disease course of RRMS, is probably mediated by their gender-dependent 

functional effect on IL-12p40-containing cytokines. 

 

IL12B генни полиморфизми имат полово-специфични ефекти при 

пристъпно-ремитентна множествена склероза 

Митева ЛД, Тренова АГ, Славов ГС, Станилова СА 

Цитокините от семейството на IL-12 играят ключова роля в невроинфламаторния и 

невродегенративния процес при пристъпно–ремитентна множествена склероза 

(ПРМС). Цел на проучването е да се оцени дали два полиморфизма в IL12B гена, 

rs17860508 и rs3212227, се асоциират с ПРМС и да се определи техния функционален 

ефект върху серумните концентрации на IL-12p40 и IL-23 и степента на инвалидизация 

при пациенти с ПРМС. Общо 156 български пациенти със степен по EDSS между 1.0 и 

3.5 във ремисия на болестта и 379 контроли бяха генотипизирани чрез PCR- базирани 

методи. Серумните нива на IL-12p40 и IL-23 бяха определени чрез ензимно-свързан 

имуносорбентен анализ. Открихме съществено по-високи серумни нива на IL-12p40 и 

IL-23 при случаите в сравнение с контролите (р <0.01) в зависимост от пола. Жените с 

ПРМС имаха значимо по-високи IL-12p40 и IL-23 в сравнение с мъжете. Анализите на 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Miteva%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30554348
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trenova%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30554348
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slavov%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30554348
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stanilova%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30554348


асоциациите, свързани с пола, показаха значително въздействие на полиморфизма 

rs3212227 върху предразположението към ПРМС при мъже. Носителите на rs3212227 * 

CC-генотип (OR 3.390, 95% CI 1.007–11.545, p = 0.023) и хаплотип rs17860508 * 2-алел 

/ rs3212227 * С-алел (OR 3.740; 95% CI 1.36–10.32, p = 0.007), показват по-висок риск 

да развият ПРМС при мъжете за разлика от жените. При жените и двата IL-2B 

полиморфизма влияят по-скоро върху хода, отколкото върху генетично 

предразположение към ПРМС. Генотипът rs17860508 * 22 е свързан със значително по-

ниска степен на инвалидизация (OR 0.208; 95% CI 0.055-0.725; pc = 0.01) и по-ниски 

серумни нива на IL-23 (p = 0.0345), докато rs3212227 * AA-генотипът е свързан с ранно 

начало на заболяването (OR 2.368; 95% CI 1.007–5.608; p = 0.03). Нашите резултати 

показват, че полово - специфичните ефекти на полиморфизмите на IL12B гена, 

rs17860508 и rs3212227, върху генетичната предиспозиция и хода на заболяването при 

ПРМС вероятно е медииран от техния полово-зависим функционален ефект върху 

цитокините, съдържащи IL-12p40. 

 



Interleukin-10 (IL-10) promoter polymorphism at position –1082 in 

Bulgarian patients with multiple sclerosis. 

Grigorov BG, Trenova AG, Slavov GS, Miteva LD, Stanilova SA 

The role of promoter polymorphism within IL10 (rs1800896) in multiple sclerosis (MS) is 

not well established. The aim of this study was to investigate the association between -

1082A/G polymorphism in interleukin-10 and genetic predisposition to MS development and 

onset of disease in Bulgarian patients. A group of 159 patients with relapsing remitting MS 

(RRMS) and 221 age-sex- matched controls were genotyped by amplification refractory 

mutation system (ARMS)—PCR. Our results demonstrated statistically significant elevation 

of the AA-genotype frequency in RRMS cases, compared to controls (38.4% vs. 28.5% with 

OR = 1.561, 95% CI = 0.989÷2.464, P = 0.043). In addition, AA- genotype was 

overrepresented in cases with late-onset of disease than controls (44% vs. 28.5% with OR = 

1.971, 95% CI = 1.107÷3.508, P = 0.013). We also found that the carrying of AG-genotype 

was associated with a 1.8 fold increase of risk for early-onset of RRMS. In conclusion, our 

present results indicate that AA-genotype of -1082 G/A SNP in IL10 (rs1800896) might be 

accepted as a risk factor for RRMS susceptibility in Bulgarian patients and could be 

associated with manifestation of disease after the age of 30 years. 

 

 

Interleukin-10 (IL-10) промоторен полиморфизъм в позиция -1082 при 

български пациенти с множествена склероза 

Григоров БГ, Тренова АГ, Славов ГС, Митева ЛД, Станилова СА 

Ролята на промоторния полиморфизъм в IL10 (rs1800896) при множествената склероза 

(МС) не е добре изяснена. Целта на това проучване е да изследва асоциацията между 

полиморфизма –1082A/G в интерлевкин-10 и генетичното предразположение за 

развитие на МС и за начало на заболяването при български пациенти. Група от 159 

пациенти с пристъпно-ремитентна МС (ПРМС) и 221 съответни по пол и възраст 

контроли бяха генотипизирани чрез amplification refractory mutation system (ARMS)—

PCR. Нашите резултати демонстрират статистически значимо по-висока честота на АА 

генотип сред случаите е ПРМС (38.4% срещу 8.5%; OR = 1.561, 95% CI = 0.989÷2.464, 

P = 0.043). В допълнение, АА-генотипът преобладава сред случаите с късно начало на 

заболяването в сравнение с контролите (44% срещу 28.5%; OR = 1.971, 95% CI = 

1.107÷3.508, P = 0.013). Намерихме също така, че носителството на АG-генотип е 

асоциирано с 1.8 пъти по-висок риск за ранно начало на ПРМС.  

 В заключение, настоящите ни резултати показват, че единичния нуклеотиден 

полиморфизъм –1082 G/A в IL10 (rs1800896) би могъл да се приеме като рисков фактор 

за податливостта към ПРМС при български пациенти и би могъл да се свърже с изява 

на заболяването след 30 годишна възраст. 

 



Neuromyelitis optica and Systemic lupus erythematosus association – 

chicken or the egg dilemma: Case report 

 

Viteva E, Chaneva O, Trenova A, Slavov G, Shukerski K, Manova M, Zahariev Z 

 

We present a case report of a 32-year old woman diagnosed with Opticomyelitis of Devic 

(OMD) and Systemic lupus erythematosus (SLE). The onset of neurological symptoms was 

with optic neuritis. Five months later the neurological deficit progressed within a few days to 

lower paraplegia and upper paraparesis, retention of urine and faeces, impaired somatic and 

deep sensation below the level of Th1 dermatome. The results from laboratory investigations 

confirmed anaemic syndrome, increased urea and creatinine, hypoproteinemia and severe 

proteinuria. The results from CSF investigations demonstrated hyperproteinorachia with  

extremely high Ig fractions. Serum and CSF oligoclonal bands and positive serum Aquaporin 

IgG 32 times higher than the upper referent limit were found. The association with SLE was 

confirmed by the increased levels of total ANA and anti-ds-DNA ANA. MRT visualized the 

spinal cord as non-homogenously hypointense on T1 and extremely hyperintense on FLAIR 

sequences through its whole length up to the bulbar-pontine region. The MRT findings and 

the serum Aquaporin IgG confirmed the diagnosis OMD. The patient was treated with 

intravenous immunomodulating agents. We consider the presented case is of special interest 

with the comorbidity of an aggressive autoimmune systemic and an organ-specific disease of 

the central nervous system. 

 

 

 

Невромиелитис оптика асоцииран със Системен еритематозен лупус: 

дилемата яйцето или кокошката: клиничен случай 

 

Витева ЕИ, Чанева О, Тренова АГ, Славов ГС, Шукерски КГ, Манова МГ, 

Захариев ЗИ 

 

Представяме случай на 32-годишна жена, диагностицирана с оптикомиелит на Devic и 

Системен еритематозен лупус. Началото на неврологичните симптоми бе с оптичен 

неврит. Пет месеца по-късно неврологичния дефицит прогресира в рамките на няколко 

дни до долна параплегия, горна парапареза, ретенция на урината и изпражненията, 

нарушена соматична сетивност от Th1 дерматом надолу. Резултатите от лабораторните 

изследвания потвърждават анемичен синдром, повишени урея и креатинин, 

хипопротеинемия и тежка протеинурия. Резултатите от ликворното изследване 

демонстрират хиперпротеинорахия с екстремно високи Ig фракции. Установиха се 

серумни и ликворни олигоклонални ивици и позитивен серумен Aquaporin IgG 32 пъти 

над горната референтна граница. Асоциацията с лупус бе потвърдена от повишените 

нива на общите ANA и anti-ds-DNA ANA. МРТ визуализира гръбначния мозък като 

нехомогенно хипоинтенсен в Т1 и силни хиперинтенсен във FLAIR секвенциите по 

цялата му дължина до булбо-понтинния регион. МРТ находки и серумният Aquaporin 



IgG потвърдиха диагнозата оптикомиелит на Devic. Пациентката бе лекувана с 

интравенозни имуномодулиращи агенти. Считаме, че настоящият случай представлява 

специален интерес със съчетанието на агресивно автоимунно системно и органо-

специфично заболяване на централната нервна система. 

 



 

 

 

 Проспективно проучване на серумни нива на 25 hydroxyvitamin D при пациенти с 

пристъпно-ремитентна Множествена склероза  

  

Г. Славов, М. Манова, А. Тренова, И. Костадинова, П. Павлов, Н. Матева, З. Захариев  

 

Цел  
Да се оценят промените в серумните концентрации на 25(OH)D през периодите на 

пристъп и ремисия и връзката им с тежестта на дефицит.  

Обект  
53 лица от бялата раса, местообитание 410-420 северна ширина, регистрирани през 

астрономическия зимен период (октомври 2012- май 2013 г.). От тях: 30 са клинично 

здрави контроли, 23 са пациенти с пристъпно-ремитента Множествена склероза.  

Методи  
Диагнозата е поставена чрез критериите на Mc Donald 2010.  

Степента на неврологичен дефицит е оценена чрез EDSS.  

Серумните концентрации на 25(ОН)D (nmol/l) се изследват чрез ELISA - еднократно 

при контролите и двукратно при болните( през пристъп и ремисия).  

Статистически анализи  



Colmogorov-Smirnov, Indipendent Samples T-test, Mann-Whitney U, Spearman correlation, 

Odds Ratio.  

Резултати  
Проучени са: 30 контроли (15 жени, 15 мъже), средна възраст 31,17±1,41; 23 болни (15 

жени, 8 мъже) средна възраст 35,09±2,87, средна продължителност на болестта 

7,65±1,75, средна възраст на първите прояви 27,30±1,97; EDSS в пристъп 2,48±0,19, в 

ремисия 1,72±0,19. Средните нива на 25(OH)D при контроли и болни са в прага на 

недостатъчност, най-силно изразена през пристъпа (контроли 31,46±7,3; пристъп 

26,93±7,44; ремисия 28,06±7,28). От съпоставките не се откриват ст. значими разлики. 

Установихме следните тенденции в зависимост от половата принадлежност: 

понижение при здравите жени спрямо мъжете в групата и при жените в пристъп 

спрямо мъжете през този период (контрола жени 26,56±8,4, мъже 41,35±11,86; жени 

пристъп 26,33±10,03, мъже 28,06±11,08). Регистрира се негативна сигнификантна 

връзка на серумните нива на 25(OH)D с дефицита през пристъп и ремисия ( 

корел.коеф. -0,593, Sig 0,03, пристъп; -0,46, Sig 0,024, ремисия). 25(ОН)D има 

протективно действие по отношение на риска от развитие на болестта (ОR: 0,4125 

пристъп; 0,578 ремисия).  

Заключение  

Данните за протективно действие и зависимостта на 25(OH)D нивата с дефицита са 

основание да се проучва участието на метаболита в патогенезата на заболяването и 

терапевтичния потенциал за контрол на клиничната активност. 



 

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНИ КОРЕЛАЦИИ ПРИ ЖЕНИ С ПРИСТЪПНО-

РЕМИТЕНТНА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА  

 

А. Тренова, М. Манова, Г. Славов, В. Дошева, С. Мантарова, З. Захариев, Т. Василева  
 

Abstract:  

Множествената склероза (МС) е хронично заболяване на централната нервна система 

(ЦНС), с водеща роля на автоимунна Т-клетъчно медиирана реакция срещу миелинови 

протеини в патологичния процес. Експериментални и клинични проучвания показват, 

че женските полови хормони могат да повлияят имунното възпаление при МС.  

Цел на настоящото проучване е де се изследва връзката между промените в серумните 

концентрации на естрадиол и прогестерон и тежестта на инвалидизация, оценена чрез 

Expanded Disability Status Scale (EDSS) при жени с пристъпно-ремитентна МС (ПРМС).  

Материал и методи: Проучването обхваща 35 жени с ПРМС на възраст 18 до 50 

години. Извършена е неврологична оценка и измерване на серумните концентрации на 

естрадиол и прогестерон по време на пристъп и ремисия на заболяването. Степента на 

инвалидизация е определена чрез EDSS, а хормоналните концентрации са изследвани 

чрез микрочастичков имуно-ензимен метод. Резултати: При 60% от пациентките са 

регистрирани абнормно ниски хормонални концентрации при едно или повече 

измервания. Не се установява корелация между степента на инвалидизация по EDSS и 

серумните концентрации на естрадиол и прогестерон. Пациентките с и без хормонални 

нарушения не се различават сигнификантно по отношение на средния EDSS, честотата 

и тежестта на засягане на отделните функционални системи, но в групата с абнормно 

ниски нива на женските полови хормони по време на пристъп значимо по-голям брой 

системи участват във формиране на неврологичния дефицит.  

Заключение: Пациентките с хормонален дисбаланс имат значително повече засегнати 

функционални системи по време на екзацербация на болестта в сравнение с тези с 

нормален хормонален статус, без да са налице значими разлики в общата степен на 

инвалидизация по EDSS. Приемаме, че абнормния метаболизъм на естрадиола и 

прогестерона повлиява активността на имунното възпаление. 



 



                                   

 

 

 

                          Наблюдение на случай с Kомбиниран демиелинизиращ синдром 

 

                                Г. Славов, М. Манова, А. Тренова, Ст. Мантарова, В. Дошева 

                                          Катедра по Нервни болести, МУ-Пловдив 
             

 

                             A case of combined demyelinating syndrome 

                      G. Slavov, M. Manova, А. Trenova, St. Mantarova, V. Dosheva.                           

                                      Dept. of Neurology and Psychiatry 

 

Abstract: 

The autoimmune demyelinating diseases of the nervous system are characterized by a 

selective impairment of myelin in the central and peripheral nervous structures. We present 

thirty-eight year old woman with combined involvement of the central and peripheral myelin 

and objective neurological deficit with relapsing-remitting course. The results of CSF 

examination, electromyographic study, data from magnetic resonance imaging confirmed the 

combined demyelination. Scientific literature describes single case and small series of patients 

with similar clinical symptoms and data from instrumental studies. Further studies are needed 

to identify the pathogenetic model rarely seen in this syndrome and to optimize the 

therapeutic strategy. 

 

Резюме 

 

Автоимунните демиелинизиращи заболявания на нервната система се характеризират 

със селективно увреждане на миелина в централните и перифернонервните структури. 

Представяме 38-годишна жена с комбинирано засягане на централния и периферен 

миелин и обетивен неврологичен дефицит с пристъпно-ремитентен ход. Реезултатите 

от изследването на цереброспиналната течност, електромиографската находка, данните 

от магнитно-резонансната томография шпотвърждават комбинирана демиелинизация. 

Научната литература съдържа единични случаи и малки групи пациенти с подобни 

клинични симптоми и данни от инструменталните изследвания. По-нататъшни 

проучвания са необходими, за да се идентифицира патогенетичния модел, намиращ 

рядко проявление в този синдром и да се оптимизира терапевтичната стратегия. 



 



 

Серумна имунна реактивост на IL17, IFNϒ, TGFb1 по време на 

пристъп и в ремисия при пациенти с Множествена склероза 

 

 Г. Славов, М. Манова, A. Тренова, Ст. Мантарова, В. Дошева  

 

Цел: Да се оценят промените в серумната концентрация на IL17, IFNϒ, TGFb1 по 

време на пристъп и в ремисия на Множествен асклероза (МС) и тяхното отношение 

към степента на неврологичния дефицит.  

Материал и методи: Бяха анализирани данните от 53 пациента (30 контроли и 23 

пациента), включени между Октомври 2012 и Септември 2013. Пациентите бяха 

проследени по време на пристъп и в ремисия на заболяването.  

Диагнозата МС е базирана на критериите на McDonald от 2010. Тежестта на 

неврологичния дефицит бе оценена посредством Разширената Скала за Степента на 

Инвалидизация (EDSS, Kurtzke, 1983). Сѝерумните концентрации на IL17, IFNϒ, 

TGFb1 (pg/ml) бяха определени с имуноензимен метод с оригинална ELISA, веднъж 

при контролите и двукратно при пациентите – в пристъп и в ремисия.  

Статистически методи:Колмогоров-Смирнов, Ман-Уитни У-тест, корелации на 

Пиърсън и Спиърман  

Резултати: Намерихме тенденция за по-ниски серумни нива на IL17 и IFNϒ по време 

на ремисия в сравнение с нивата при пристъп. Средната серумна концентрация на 

IFNϒ при пациентите по време и на двете клинични фази беше значимо по-ниска от 

тази при контролите (Sig=0.036, Sig=0.05).  

Налице беше статистически значимо увеличение на средните нива на TGFb1 в ремисия 

в сравнение с тези при пристъп (p= 0.0001) и при контролите (p= 0.001). Не бяха 

намерени значими корелации между серумните концентрации на цитокините и 

степента на инвалидизация,определна чрез EDSS.  

Изводи: Серумните нива на TGFb1 са показателни за интензитета на имунния отговор 

във всеки от клиничните периоди..  

Липсва корелация между тежестта на неврологичния дефицит, оценена посредством 

EDSS и серумните нива на изслеваните цитокини. 

 

 

 

 

 

 



Serum immune reactivity of IL17, IFNϒ, TGFb1 during relapse and 

remission in patients with multiple sclerosis 

Slavov G, Manova M, Trenova A, Mantarova S, Dosheva V 

 



Клиничен анализ на рядък случай на костоклавикуларен синдром 

 

 В.Дошева,М.Манова,Ан.Тренова,Г.Славов 

 

Резюме: 

Добавъчното шийно ребро се среща при 5% от населението. В част от случаите то остава 

безсимптомно и се открива случайно на рентгенография. В друга част от пациентите обаче то 

се проявява със силни болки в шията, рамото и ръката, съчетани с изтръпване, 

слабост,несръчност,оточност на ръката особено при носене на тежести поради притискане на 

съдовонервния сплит.  

Описан е случай на двустранно добавъчно шийно ребро с направена оперативна резекция и 

торакална симпатектомия,при който въпреки декомпресията на съдовонервния сплит дълги 

години наред са налице тежки симптоми на болка,изтръпване,слабост и оточност в 

шията,раменете и ръцете с обективно и електромиографски установен синдром на увреда на 

плексус брахиалис повече в дясно,налагащ често консервативно лечениe. 

 

 

Clinical analysis of rare case of costoclavicular syndrome 

 

V.Dosheva,M.Manova,An.Trenova,G.Slavov  

 

Additional cervical rib is found in 5% of the population. In some cases it remains asymptomatic and is 

found by an occasion on X-ray examination. However in other patients it is manifested with severe 

pain in the neck, shoulder and arm in combination with numbness, weakness, clumsiness oedema of 

the arm, especially when carrying heavy objects, due to compression on vascular-nerve plexus.  

We describe a case of bilateral additional cervical rib after resection and thoracic sympathectomia. 

Despite of decompression of the vascular-nerve plexus many years later the patient experienced 

severe pain, numbness, weakness and oedema of the neck, shoulders and arms. Clinical and 

electromyografic assessment confirmed the syndrome of brachial plexus impairment, which required 

frequent conservative treatment. 

 



Проучване на имунни ликворни биомаркери при български пациенти с 

Множествена склероза. 

А. Тренова, М. Манова, Г. Славов, С. Мантарова, В. Дошева, 

З. Захариев, Т. Василева 

Катедра по Неврология, Медицински Университет-Пловдив 

 

Study of immune biomarkers in cerebro-spinal fluid of Bulgarian patients with Multiple 

sclerosis. 

A. Trenova, M. Manova, G. Slavov, S. Mantarova, V. Dosheva, Z. Zahariev, T. Vasileva 

Department of Neurology, Medical University-Plovdiv 

Резюме: 

 Интратекалният синтез на IgG и наличието на олигоклонални ивици се считат за 

типични  ликворологични характеристики на Множествената склероза (МС) и са 

включени в съвременните критерии за диагноза. Независимо от това, при 2 до 15% от 

пациентите не се доказват олигоклонални ивици в ликвора, а интратекален синтез на 

IgG не се установява в около 28% от случаите. Единични проучвания изследват 

връзката между ликворния олигоклонален профил, IgG индекса и клиничната 

характеристика на заболяването, но данните от тях са малобройни и разнопосочни.  

Цел: Да се изследва връзката на демографски и клинични показатели с олигоклоналния 

профил в ликвора и интратекалния синтез на IgG при български пациенти с 

Множествена склероза.  

Материал и методи: Проучването включва 20 пациенти с клинично - дефинитивна 

МС по критериите на McDonald на възраст между 18 и 55г. Тежестта на инвалидизация 

е определена чрез Expanded Disability Status Scale (EDSS). Олигоклоналните ивици в 

ликвора са изследвани чрез изоелектрично фокусиране, а IgG индексът e изчислен по 

стандартна формула.  

Резултати: Изследвани са 14 жени (70%) и 6 мъже (30%) на средна възраст 

33.75±12.23г.,с продължителност на заболяването 5.15±5.55г., средна степен на EDSS 

1.5±0.43, средна възраст на първите прояви 28.7±9.17г. Наличие на олигоклонални 

ивици в ликвора се установява при 85% от контингента. Пациентите с повишен IgG 

индекс (40%) имат сигнификантно по-висока ликворна концентрация на IgG (p<0.001). 

Концентрацията на IgG в ликвора статистически значимо корелира със средната тежест 

на инвалидизация по EDSS (p<0.05), средната възраст на първите прояви на 

заболяването (p<0.05)  и с IgG индекса (p<0.0001). Концентрацията на IgM корелира 

значимо с продължителността на болестта (p<0.05). 

Заключение: Честотата на положителния олигоклонален профил при изследваните 

български пациенти е по-ниска в сравнение с северно-европейската популация. 

Ликворната концентрация на IgG е с определящо значение за тежестта на 

инвалидизация по EDSS при проучения контингент. 

 



Abstract: 

 Intrathecal IgG-synthesis and oligoclonal bands (OCB) in cerebrospinal fluid (CSF) 

are regarded as typical signs of Multiple sclerosis (MS) and are included in the criteria for 

diagnosis. Nevertheless, 2-15% of the patient have negative OCB profile in the CSF and 

intrathecal IgG-synthesis is absent in about 28% of them. Small number of studies examines 

the relationship between cerebrospinal fluid OCB-profile, IgG-index and the clinical 

characteristics of the disease and finds divergent results. 

Objectives: This study aims to investigate the correlation between demographic and clinical 

characteristics, CSF oligoclonal band status and   intrathecal synthesis of IgG in Bulgarian 

patients with MS. 

Material and methods: Twenty patients with MS according to McDonald’s criteria and age 

between 18 and 55 years were included in the study. The degree of disability was measured 

by Expanded Disability Status Scale (EDSS). Oligoclonal bands in the CSF were determined 

by isoelectric focusing and IgG-index was calculated by means of a standard formula. 

Results: Fourteen women (70%) and 6 men (30%) of mean age 33.75±12.23 years were 

examined. The mean age of MS onset was 28.7±9.17 years, the mean duration of the disease 

was 5.15±5.55 years and the mean EDSS score was 1.5±0.43. Positive OCB pattern was 

detected in 85% of the patients. Patients with increased IgG – index (40%) had significantly 

higher CSF concentration of IgG (p<0.001). The concentration of IgG in CSF positively 

correlated with EDSS (p<0.05), mean age of onset (p<0.05) and IgG-index (p<0.0001). There 

was significant correlation between CSF concentration of IgM and the mean duration of the 

disease (p<0.05). 

Conclusions: The frequency of positive OCB profile in Bulgarian patients is lower than in 

the north European MS population. CSF IgG concentration is an important determinative 

factor for the degree of disability in the studied contingent. 



Cytokines in multiple sclerosis – possible targets for immune therapies 

Trenova AG, Slavov GS 

The complex interactions between the central nervous system and the immune system are 

mainly mediated via synthesis and secretion of cytokines. Disturbance of the fine balance 

between different cytokine subpopulations is undeniable factor in the development of 

pathological process in multiple sclerosis. Experimental and clinical studies examining the 

impact of individual cytokines on the course of the disease often give conflicting results. The 

reason for this may be searched in the complex interactions within the cytokine network, 

dependent on the local milieu in the central nervous system. Efforts to modulate autoimmune 

process in multiple sclerosis have shown that effective treatments alter cytokine expression 

in a favorable way, indicating cytokines as possible therapeutic targets. The widely approved 

disease modifying treatments with interferon-beta, glatiramer acetate, cytostatic drugs, but 

also experimental therapeutic agents like estriol, statins and vitamin D have been proved to 

exert their beneficial effect partially by impact on different aspects of cytokine production. 

The purpose of this review is to highlight the importance to consider the complexity of 

cytokine interactions in pathogenesis and treatment of multiple sclerosis. Increase of the 

knowledge in this area will create opportunities for more precise determination of targets for 

immunologically active drugs in order to improve their effectiveness. 

 

Цитокини при множествена склероза – възможни мишени за имунни 

терапии 

Тренова А, Славов Г 

Комплексните взаимодействия между централната нервна система и имунната система 

се медиират основно посредством синтеза и секрецията на цитокини. Нарушението във 

финия баланс между различните цитокинови субпопулации е неоспорим фактор в 

развитието на патологичния процес при множествена склероза. Експериментални и 

клинични проучвания изследващи влиянието на отделни цитокини върху хода на 

заболяването често дават противоречиви резултати. Причината за това може да се 

търси в сложните взаимодействия в цитокиновата мрежа, зависещи от локалната среда 

в централната нервна система. Опитите да се модулира автоимунния процес при 

множествената склероза са показали, че ефективните лечения променят цитокинната 

експресия по благоприятен начин, което определя цитокините като възможни 

терапевтични мишени. Одобените и широко прилагани болестмодифициращи терапии 

с интерферон-бета, глатирамер ацетат и цитостатици, но също и експериментални 

терапевтични агенти, като, естриол, статини и витамин Д реализират отчасти 

благоприятния си ефект чрез повлияване на различни аспекти на цитокинната 

продукция. Този преглед цели да подчертае необходимостта да се отчитат сложните 

цитокинови взаимодействия в патогенезата и лечението на множествената склероза. 

Разширяването на познанието в тази област   ще даде възможност за по-прецизно 



определяне на целите на имуноактивните медикаменти с оглед поподобряване на 

тяхната ефективност. 

 



Immunological aspects of cognitive functioning: highlights on the role of 

the cytokines 
 

Anastasiya G. Trenova, Georgi S. Slavov, Liyuba D. Miteva, Maria G. Manova, Spaska A. 

Stanilova
 

Abstract 

The complex interactions between the central nervous system (CNS) and the immune system in 

normal and pathological conditions have long been a subject of investigations, and a large amount of 

data have been accumulated in this field. The immune system communicates with the CNS mainly via 

synthesis and secretion of cytokines. Receptors for cytokines are expressed on cells of hippocampus, 

which is responsible for the memory functions. Changes in cytokine profile are registered in patients 

with neurodegenerative dementia of Alzheimer type and increased production of pro-inflammatory 

cytokines in systemic inflammatory diseases is associated with typical neuropsychological and 

behavioral signs in experimental and clinical conditions. These and many other evidence confirm the 

role of the cytokines and immune system respectively in modulation of cognitive functions but the 

precise mechanisms and targets of their action in normal status and in various diseases are still not 

fully clarified. This review aims to summarize the discovered effects and consequences of immune-

CNS interactions in the field of cognitive functioning and to outline the missing gaps and perspectives 

for future investigations.   

 

 

Имунологични аспекти на когницията – акцент върху ролята на 

цитокините 

 
Тренова А, Славов Г, Митева, Манова М, Станилова С 

 

Сложните взаимодействия между централната нервна система (ЦНС) и имунната 

система отдавна са обект на изследване и са натрупани голям обем от данни в този 

аспект. Имунната система комуникира с ЦНС главно чрез синтеза и секрецията на 

цитокини. Рецептори за цитокини се експресират върху клетките на хипокампа, който 

е отговорен за паметовите функции. Промени в цитокинния профил са регистрирани 

при пациенти с невродегенеративна деменция от Алцхаймеров тип, а повишената 

продукция на проинфламаторни цитокини при системни възпалителни заболявания се 

асоциира с типични невропсихологични и поведенчески прояви в експериментални и 

клинични условия. Тези и много други доказателства потвърждават ролята на 

цитокините и респ. имунната система в модулирането на когнитивните функции, но 

точните механизми и мишени на техните въздействия в норма и патология все още не 

са напълно изяснени. Този обзор обобщава установените ефекти и последствия от 

взаимодействията между имунната и централната нервна система в сферата на 

когнитивното функциониране и очертава празнотите и перспективите за бъдещи 

проучвания. 

 

 



The impact of anxiety on post-dural puncture headache in routine 

neurology practice 
 

Mantarova S, Georgieva-Zhostova S, Todorov B, Trenova A, Slavov G, Manova M 

 

Abstract 

Background: The post-dural puncture headache (PDPH) is the most common complication 

of lumbar puncture in neurological practice. Although the comorbidity of a headache and 

psychiatric symptoms is well-recognized, the data about the relationship between PDPH and 

symptoms of anxiety and depression are limited. The aim of the present study was to 

determine the influence of anxiety symptoms on the risk for PDPH. Methods: Diagnostic 

lumbar puncture was performed to thirty-nine neurological patients, submitted by 26 women 

and 13 men. All subjects completed the Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) 

before the procedure. Information about the clinical characteristic of a headache - quality, 

location, severity, postural nature, duration and associated symptoms (nausea, vomiting, and 

tinnitus) was collected. Results: Fifteen of the patients (38,5%) developed PDPH. According 

to the presence of PDPH the patients were divided into two groups – with (group 1) and 

without a headache (group 2). Women with headache were significantly younger (mean age 

34,00±11,22 years) compared to females in group 2 (average age 45,07±12,36 years) 

(p=0,028). Patients in group 1 had significantly higher levels of reported anxiety symptoms 

compared to group 2 (p= 0,045). A significant positive correlation was observed between 

anxiety and PDPH (Spearman’s rho = 0,412, p=0,009). Conclusion: Younger female patients 

with anxiety had a considerably increased rate of PDPH. It could be of practical benefit in 

devising an additional treatment strategy for patients with PDPH.  

 

Влияние на тревожността върху постпункционното главоболие в 

рутинната неврологична практика 
 

Мантарова С, Георгиева-Жостова С, Тодоров Б, Тренова А, Славов Г, Манова М 

 

Поспункционното главоболие е най-честото усложнение на лумбалната пункция в 

неврологичната практика. Въпреки, че съчетанието на главоболие с психични 

симптоми е добре известно, данните за връзка между постпункционното главоболие и 

симптомите на тревожност и депресия са малко. Цел на настоящото проучване е да 

определи влиянието на тревожността върху риска от постпункционно главоболие.  

Методи:диагностична лумбална пункция е извършена при 39 неврологично болни, 26 

жени и 13 мъже. Всички пациенти попълниха Hospital Anxiety and Depression Scale 

(HADS) преди процедурата. Беше събрана информация за клиничните характеристики 

на главоболието – характер, локализация, тежест, постурална зависимост, 

продължителност, съпътстващи симптоми (гадена, повръщане, шум в ушите).  

Резултати: Петнадесет пациенти (38.5%) развиха постпункционно главоболие. Според 

наличието на постпункционно главоболие пациентите бяха разделени на две групи – 

със (група 1) и без главоболие (група 2). Жените с главоболие бяха значимо по-млади 

(средна възраст 34.00±11.22 години) в сравнение с тези от група 2 (средна възраст 



45.07±12.36 години) (р=0.028). Пациентите от група 1 имаха значимо по-високо ниви 

на тревожност в сравнение с група 2 (р=0.045). Значима права връзка беше 

наблюдавана между тревожността и постпункционното главоболие (Spearman’s rho = 

0.412, p=0.009).  

Заключение: Младите пациенти от женски пол със симптоми на тревожност имат 

значително по-висока честота на постпункционно главоболие. От практическа полза би 

било да се разработят допълнителни терапевтични стратегии при пациенти с 

постпункционно главоболие. 

 

 

 



ПРОУЧВАНЕ НА КОГНИТИВНИТЕ ФУНКЦИИ ПРИ ПАЦИЕНТИ С 

ПРИСТЪПНО-РЕМИТЕНТНА МНОЖЕСТВЕНА СКЛЕРОЗА 

Анастасия Г. Тренова, Георги С. Славов, Люба Д.  Митева 

Резюме  

Когнитивните нарушения затрудняват съществено социална адаптация на пациентите с 

множествена склероза (МС) 

Цел: Да се проучи честотата на когнитивните нарушения при български пациенти с 

пристъпно-ремитентна МС, провеждащи болест-модифициращо лечение и ролята на 

демографски и клинични фактори за тяхното появяване. 

Материал и методи: Проучването включва 159 пациенти с пристъпно-ремитентна 

МС, диагностицирана по критериите на McDonald (2010), лекувани с болест-

модифициращ медикамент (интерферон-бета или глатирамер ацетат) и 188 клинично 

здрави контроли, съответстващи по пол и възраст.  За оценка на когнитивното 

функциониране са използвани PASAT3ʹ, SDMT и Isaacs test. Тежестта на 

неврологичния дефицит на пациентите е определена чрез EDSS. Данните са 

обработени чрез статистически софтуерен продукт SPSS 23. 

Резултати: Пациентите с МС показват значимо по-ниски резултати и на трите 

невропсихологични теста в сравнение с контролната група (р<0.0001). Корелационният 

анализ разкрива сигнификантна връзка между резултата от SDMT на болните и 

следните фактори: възраст (р=0.002), образование (р=0.041), продължителност на 

заболяването (р=0.047), общ брой пристъпи (р=0.032), a резултатите и от трите теста 

корелират значимо с тежестта на инвалидизация, оценена чрез ЕDSS (р<0.05). 

Когнитивен упадък, дефиниран при резултат по-нисък от средния на здравите лица с 

две и повече стандартни отклонения, се наблюдава при 35.8% (n=57) от болните с МС. 

Когнитивно увредените  пациенти имат сигнификантно по-голяма продължителност на 

заболяването (р=0.018) и по-голям брой пристъпи (р=0.002) в сравнение с пациентите 

без когнитивен дефицит. 

Изводи: Настоящото проучване показва значителна честота на когнитивни нарушения 

сред пациентите с ПРМС независимо от провежданото лечение. Продължителността на 

заболяването и броя на пристъпите са важни фактори, свързани с риска за развитие на 

когнитивен упадък при МС.  

 

STUDY OF COGNITIVE FUNCTIONS IN PATIENTS WITH RELAPSING-

REMITTING MULTIPLE SCLEROSIS 

Trenova A, slavov G, Miteva L 

Cognitive disturbances impede significantly social adaptation of patients with multiple 

sclerosis (MS). Aim: to study the incidence of cognitive impairment in Bulgarian relapsing-



remitting MS patients, subjected to disease-modifying treatment and the role of demographic 

and clinical factors for cognitive deterioration. Material and methods: the study comprises 

159 relapsing-remitting MS patients, diagnosed according to McDonald criteria (2010) 

treated with interferon-beta or glatiramer acetate, and 188 healthy controls, matched by 

gender and age. PASAT3ʹ, SDMT and Isaacs test were used for assessment of cognitive 

functions. Degree of disability was determined by EDSS. Data was analyzed by SPSS v.23. 

Results: Patients with MS had significantly lower scores in all neuropsychological tests than 

the controls (р<0.0001). The results from SDMT in the patients group significantly correlated 

with age (р=0.002), education (р=0.041), disease duration (р=0.047), number of relapses 

(р=0.032). There was a significant correlation between the scores from all three test and 

EDSS (p<0.05). Cognitive impairment, defined as a score 2SD below the mean for the 

control group, was found in 35.8% (n=57) of MS patients. Cognitively impaired patients had 

significantly longer disease duration (р=0.018) and higher number of relapses (р=0.002) than 

those who were cognitively preserved. Conclusions: Cognitive impairment is frequent in 

relapsing-remitting MS patients despite of disease-modifying treatment. Disease duration and 

total number of relapses are important risk factors for cognitive deterioration in MS. 



Клинични и невропсихологични корелации при множествена 

склероза 

Тренова А, Славов Г, Янчева Д, Аксентиева Я, Манова М 

Цел: Да се изследва ефекта на синдрома на хроничната умора и емоционалния статус 

когнитивната дейност при пациенти с пристъпно-ремитентна множествена склероза 

(ПРМС), провеждащи болестмодифициращо лечение. 

Материал и методи: Включени са 159 пациенти с ПРМС според критериите на 

McDonald (2010) във фаза на ремисия. Когнитивните функции са оценени чрез Paced 

Auditory Serial Addition Test (PASAT), Symbol Digit Modalities Test (SDMT) and Isaacs 

test. За установяване на симптоми на депресия и синдром на умората за използвани 

съответно Beck Depression Inventory (BDI) и Modified Fatigue Impact scale (MFIS). 

Статистическия анализ е извършен чрез следните тестове: Kolmogorov-Smirnov, Mann-

Whitney U – test, Independent Samples Test, Pearson и Spearman’s correlation. 

Резултати: 74.21% от пациентите имат 0 точки от BDI и MFIS, a при 25.79% броя 

точки бе  ≥ 1 (максимум 4 от BDI; максимум 29 от MFIS). Сравняването на тези две 

групи показва значимо по-високи резултати на PASAT, SDMT и Isaacs test  при 

пациентите без синдром на хроничната умора (съответно p=0.05, p=0.008, p=0.009) и 

тенденция за по-добро представяне при SDMT на пациентите без депресивни прояви 

(p=0.073). Установи се обратна връзка между резултатите от MFIS и PASAT (rxy =-

0.157, p=0.048), SDMT (rxy =-0.202, p=0.011) and Isaacs test (rxy =-0.192, p=0.015), както и 

силна позитивна корелация между броя точки от BDI и MFIS (rxy=0.6, p<0.0001). 

Заключение: Наличието на синдром на хроничната умора и депресивни симптоми 

оказва негативно влияние върху когницията при пациенти с ПРМС. Признаците на 

депресия корелират с тежестта на умората при тези пациенти. 

 

 

Clinical and neuropsychological correlations in multiple sclerosis 

A. Trenova, G. Slavov, D. Iancheva, Y. Aksentieva, M. Manova 

Aim: to study the effect of fatigue and emotional status on cognitive performance in patients 

with relapsing-remitting multiple sclerosis (RRMS) subjected to disease-modifying 

treatment. 

Subjects and methods: 159 patients with RRMS according to McDonald criteria (2010) 

were enrolled during remission phase of the disease. Cognitive functioning was assessed by 

Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT), Symbol Digit Modalities Test (SDMT) and 

Isaacs test. For detection of depression and fatigue Beck Depression Inventory (BDI) and 

Modified Fatigue Impact scale (MFIS) were used. Statistical analyses included test of 

Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U – test, Independent Samples Test, Pearson and 

Spearman’s correlation. 



Results: 74.21% of the patients had 0 points on BDI and MFIS, and in 25.79% the score was 

≥ 1 (max. 4 on BDI; max. 29 on MFIS). Comparison between these groups showed 

significantly higher scores on PASAT, SDMT and Isaacs test  in patients with no fatigue 

(p=0.05, p=0.008, p=0.009 respectively) and a tendency towards better performance no 

SDMT in the individuals without any depressive symptoms (p=0.073).  There was a negative 

correlation between MFIS score and the results from PASAT (rxy =-0.157, p=0.048), SDMT 

(rxy =-0.202, p=0.011) and Isaacs test (rxy =-0.192, p=0.015), and a strong positive correlation 

between BDI and MFIS scores (rxy=0.6, p<0.0001). 

Conclusions: Presence of fatigue and depressive symptoms has negative impact on cognition 

in RRMS patients. Depressive signs correlate with the severity of fatigue in these patients. 

 

 



Самооценка и перцепция на когнитивния дефицит при пациенти с 

пристъпно-ремитентна множествена склероза.  

Тренова А, Славов Г, Янчева Д, Аксентиева Я, Манова М. 

Цел: Да се оцени степента на съответствие между самооценката на когнитивните 

функции и резултатите от три невропсихологични теста при пациенти с пристъпно-

ремитентна множествена склероза (ПРМС) и ефекта на инвалидизацията, определена 

чрез EDSS, синдрома на умората и депресията върху перцепцията на когнитивния 

дефицит. 

Материал и методи: проучването включва 159 пациенти (114 жени), средна възраст 

40.08±8.48 години и средна продължителност на заболяването 10.60±5.70 години. 

Използван е кратък въпросник за самооценка на когнитивния статус, включващ 

въпроси за наличието или липсата на нарушения в паметта, вниманието и 

обучителните способности. Състоянието на когнитивните функции е обективизирано 

чрез Paced Auditory Serial Addition Test (PASAT), Symbol Digit Modalities Test (SDMT) 

и Isaacs test. Депресивните симптоми и умората са установени съответно чрез Beck 

Depression Inventory (BDI) и Modified Fatigue Impact scale (MFIS). Данните са 

анализирани чрез Kolmogorov-Smirnov test, Mann-Whitney U – test, Pearson and 

Spearman’s correlation. 

Резултати: Абнормен резултат (≤ 2SD от средната стойност за здравите лица) от поне 

1 невропсихологичен тест се регистрира при 100 (62.9%) пациенти. Общо 30 пациенти 

(18.9%) съобщиха за наличие на затруднения в когнитивното функциониране: 7 от тях 

показаха нормални резултати и на трите теста и при 23 случая (14.47%) самооценката 

съвпадна с резултатите от невропсихологичното изследване. Пациентите, които 

съобщиха за наличие на когнитивни нарушения имаха по-висок брой точки от BDI 

(p<0.0001) и MFIS (p=0.052). Не се установи връзка между самооценката и степента по 

EDSS (p>0.05). 

Заключение: Резултатите от това проучване обосновават необходимостта от 

извършване на когнитивен скрининг чрез невропсихологични тестове при пациентите с 

МС, тъй като повечето от тях нямат адекватна перцепция за когнитивното нарушение. 

Когнитивната самооценка е свързана най-вече с другите психоемоционални симптоми, 

а не с тежестта на физическата инвалидизация при тези пациенти. 

 

 

 

 

 



Self-appraisal and perception of cognitive deficits in patients with relapsing-remitting 

multiple sclerosis 

A. Trenova, G. Slavov, D. Iancheva, Y. Aksentieva, M. Manova 

Abstract: 

Aim: to assess the coincidence between self-appraisal about cognitive functions and the 

results of three neuro-psychological tests in patients with relapsing-remitting multiple 

sclerosis and the effect of disability determined by EDSS, fatigue and depressive symptoms 

on patient perception of cognitive deficit. 

Subjects and methods: the study comprised 159 patients (114 women), mean age 

40.08±8.48 years and mean disease duration 10.60±5.70years. A short questionnaire about 

presence or absence of memory, attention and learning disturbances was used for self-

assesment of cognitive dysfunction. Objective cognitive assessment was done by Paced 

Auditory Serial Addition Test (PASAT), Symbol Digit Modalities Test (SDMT) and Isaacs 

test. Depressive symptoms and fatigue were detected by Beck Depression Inventory (BDI) 

and Modified Fatigue Impact scale (MFIS) respectively. Data were analyzed using test of 

Kolmogorov-Smirnov, Mann-Whitney U – test, Pearson and Spearman’s correlation 

Results: Abnormal result (≤ 2SD below the mean value of controls) on at least 1 neuro-

psychological test was registered in 100 (62.9%) of the patients. A total of 30 patients 

(18.9%) reported cognitive problems: 7of these had normal results on all three tests and in 23 

individuals (14.47%) the self-appraisal and objective assessment matched. Patients reporting 

cognitive disturbances had higher scores on BDI (p<0.0001) and MFIS (p=0.052). There was 

no correlation between self-appraisal and EDSS (p>0.05). 

Conclusions: The results of this study justify the need of a cognitive screening by neuro-

psychological tests in patients with MS since most of them do not have adequate perception 

of cognitive impairment. Cognitive self-appraisal is associated primarily with other psycho-

emotional signs, and not with the severity of physical disability of these patients. 

 



Пароксизмална дистония-необичайна проява на пристъп на 

множествена склероза  

Мантарова С, Тренова А, Манова М, Славов Г, Семерджиева М 

 

 

 

 



 



Vitamin D and environmental factors in multiple sclerosis 

Slavov G, Trenova A, Manova M, Kostadinova I, Vasileva T,  Zahariev Z 

Multiple sclerosis (MS) is an autoimmune disease of unknown etiology whose treatment is of 

limited efficiency and therefore has a high social burden. As it has been suggested that 

myelin destruction model, the clinical manifestation and the potential of therapeutic response 

in MS are correlated, it is quite justifiable that we study various factors (genetic, hormonal, 

environmental) that take part in the autoimmune process in order to improve the control over 

the disrupted immune regulation. Results from epidemiological and clini¬cal studies clearly 

suggest that changes in vitamin D serum concentrations are correlated with the magnitude of 

the risk of developing MS, the phases of relapse and remittance and with gender differences 

in vitamin D metabolism. Experimental and clinical studies also have established that 25-

hydroxy vitamin D (25(OH)D) and 1,25-dihydroxy vitamin D (1,25(OH)2D) exert an 

immunomodulatory effect in the central nervous system and peripheral organs of the immune 

system. The standard reference range of vitamin D con¬centration in serum is 50-80 nmol/l - 

it provides normal calcium metabolism. Issues that are discussed include the vitamin D serum 

concentration needed to suppress the aberrant immune response in MS patients; a subgroup 

of MS patients suitable for vitamin D treat¬ment, the vitamin D being applied in optimally 

effective and safe dosage. MS prevalence rate in Bulgaria has increased two-fold in 17 years 

but this is a rather short interval to be able to assume that the gene pool of the population 

changes. Thus further studies on pos¬sible interactions between different environmental 

factors and these factors’ role in the disease pathogenesis are justified and necessary.  

 

 

Витамин Д и фактори на средата при множествена склероза 

Славов Г, Тренова А, Манова М, Костадинова И, Василева Т, Захариев З 

Множествената склероза (МС) е заболяване с неизвестна етиология, чието лечение е с 

ограничена ефективност, което определя неговата социална тежест. Тезата, че 

съществува връзка между модела на миелинова деструкция, клиничните прояви и 

потенциала на терапевтичния отговор обосновава проучването на различни фактори 

(генетични, хормонални, фактори на средата) участващи в автоимунния процес с оглед 

подобряване на контрола върху нарушената имунна регулация. Резултати от 

епидемиологични и клинични проучвания ясно показват, че промените в серумните 

концентрации на витамин Д корелират със степента на риска за развитие на 

заболяването,  фазите на пристъп и ремисия и с половите различия в метаболизма на 

витамин Д. Експериментални и клинични изследвания установяват също, че 25-

хидрокси витамин Д (25(OH)D) и 1,25-дихидрокси витамин Д (1,25(OH)2D) проявяват 

имуномодулиращ ефект в централната нервна система и периферните органи на 

имунната система. Стандартните референтни концентрации на витамин Д, които 

осигуряват нормалния калциев метаболизъм са 50-80 nmol/l. Дискусионни остават 



серумните концентрации на витамин Д, които са необходими за потискане на 

аберантния имунен отговор при пациенти с МС; подгрупа от пациенти, подходящи за 

лечение с витамин Д; оптималната безопасна доза за прилагане на витамин Д. 

Честотата на МС в България е нараснала два пъти за 17 години, но това е твърде кратък 

период за да се приеме, че е настъпила промяна в генетичния терен на популацията. О 

с оглед на това е обосновано и необходимо провеждането на по-нататъшни проучвания 

върху възможните взаимодействия между различни фактори на средата и ролята на 

тези фактори в патогенезата на болестта. 

 

 



Серумни нива на TNF-α, IFN-γ,IL-4 и IL-10 в пристъп и ремисия при 

жени с Множествена склероза 

Тренова А, Манова М, Костадинова И, Мурджева М, Найденов В, Балабанов П, Славов 

Г 

Множествената склероза е автоимунно демиелинизиращо заболяване на централната 

нервна система. Сложни взаимодействия между проинфламаторни и 

антиинфламаторни цитокини играят важна роля в нейната патогенеза. Цел: Да се 

проучи връзката между промените в серумните нива на TNF-α, IFN-γ, IL-4, IL-10 с 

двата периода на клиничните прояви на МС - пристъп и ремисия. Контингент: 

Изследвани са  33 жени с пристъпно-ремитентна МС на възраст между 18 и 50 години 

през периода от 2003г.  до 2007г. Серумните нива на TNF-α, IFN-γ,IL-4 и IL-10 сa 

определeни чрез ELISA по време на пристъп и ремисия. Контролната група се състои 

от 20 здрави жени на същата възраст. При тях серумните нива на цитокините се 

определят като средна стойност от две  измервания. Резултати: Регистрира се 

статистически значимо повишение на  TNF-α през екзацербацията в сравнение с 

ремисията. Реципрочни промени се намират в концентрациите на IL-4 – по-високи 

нива в ремисия в сравнение с пристъп. Не се установява коралация между TNF-α, IL-

10, IFN-γ и степента на инвалидизация по SNRS и EDSS. Изводи: Серумните нива на 

IL4 и TNF-α обективно отразяват активността на автоимунната реакция през двата 

периода на клиничните прояви -  МС пристъп и ремисия. Тежестта на неврологичен 

дефицит, оценена чрез SNRS, EDSS  не зависи от серумните нива на TNF-α, IL10, IFN-

γ през двата периода на клиничните прояви. 

 

  

 

Serum levels of TNF-α, IFN-γ,IL-4 and IL-10 during relapse and remission 

in women with multiple sclerosis 

 

Multiple sclerosis is an autoimmune, demyelinating disease of the central nervous system. A 

complex network of interacting proinflammatory and antiinflammatory cytokines plays an 

important role in its pathogenesis. The aim of our study is to analyze the relation between the 

serum levels of TNF-α, IFN-γ, IL-4 and IL-10 and the phases of MS-exacerbation and 

remission. Methods: We studied 33 women (age between 18 and 50 years) with relapsing-

remitting MS according to McDonald criteria between 2003 and 2007. Serum TNF-α, IFN-γ, 

IL-4 and IL-10 were quantified by ELISA during pelapse and remission phase of the disease. 

The control group included 20 healthy women at the same age. The cytokine levels were 

measured twice and the mean value from the two assessments was used for statistical analyzis 

Results: The TNF-α-concentration was significantly higher at relapse than at remission. 



Reciprocal changes were found in IL-4 concentration: increased serum level at remission, 

compared to exacerbation. There was no correlation between TNF-α, IL-10, IFN-γ and the 

EDSS score. Conclusions: Serum concentrations of TNF-α and IL-4 objectively reflect the 

activity of immune system during both clinical periods of MS-exacerbation and remission. 

The degree of disability, measured by EDSS does not depend on serum levels of TNF-α, IL-

10 and IFN-γ. 



Бременност и Множествена склероза 

Д-р Георги Славов, дм  

Катедра по Неврология, Медицински университет-Плодив 

Резюме 

Множествената склероза е социално значимо имунообусловено заболяване с 

неизвестна етиология и лечение с ограничена ефективност. Първите прояви най-често 

се регистрират в репродуктивна възраст- между 20-та и 40-та година от живота. Жените 

боледуват по-често от мъжете- съотношение жени/мъже 2:1, 3:1. Концепцията за 

зависимост между образеца на миелинната деструкция, клиничните прояви и 

потенциала на терапевтичен отговор е основание да се проучва ролята на различни 

фактори в аберантния имунен отговор- хормонални, генетични, от външната среда, за 

да се подобри контрола на разстроената имунна регулация. Предмет на съвременни 

изследвания и обсъждане са въпросите за: роля на женските полови хормони и 

контрацептивни препарати в имунообусловения процес, имуноефективното лечение 

при планиране на бременност, през бременноста и в пуерпериума, генетичен риск от 

предаване на болестта при първо поколение родственици на пробанда.  

Актуалната научна информация и дискусионните въпроси са с определящо значение за 

развитието на научните изпитвания и за фармакологичния контрол на автоимунно 

заболяване при жени във фертилна възраст. 

Ключови думи: Множествена склероза, бременност, ex rate, генетичен риск, лечение 

 

Pregnancy and Multiple Sclerosis 

D-r Georgi Slavov 

Department of Neurology, Medical University-Plovdiv  

Abstract 

Multiple sclerosis is a socially significant immunosuppressive disease with unknown etiology and 

treatment with limited efficacy. The first manifestations are most often at reproductive age between 

the 20th and the 40th year of life. Women are more likely to suffer than men, a female / male ratio is 

2: 1, 3: 1. The concept of dependence between the pattern of myelin destruction, clinical 

manifestations and the potential of a therapeutic response is a reason to explore the role of various 

factors in the aberrant immune response - hormonal, genetic, and external - to improve control of 

impaired immune regulation. The subject of modern research and discussion is about the role of 

female sex hormones and contraceptives in the immune process, efficient treatment in pregnancy 

planning, during pregnancy and in puerperium, genetic risk of transmission of the disease in first 

generation relatives. 

Current scientific information and discussion issues are crucial for the development of scientific 

studies and the pharmacological control of this autoimmune disease in women of fertile age. 

Keywords: multiple sclerosis, pregnancy, ex rate, genetic risk, treatment 

 


