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Abstract  

Diabetic nephropathy is a major microangiopathic complication of type 2 diabetes mellitus and 

leading cause of chronic kidney disease and renalfailure. Methylenetetrahydrofolate reductase 

(MTHFR) is an enzyme that catalyzes the conversion of 5,10-methylenetetrahydrofolate to the 5-

methylenetetrahydrofolate co-substrate for homocysteine remethylation to methionine. 

Homozygosity for C substitution at the nucleotide 677 position of the MTHFR gene results in u 50% 

decrease in enzyme activity and is the most common cause of inherited moderate 

hyperhomocysteinemia. The most characteristic polymorphism of the MTHFR gene is the C677T 

translation. This mutation causes substitution of the amino acid alanine Wffh valine. The result is a 

thermolabile MTHFR with reduced catalytic activity: The gene polymorphism of MTHFR C677T 

(lp36.3) was determined by extrapolated genomic DNA from peripheral blood cells using a DNA 

isolation kit (QIAamp DNA Mini Kit). A real-time PCR reaction of Montania 4896 (Anatolia 

Geneworks) was performed on all patients. Conclusions: 1. Carriers of MTHFR C677T polymorphism 

are more likely to develop diabetic nephropathy. 2. MTHFR C677Tpolymorphism plays a role in the 

development of renal failure in patients with type 2 diabetes mellitus. 3. The presence of the MTHFR 

677T allele increases the progression and development of diabetic nephropathy in type 2 diabetes 

mellitus. © 2017 Medical Information Center. All rights reserved. 

Анализ и оценка на C677T полиморфизъм на метилентетрахидрофолат редуктазен ген 

(MTHFR-lp36.3) при развитието на диабетна нефропатия при пациенти с диабет тип 2 и 

използване като ранен диагностичен маркер 

Nephrology, Dialysis and TransplantationVolume 23, Issue 3, 2017, Pages 44-48 

Николов, Д., Линев, С., Кумчев, Е 

Абстракт 

Диабетна нефропатия е основно микроангиопатично усложнение на захарен диабет тип 2 и 

водеща причина за хронично бъбречно заболяване и бъбречна недостатъчност. 

Метилентетрахидрофолат редуктаза (MTHFR) е ензим, който катализира превръщането на 5,10-

метилентетрахидрофолат в ко-субстрат на 5-метилентетрахидрофолат за хомоцистеин 

реметилиране в метионин. Хомозиготността за заместване на С в нуклеотидната позиция 677 

на MTHFR гена води до 50% намаление на ензимната активност и е най-честата причина за 

наследствена умерена хиперхомоцистеинемия. Най-характерният полиморфизъм на MTHFR 

гена е C677T преводът. Тази мутация причинява заместване на аминокиселината аланин Wffh 

валин. Резултатът е термолабилен MTHFR с намалена каталитична активност: Геновият 

полиморфизъм на MTHFR C677T (lp36.3) се определя чрез екстраполирана геномна ДНК от 

периферни кръвни клетки, използвайки ДНК изолационен комплект (QIAamp DNA Mini Kit). На 

всички пациенти е проведена PCR реакция в реално време на Montania 4896 (Anatolia 
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Geneworks). Изводи: 1. Носителите на MTHFR C677T полиморфизъм са по-склонни да развият 

диабетна нефропатия. 2. MTHFR C677Tpolymorphism играе роля в развитието на бъбречна 

недостатъчност при пациенти със захарен диабет тип 2. 3. Наличието на алела MTHFR 677T 

увеличава прогресията и развитието на диабетна нефропатия при захарен диабет тип 2. 

 

2. Effect of mycophenolate mofetil (Cell Cept) in the treatment of immune 

glomerulopathies.(Article) 

Dimitrakov, D.J., Nikolov, D.G., Dimitrakov, J.D., Despotov, T.B., Kumchev, E.P., Tzvetkova, 

Z.S., Tilkian, E.E., Pandeva, S.M., Chatalbasheva, D.L., Tzekov, V.D., Anavi, B.L.  Folia 

medicaOpen AccessVolume 46, Issue 1, 2004, Pages 15-18 

II-nd Department of Internal Medicine, Medical University - Plovdiv, Bulgaria 

Abstract 

AIM: To study the effect of mycophenolate mofetil (Cell Cept) in treating patients with various types 

of chronic glomerulonephritis and other immune nephropathies. MATERIAL AND METHODS: 

Between 2000 and 2003 we treated 35 patients (18 women, 17 men) with Cell Cept (La Roche). In 32 

patients the diagnosis was confirmed by kidney biopsy (immunofluorescence, light and electron 

microscopy). RESULTS: Treatment with Cell Cept was very successful in 22 of the patients in the study 

(62.86%). Proteinuria was significantly reduced and firmly maintained well below 0.5 g/l; serum 

protein levels were elevated to normal values, the edemas disappeared. In 12 patients the drug had 

a good effect: there was a significant reduction of proteins in the urea within 1.2 - 2.0 g/l, an increase 

of total protein and albumins in plasma but after three months of treatment. The therapy was with 

no effect only in one patient with primary amyloidosis of kidneys. CONCLUSIONS: Treatment with 

mycophenolate mofetil (Cell Cept) is an alternative modality for the management of immune 

glomerulopathies resistant to conventional and pulse pathogenetic therapeutic regimens. It can be a 

treatment of first choice. 

 

 Ефект на микофенолат мофетил (Cell Cept) при лечението на имунните гломерулопатии.  

Димитраков, Д. Дж., Николов, Д. Г., Димитраков, Й. Д., Деспотов, Т. Б., Кумчев, Е. П., 

Цветкова, З. С., Тилкиян, Е. Е., Пандева, С. М., Чаталбашева, Д. Л., Цеков, В. Д., Анави, Б. Л. 

II катедра по вътрешна медицина, Медицински университет - Пловдив, България 

абстракт 

ЦЕЛ: Изследване на ефекта на микофенолатния мофетил (Cell Cept) при лечение на пациенти с 

различни видове хроничен гломерулонефрит и други имунни нефропатии. МАТЕРИАЛ И 

МЕТОДИ: Между 2000 и 2003 г. лекувахме 35 пациенти (18 жени, 17 мъже) с Cell Cept (La 

Roche). При 32 пациенти диагнозата е потвърдена от биопсия на бъбреците 

(имунофлуоресценция, светлинна и електронна микроскопия). РЕЗУЛТАТИ: Лечението с Cell 

Cept беше много успешно при 22 от пациентите в проучването (62,86%). Протеинурията е 

значително намалена и се поддържа стабилно под 0,5 g / l; нивата на серумния протеин бяха 

повишени до нормални стойности, отоците изчезнаха. При 12 пациенти лекарството има добър 

ефект: има значително намаляване на протеините в уреята в рамките на 1,2 - 2,0 g / l, 

увеличение на общия протеин и албумини в плазмата, но след три месеца лечение. Терапията 

беше без ефект само при един пациент с първична амилоидоза на бъбреците. ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

Лечението с микофенолатен мофетил (Cell Cept) е алтернативен начин за управление на 
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имунните гломерулопатии, резистентни към конвенционални и пулсови патогенетични 

терапевтични режими. Тя може да бъде лечение от първи избор. 

 

3. Crescentic glomerulonephritis following exposure to parathion (B-58) 

Dimitrakov, Y., Anavi, B., Domitrakov, D., Nikolov, D. 

Nephrology, Hemodialysis and TransplantationVolume 9, Issue 2-3, 2003, Pages 52-54 

 

Abstract  

We hereby describe a case of crescentic glomerulonephritis following exposure to parathion (B-58). 

The index patient had been in contact with the offending substance for several months without the 

necessary precaution and presented with hemoptysis, malaise, anorexia, low-grade fever which were 

diagnosed as consistent with "pneumonia". Two months later he developed pulmorenal syndrome. A 

percutaneus renal biopsy revealed crescentic glomerulonephritis, most probably resulting from 

previous exposure and intoxication with parathion (B-58). 

 

Полумесечен гломерулонефрит след излагане на паратион (B-58) 

Димитраков, Й., Анави, Б., Домитраков, Д., Николов, Д.  

Nephrology, Hemodialysis and TransplantationVolume 9, Issue 2-3, 2003, Pages 52-54 

абстракт 

С настоящото описваме случай на полулунен гломерулонефрит след излагане на паратион (B-

58). Пациентът  е бил в контакт с токсичното вещество в продължение на няколко месеца без 

необходимите предпазни мерки и е бил с хемоптиза, анорексия, нискостепенна треска, които 

са били диагностицирани като съответстващи на "пневмония". Два месеца по-късно той 

развива пулморенален синдром. При перкутанната бъбречна биопсия се открива полумесечен 

гломерулонефрит, най-вероятно е в резултат на предишна експозиция и интоксикация с 

паратион (B-58). 

 

4. Diagnostic difficulties in a case of isolated sarcoidosis of the nose and sinuses. 

Djambazov, K.B., Nikolov, D.G., Chonova, E.V., Traikova, N.I. 

Folia medicaOpen AccessVolume 45, Issue 4, 2003, Pages 50-55 

Department of Otorhinolaryngology, Medical University, Plovdiv, Bulgaria 

Abstract 

Sarcoidosis still remains a diagnosis of exclusion. It is unusual for the disease to be localised in the 

nose and sinuses and to manifest its symptoms in this site; the diagnosis in such cases is rather a 

difficult task. There is no symptom pathognomonic of the disease. A major role in the diagnosis of 

sarcoidosis is played by histologic evidence on the basis of which additional tests can be used. We 

present a case of primary sarcoidosis of the nose and sinuses which involved the orbit and had non-

specific symptoms in the sinonasal region. The diagnosis of sarcoidosis was made ultimately only 

after decalcification of sample material taken from the ethmoidal labyrinth. Interspersed among the 
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bone trabeculae there were the typical epithelioid cellular granulomas composed of epithelioid cells 

with round nuclei and prominent nucleoli, Langhans'-type giant cells, and a tender rim of chronic 

inflammatory infiltrate in the periphery. After initial beneficial response to the administered 

cortisone therapy (40 mg prednisolone daily for 6 months and then a daily maintenance dose of 10 

mg) the control examination showed that the peri- and retrobulbar infiltrate persisted and the eye 

symptoms recurred. We therefore increased the dose and proceeded to a pulse therapy (120 mg of 

urbason daily and a daily maintenance dose of 30 mg). At present the patient is still receiving this 

therapy which has reduced as a result the local manifestations but Cushing's syndrome has 

developed as a side effect. 

Диагностични затруднения в случай на изолирана саркоидоза на носа и синусите. 

Джамбазов, К.Б., Николов, Д.Г., Чонова, Е.В., Трайкова, Н.И.  

Folia medicaOpen AccessVolume 45, Issue 4, 2003, Pages 50-55 

абстракт 

Саркоидозата все още остава диагноза на изключване. Необичайно е болестта да се 

локализира в носа и синусите и да прояви симптомите си в това място; диагнозата в такива 

случаи е доста трудна задача. Няма симптом патогномоничен на заболяването. Основна роля в 

диагностиката на саркоидозата играят хистологичните данни, въз основа на които могат да се 

използват допълнителни тестове. Представяме случай на първична саркоидоза на носа и 

синусите, която включваше орбитата и имаше неспецифични симптоми в синоназалната област. 

Диагнозата саркоидоза е поставена в крайна сметка само след декалцификация на пробен 

материал, взет от етмоидалния лабиринт. Сред костните трабекули бяха типичните 

епителиоидни клетъчни грануломи, съставени от епителиоидни клетки с кръгли ядра и видни 

ядра, гигантски клетки от типа на Лангханс и нежен ръб на хроничен възпалителен инфилтрат в 

периферията. След първоначален благоприятен отговор на приложената терапия с кортизон (40 

mg преднизолон дневно в продължение на 6 месеца и след това дневна поддържаща доза от 10 

mg), контролното изследване показа, че пери- и ретробулбарният инфилтрат се запазват и 

очните симптоми се появяват. Поради това увеличихме дозата и пристъпихме към пулсова 

терапия (120 mg урбасон дневно и дневна поддържаща доза от 30 mg). В момента пациентът все 

още получава тази терапия, която в резултат на това намалява локалните прояви, но синдромът 

на Кушинг се развива като страничен ефект. 

5. Low protein diet and ketosteril in predialysis patients with renal failure.(Article) 

Tzekov, V.D., Tilkian, E.E., Pandeva, S.M., Nikolov, D.G., Kumchev, E.P., Manev, E.I., 

Dimitrakov, D.J. Folia medicaOpen AccessVolume 42, Issue 2, 2000, Pages 34-37 

Clinic of Nephrology, Higher Medical Institute, 15A Vassil Aprilov St., Plovdiv, 4000, Bulgaria 

Abstract 

After a short review of the contemporary understanding of amino acid supplementation to low 

protein diets in patients with uremia we present the results of administration of ketosteril in 20 low-

protein-diet patients on such a diet. MATERIAL AND METHODS: Twenty patients (10 men and 10 

women) with stable II and III stage chronic renal failure were assigned to a low protein diet (protein 

up to 40 g/day). Ketosteril (6 tablets a day) were added to the diet. Some of the basic markers of 

protein metabolism and nitrogen balance were followed. RESULTS: No evidence of deteriorated 

protein synthesis was found in the therapy thus administered. Serum urea and creatinine values did 

not change and even tended to decrease. Glomerular filtration was found to increase insignificantly 

more markedly in the patients with renal failure in the early stages. CONCLUSIONS: A low protein 

diet with increased content of essential amino acids and their keto-analogues does not deteriorate 
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the nitrogen balance of patients with chronic renal failure. By adding essential amino acids and keto-

analogues a normal protein metabolism is maintained in spite of the reduce intake of protein 

substances with the diet. Supplementation of the diet of chronic renal failure patients with essential 

amino acids and keto-analogues allows a considerable reduction of the protein intake to be achieved 

which brings about reduction of glomerular hyperfiltration which actually retards the progression of 

renal failure and improves its short-term prognosis. 

Ниско протеинова диета и кетостерил при пациенти с бъбречна недостатъчност 

предидиализен стадий. Цеков, В. Д., Тилкиян, Е. Е., Пандева, С. М., Николов, Д. Г., Кумчев, Е. П., 

Манев, Е. И., Димитраков, Д. Дж.  Folia medicaOpen AccessVolume 42, Issue 2, 2000, Pages 34-37 

абстракт 

След кратък преглед на съвременното разбиране на добавката на аминокиселини към диети с 

ниско съдържание на протеини при пациенти с уремия, представяме резултатите от 

приложението на кетостерил при 20 пациенти с ниско съдържаща протеини диета.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Двадесет пациенти (10 мъже и 10 жени) със стабилна хронична бъбречна 

недостатъчност на II и III стадий са назначени на диета с ниско съдържание на протеин (протеин 

до 40 g / ден). Кетостерил (6 таблетки на ден) се добавя към диетата. Изследват се  някои от 

основните маркери на протеиновия метаболизъм и азотния баланс. РЕЗУЛТАТИ: При така 

прилаганата терапия не са открити данни за влошен синтез на протеин. Серумните стойности на 

урея и креатинин не се променят и дори имат тенденция да намаляват. Установено е, че 

гломерулната филтрация се увеличава незначително по-значително при пациентите с бъбречна 

недостатъчност в ранните етапи. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Диета с ниско съдържание на протеин с 

повишено съдържание на незаменими аминокиселини и техните кето-аналози не влошава 

азотния баланс на пациенти с хронична бъбречна недостатъчност. Чрез добавяне на основни 

аминокиселини и кето-аналози се поддържа нормален протеинов метаболизъм, въпреки 

намаления прием на протеинови вещества с диетата. Допълването на диетата на пациенти с 

хронична бъбречна недостатъчност с незаменими аминокиселини и кето-аналози позволява да 

се постигне значително намаляване на приема на протеин, което води до намаляване на 

гломерулната хиперфилтрация, което всъщност забавя прогресията на бъбречната 

недостатъчност и подобрява нейната краткосрочна прогноза , 

 

6. Epoetin-beta (Recormon-Roche) in the treatment of renal anemia in patients with chronic 

renal failure.Tilkian, E.E., Tzekov, V.D., Pandeva, S.M., Kumchev, E.P., Nikolov, D.G., Dimitrakov, J.D., 

Dimitrakov, D.D. Folia medica Volume 42, Issue 3, 2000, Pages 11-15 

Higher Medical Institute, Department of Nephrology, 15A Vassil Aprilov St., Plovdiv, 4000, Bulgaria 

Abstract 

In the study a clinical assessment is made of the results of treatment of patients with renal anemia by 

epoetin-beta. MATERIAL AND METHODS: Thirty two patients (22 women, 10 men) with chronic renal 

failure and anemia, ranging from 18 to 77 years of age (mean age 46.29 +/- 5.84), were recruited for 

the study. All patients underwent treatment with epoetin-beta (Recormon, Boehringer-La Roche). The 

criterion for inclusion in the study was presence of severe anemia (HGB < 90 g/l). Extrarenal causes for 

the anemia were excluded in all patients. The main treatment objective was to increase hemoglobin 

to 100-120 g/l. All patients received concomitant iron supplementation at constant control of the iron 

status. The predialysis patients were administered iron perorally (200 mg/day) while the patients on 

chronic hemodialysis were given iron parenterally (intravenously) (Venofer, 100 mg/day). RESULTS: 

Anemia was significantly corrected. Hemoglobin level rose significantly from 77.15 +/- 2.32 g/l before 



treatment to 110.71 +/- 6.25 g/l at the end of month three. It remained less than 100 g/l for the time 

of study only in one patient. Neo-Recormon had a considerable positive effect on the overall condition 

of patients. No significant changes were found in the rate of progression of renal failure nor were there 

any marked side effects and intolerability to the drug observed. CONCLUSIONS: Anemia was 

significantly corrected in the renal anemia patients treated with epoetin beta. In predialysis patients 

iron supplementation can be effectively administered orally. If given in high doses (more than 4000 

IU/kg), epoetin-beta can cause rapid increase of the hematologic parameters, especially in the initial 

phase of treatment; this affects adversely arterial pressure which necessitates changes in the 

antihypertensive therapy. Erythropoietin therapy reduces and even eliminates the need of transfusion 

in patients with chronic renal anemia. 

Епоетин-бета (Recormon-Roche) при лечение на бъбречна анемия при пациенти с хронична 

бъбречна недостатъчност. Тилкиян, Е. Е., Цеков, В. Д., Пандева, С. М., Кумчев, Е. П., Николов, Д. 

Г., Димитраков, Ж. Д., Димитраков, Д. Д. Folia medica Volume 42, Issue 3, 2000, Pages 11-15 

абстракт 

В проучването се прави клинична оценка на резултатите от лечението на пациенти с бъбречна 

анемия с епоетин-бета. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Тридесет и двама пациенти (22 жени, 10 мъже) с 

хронична бъбречна недостатъчност и анемия, вариращи от 18 до 77 години (средна възраст 

46.29 +/- 5.84), са били включени в изследването. Всички пациенти са били подложени на 

лечение с епоетин-бета (Recormon, Boehringer-La Roche). Критерият за включване в изследването 

е наличие на тежка анемия (HGB <90 g / l). При всички пациенти бяха изключени екстранални 

причини за анемия. Основната цел на лечението е повишаване на хемоглобина до 100-120 g / l. 

Всички пациенти са получавали съпътстваща добавка на желязо при постоянен контрол на 

състоянието на желязото. Пациентите преди диализа са прилагали желязо перорално (200 mg / 

ден), докато пациентите на хронична хемодиализа са получавали желязо парентерално 

(венозно) (Venofer, 100 mg / ден). РЕЗУЛТАТИ: Анемията е значително коригирана. Нивото на 

хемоглобина се повиши значително от 77.15 +/- 2.32 g / l преди лечението до 110.71 +/- 6.25 g / l 

в края на третия месец. Остава по-малко от 100 g / l за времето на изследване само при един 

пациент. Neo-Recormon оказа значителен положителен ефект върху цялостното състояние на 

пациентите. Не са открити значителни промени в скоростта на прогресиране на бъбречната 

недостатъчност, нито са наблюдавани изразени странични ефекти и непоносимост към 

лекарството. ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Анемията е значително коригирана при пациенти с бъбречна 

анемия, лекувани с епоетин бета. При пациенти преддиализа добавката на желязо може да бъде 

ефективно прилагана орално. Ако се прилага във високи дози (повече от 4000 IU / kg), епоетин-

бета може да причини бързо повишаване на хематологичните параметри, особено в началната 

фаза на лечение; това се отразява неблагоприятно на артериалното налягане, което налага 

промени в антихипертензивната терапия. Терапията с еритропоетин намалява и дори 

елиминира нуждата от трансфузия при пациенти с хронична бъбречна анемия 

 

7. Cyclosporin A in the treatment of patients with nephrotic syndrome. 

Pandeva, S.M., Tzekov, V.D., Kumchev, E.P., Tilkian, E.E., Nikolov, D.G., Tzvetkova, Z.T., Manev, 

E.I., Anavi, B.L., Dimitrakov, D.J. Folia medica Volume 42, Issue 2, 2000, Pages 38-41 

Clinic of Nephrology, Higher Medical Institute, 15A Vassil Aprilov St., Plovdiv, 4000, Bulgaria 

Abstract 

OBJECTIVE: To present our experience in the treatment of conventional therapy refractory nephrotic 

syndrome with cyclosporin A. MATERIAL AND METHODS: The study sample included 22 patients (12 



men, 10 women, aged 40.43 +/- 5.93 years). Twenty one patients were diagnosed histologically: 11 

were with different histologic variants of chronic gtlomerulonephritis, 7 with lupus nephritis and 3 with 

renal amyloidosis. Sandimmun Neoral-Sandoz was given orally in a dose of 2-5 mg/kg/24 hours; mean 

duration of the course of treatment 41.4 +/- 12.4 days. In the course of treatment we followed 

quantitatively 24-hour proteinuria, diuresis, hematologic parameters, serum creatinine, 

transaminases, the fat profile, and creatinine clearance. RESULTS: The patients were allocated into 3 

groups according to their response to treatment--in 5 patients (22.73%) it achieved complete clinical 

and laboratory remission, in 8 (36.36%)--partial remission and in 9 (40.91%) it failed. The 24-hour 

diuresis in the patients with complete and partial remission increased significantly during the third 

week of treatment (from 1212.5 +/- 114.7 to 2700 +/- 394.61, p < 0.05, t = 3.62). Proteinuria was 

reduced from 3.47 +/- 0.54 to 1.86 +/- 0.36 g/d (p < 0.05, t = 2.48) at the end of treatment. No 

substantial change in the antihypertensive therapy was necessary in any of the patients. There was no 

decline of the renal and liver functions. Neither allergic reactions nor serious side effects that may have 

caused discontinuation of treatment were observed. Complete or partial clinical and laboratory 

remission was achieved in 59.09% (13 patients) (confidence interval = 39.2%-78.9%, odds ratio = 0.95). 

Cyclosporin A therapy is an appropriate alternative in the treatment of refractory nephrotic syndrome 

in some of the immunologic glomerulopathies. The types of glomerulopathy that are best affected are 

minimal-change glomerulonephritis, some of the mesangioproliferative glomerulonephritis cases and 

some forms of lupus nephritis. No effect whatsoever was found in cases with renal amyloidosis. 

Циклоспорин А при лечение на пациенти с нефротичен синдром. 

Пандева, С. М., Цеков, В. Д., Кумчев, Е. П., Тилкиян, Е. Е., Николов, Д. Г., Цветкова, З. Т., Манев, 

Е. И., Анави, Б. Л., Димитраков, Д. Дж. Folia medica Volume 42, Issue 2, 2000, Pages 38-41 

абстрактен 

ЦЕЛ: Да представим нашия опит в лечението на конвенционален рефракторно-нефротичен 

синдром с циклоспорин А. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ: Изпитваната извадка включва 22 пациенти (12 

мъже, 10 жени, на възраст 40.43 +/- 5.93 години). Двадесет и един пациенти са диагностицирани 

хистологично: 11 са с различни хистологични варианти на хроничен гекломерулонефрит, 7 с 

лупус нефрит и 3 с бъбречна амилоидоза. Сандимун Неорал-Сандоз се дава перорално в доза 2-

5 mg / kg / 24 часа; средна продължителност на курса на лечение 41,4 +/- 12,4 дни. В хода на 

лечението проследихме количествено 24-часова протеинурия, диуреза, хематологични 

параметри, серумен креатинин, трансаминази, мастния профил и креатининовия клирънс. 

РЕЗУЛТАТИ: Пациентите са разпределени в 3 групи според отговора им на лечение - при 5 

пациенти (22,73%) е постигната пълна клинична и лабораторна ремисия, при 8 (36,36%) - 

частична ремисия и в 9 (40,91%) се провали. 24-часовата диуреза при пациентите с пълна и 

частична ремисия нараства значително през третата седмица на лечението (от 1212,5 +/- 114,7 

до 2700 +/- 394,61, p <0,05, t = 3,62). Протеинурията се намалява от 3,47 +/- 0,54 до 1,86 +/- 0,36 

g / d (p <0,05, t = 2,48) в края на лечението. Не е необходима съществена промяна в 

антихипертензивната терапия при нито един от пациентите. Нямаше спад на бъбречната и 

чернодробната функция. Не са наблюдавани алергични реакции, нито сериозни странични 

ефекти, които може да са причинили преустановяване на лечението. Пълна или частична 

клинична и лабораторна ремисия е постигната при 59,09% (13 пациенти) (доверителен интервал 

= 39,2% -78,9%, коефициент на вероятност = 0,95). Циклоспорин А терапията е подходяща 

алтернатива при лечението на рефрактерния нефротичен синдром при някои от имунологичните 

гломерулопатии. Видовете гломерулопатия, които са най-засегнати, са гломерулонефрит с 

минимална промяна, някои от случаите на месангиопролиферативния гломерулонефрит и някои 

форми на лупус нефрит. Не е установен никакъв ефект при случаи с бъбречна амилоидоза. 

 



8. Treatment of immune nephropathies with high doses of immunoglobulins. 

Nikolov, D.G., Pandeva, S.M., Kumchev, E.P., Tsekov, V.D., Tilkian, E.E., Manev, E.K., Tsvetkova, 

Z.S., Anavi, B.L., Dimitrakov, D.J. Folia medica Volume 42, Issue 1, 2000, Pages 10-13 

Department of Nephrology, Higher Medical Institute, Plovdiv, Bulgaria 

Abstract 

The present study presents the results from the application of high doses of gamma-globulin in the 

treatment of immune (idiopathic and satellite) glomerulopathies. MATERIALS AND METHODS: Twenty 

patients were treated. Of these 12 were with primary chronic glomerulonephritis, 7--with lupus 

nephritis and 1--with renal amyloidosis. All diagnoses were verified through a renal puncture biopsy. 

The following therapeutic scheme was used--85 mg/kg/body weight of gamma-globulin was applied 

intravenously three times a day every other day till reaching a total course dose of 250 mg/kg/body 

weight. All patients presented with nephrotic syndrome following conventional treatment with 

corticosteroids, anticoagulants and anti-aggregants. The blood cell count, the serum creatinine, 

creatinine clearance, 24 h diuresis and level of proteinuria were monitored. RESULTS AND DISCUSSION: 

14 of the patients showed a complete clinical and laboratory remission. Four of them got an 

incomplete remission with a proteinuria of 2 g/24 h. No positive effect from the treatment was 

observed in 2 of the patients. All patients with lupus nephritis were influenced positively to a certain 

extent by the treatment applied. No serious side effects leading to therapy interruption were 

observed. CONCLUSIONS: 1. The treatment with high doses of immunoglobulin is a good alternative to 

the pulse immunosuppressive treatment of patients with idiopathic and lupus nephritides, manifested 

with a nephrotic syndrome and unaffected by a previous conventional immunosuppressive and 

anticoagulant therapy. 2. The results from the treatment with high doses of immunoglobulin are more 

pronounced in patients with lupus nephritides, which in turn raises the possibility for an earlier 

reduction of corticosteroid therapy and avoidance of its side effects. 3. Immunoglobulin therapy is an 

alternative in the management of nephrotic symptoms in cases with chronic renal failure where an 

immunosuppressive treatment is irrelevant. 

 

Лечение на имунни нефропатии с високи дози имуноглобулини. 

Николов, Д. Г., Пандева, С. М., Кумчев, Е. П., Цеков, В. Д., Тилкиян, Е. Е., Манев, Е. К., Цветкова, 

З. С., Анави, Б. Л., Димитраков, Д. Дж.  

 

абстракт 

Настоящото проучване представя резултатите от прилагането на високи дози гама-глобулин при 

лечение на имунни (идиопатични и сателитни) гломерулопатии. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: 

Лекувани са двадесет пациенти. От тях 12 са с първичен хроничен гломерулонефрит, 7 - с лупус 

нефрит и 1 - с бъбречна амилоидоза. Всички диагнози бяха потвърдени чрез пункционна 

бъбречна биопсия. Използвана е следната терапевтична схема - 85 mg / kg / телесно тегло на 

гама-глобулин се прилага интравенозно три пъти на ден през всеки друг ден до достигане на 

обща курсова доза от 250 mg / kg / телесно тегло. Всички пациенти с нефротичен синдром след 

конвенционално лечение с кортикостероиди, антикоагуланти и антиагреганти. Бяха 

наблюдавани броя на кръвните клетки, серумния креатинин, креатининовия клирънс, 24-часова 

диуреза и нивото на протеинурия. РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЯ: 14 от пациентите са показали пълна 

клинична и лабораторна ремисия. Четири от тях получиха непълна ремисия с протеинурия от 2 

g / 24 h. При 2 от пациентите не се наблюдава положителен ефект от лечението. Всички пациенти 

с лупус нефрит бяха повлияни положително до известна степен от прилаганото лечение. Не са 



наблюдавани сериозни странични ефекти, водещи до прекъсване на терапията. ЗАКЛЮЧЕНИЯ: 

1. Лечението с високи дози имуноглобулин е добра алтернатива на пулсовото имуносупресивно 

лечение на пациенти с идиопатични и лупус нефритиди, проявени с нефротичен синдром и 

незасегнати от предишна конвенционална имуносупресивна и антикоагулантна терапия. 2. 

Резултатите от лечението с високи дози имуноглобулин са по-изразени при пациенти с лупус 

нефритиди, което от своя страна повишава възможността за по-ранно намаляване на терапията 

с кортикостероиди и избягване на нейните странични ефекти. 3. Терапията с имуноглобулин е 

алтернатива при лечението на нефротични симптоми в случаи с хронична бъбречна 

недостатъчност, при които имуносупресивното лечение е без значение. 

 

9. Our experience in the combined pathogenetic treatment of chronic glomerulonephritis. 

Dimitrakov, D., Kumchev, E., Tzekov, V., Manev, E., Tzvetkova, Z., Tilkyan, E., Pandeva, S., 

Nikolov, D. Folia medica Volume 40, Issue 2, 1998, Pages 67-73 

Second Department of Internal Medicine, Higher Medical Institute, Plovdiv, Bulgaria 

Abstract 

The most common combined pathogenetic treatment regimens for the treatment of chronic 

glomerulonephritis are the object of the present study. It is not quite uncommon in everyday clinical 

practice for the physician to encounter patients with similar pathohistologic patterns who respond 

differently to a standard therapeutic schedule. METHODS: Having in mind the complexity of the 

problem we analyzed our ten-year experience with the combined pathogenetic treatment of 150 

patients, aged 17 to 52, with histologically proven chronic glomerulonephritis. The diagnosis was made 

on the basis of light microscopy, immunofluorescent and, where available, electron microscopy studies 

of kidney biopsies using clinical and laboratory criteria. In most cases the combined pathogenetic 

treatment included standard dosage regimens consisting of corticosteroids--Prednisolone in a dose of 

1.0-1.5 mg/kg, cytotoxic agents--Cyclophosphamide 1.0-1.5 mg/kg, anticoagulants--heparin 

(Calciparin) given for one month and antiplatelet drugs--Dipyridamole 300 mg/day. When the 

preceding regimen was unsuccessful the patients were given pulse therapy with Methylprednisolone 

10-15 mg/kg on three successive days or Cyclophosphamide 10 mg/kg in a single dose. Those who 

failed to respond to the standard pathogenetic and pulse therapy were treated with Cyclosporin 

(Sandimmun-Sandoz) in a daily dose of 2-5 mg/kg. Complete remission occurred in forty-two patients 

(63.6%) with mesangial proliferative glomerulonephritis and 18 patients (60%) with membranous 

glomerulonephritis. The remaining patients were non-responders. RESULTS: The highest percentage 

of patients with complete remission was observed among those with minimal-change 

glomerulonephritis--20 patients (95.2%) and the lowest--among those with mesangiocapillary 

glomerulonephritis--5 patients (27.7%), focal segmental glomerular sclerosis and hyalinosis and 

sclerosing glomerulonephritis--11.1% and 16.7%, respectively. CONCLUSIONS: The authors think that 

at present the combined pathogenetic treatment of chronic glomerulonephritis has no alternative and 

can slow the progression of the renal injury as well as influence favorably the short- and long-term 

prognosis of the patient with glomerulonephritis. 

 

Нашият опит в комбинираното патогенетично лечение на хроничен гломерулонефрит. 

Димитраков, Д., Кумчев, Е., Цеков, В., Манев, Е., Цветкова, З., Тилкиян, Е., Пандева, С., Николов, 

Д. Folia medica Volume 40, Issue 2, 1998, Pages 67-73 

абстракт 



Предмет на настоящото изследване са най-често срещаните комбинирани патогенетични схеми 

за лечение на хроничен гломерулонефрит. Не е рядкост в ежедневната клинична практика 

лекарят да среща пациенти с подобни патохистологични модели, които реагират различно на 

стандартен терапевтичен модел. МЕТОДИ: Имайки предвид сложността на проблема, 

анализирахме десетгодишния си опит с комбинираното патогенетично лечение на 150 пациенти 

на възраст от 17 до 52 години с хистологично доказан хроничен гломерулонефрит. Диагнозата е 

поставена на базата на светлинна микроскопия, имунофлуоресцентна и, когато е налична, 

електронна микроскопия на бъбречни биопсии, използвайки клинични и лабораторни критерии. 

В повечето случаи комбинираното патогенетично лечение включва стандартни схеми на 

дозиране, състоящи се от кортикостероиди - Преднизолон в доза 1,0-1,5 mg / kg, цитотоксични 

средства - Циклофосфамид 1,0-1,5 mg / kg, антикоагуланти - хепарин (Calciparin), даден за един 

месец и антитромбоцитни лекарства - Дипиридамол 300 mg / дн. Когато предходният режим е 

неуспешен, на пациентите се прилага пулсова терапия с Метилпреднизолон 10-15 mg / kg на три 

последователни дни или Циклофосфамид 10 mg / kg в еднократна доза. Тези, които не успяха да 

отговорят на стандартната патогенетична и пулсова терапия, бяха лекувани с Циклоспорин 

(Sandimmun-Sandoz) в дневна доза от 2-5 mg / kg. Пълна ремисия настъпи при четиридесет и два 

пациенти (63,6%) с мезангиален пролиферативен гломерулонефрит и 18 пациенти (60%) с 

мембранен гломерулонефрит. Останалите пациенти са неотговарящи. РЕЗУЛТАТИ: Най-високият 

процент от пациентите с пълна ремисия е наблюдаван сред тези с гломерулонефрит с 

минимална промяна - 20 пациенти (95,2%), а най-ниският - сред тези с мезангиокапиларен 

гломерулонефрит - 5 пациенти (27,7%), гломерулонефрит с фокална сегментарна гломерулна 

склероза и хиалиноза и склероза - съответно 11,1% и 16,7%. ЗАКЛЮЧЕНИЯ: Авторите смятат, че в 

момента комбинираното патогенетично лечение на хроничен гломерулонефрит няма 

алтернатива и може да забави прогресията на бъбречното увреждане, както и да повлияе 

благоприятно на краткосрочната и дългосрочната прогноза на пациента с гломерулонефрит. 

 

10. Cyclic adenosine monophosphate (cAMP) levels in predialysis patients with chronic renal 

failure. 

Dimitrakov, D., Kumchev, E., Lyutakova, E., Ledzhev, I., Nikolov, D., Tsekov, V.  

Folia medica Volume 39, Issue 1, 1997, Pages 29-33 

Clinic of Nephrology, University of Medicine, Plovdiv, Bulgaria 

Abstract 

We studied the changes in the urinary cAMP level in fifty-five predialysis patients (30 men and 25 

women) with chronic renal failure (CRF). The excretion of cAMP in 20 patients with first-degree CRF 

(serum creatinine levels below 356.6 mmol/I) and 15 patients with second or third degree CRF (serum 

creatinine below 800 mmol/I) was compared with that of 20 age-matched controls using the original 

I-125 RIA (radioimmunoassay) kit of Incstar Corporation, USA. The urinary cAMP was within normal 

limits in first-degree CRF patients (mean +/- Sx = 2,617 +/- 268.2 nmol/l) whose serum calcium level 

was slightly decreased. When calculated per 100 ml of glomerular filtration rate, their urinary cAMP 

level was significantly elevated--101.17 +/- 0.39--as compared with that of the controls--2.5 +/- 0.2. 

The urinary cAMP excretion was significantly higher in second and third degree CRF patients--mean 

3,755 +/- 435.2 nmol/l, p < 0.05. This increase correlated with hypocalcemia whereas the serum 

alkaline phosphatase levels remained normal. 20% of the patients with second or third degree CRF had 

normal urinary cAMP excretion. In our opinion, urinary cAMP levels can reliably be employed as a 

sensitive and specific indicator of the onset of mild secondary hyperparathyroidism in predialysis 

patients with CRF. 



 

Цикличен аденозин монофосфат (сАМФ) при пациенти с хронична бъбречна недостатъчност 

преддиализен стадий. 

Димитраков, Д., Кумчев, Е., Лютакова, Е., Леджев, И., Николов, Д., Цеков, В. 

Folia medica Volume 39, Issue 1, 1997, Pages 29-33 

Абстракт 

Проучихме промените в нивото на cAMP в урината при петдесет и пет пациенти (30 мъже и 25 

жени) с хронична бъбречна недостатъчност (CRF), предиалезен стадий. Екскрецията на cAMP при 

20 пациенти с първа степен CRF (серумни нива на креатинин под 356,6 mmol / I) и 15 пациенти с 

втора или трета степен CRF (серумен креатинин под 800 mmol / I) е сравнена с тази на 20 

контролирани за възрастта контроли използвайки оригиналния I-125 RIA (радиоимуноанализ) 

комплект на Incstar Corporation, САЩ. Уринарният cAMP е в нормални граници при пациенти с 

първа степен на CRF (средно +/- Sx = 2617 +/- 268,2 nmol / l), чието ниво на калция в серума е леко 

понижено. Когато се изчислява на 100 ml скорост на гломерулна филтрация, тяхното ниво на 

cAMP в урината е значително повишено - 101,17 +/- 0,39 - в сравнение с това на контролите - 2,5 

+/- 0,2. Екскрецията на cAMP с урината е значително по-висока при пациенти с ВРФ от втора и 

трета степен - средно 3,755 +/- 435,2 nmol / l, p <0,05. Това увеличение е свързано с 

хипокалцемия, докато нивата на алкална фосфатаза в серума остават нормални. 20% от 

пациентите с втора или трета степен на ХБН са имали нормална екскреция на урината cAMP. 

Според нас нивата на cAMP в урината могат надеждно да се използват като чувствителен и 

специфичен индикатор за появата на лек вторичен хиперпаратиреоидизъм при преддиализни 

пациенти с CRF. 
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12. Acute renal failure--etiologic and therapeutic considerations. A five-year experience at a 

single institution. 

Dimitrakov, D., Despotov, T., Kumtchev, E., Tzekov, V., Tilkian, E., Manev, E., Stavrev, P., Velitchkova, 

E., Pandeva, S., Nikolov, D. Folia medica Volume 39, Issue 4, 1997, Pages 93-97 
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Abstract 

In the present study we highlight the epidemiology, etiologic spectrum, and evaluation of ARF in adults. 

We then expand on the pathophysiologic mechanisms of renal failure and discuss the rationale for 

current therapeutic strategies in ARF patients. A total of 79 patients (45 male, female 34), aged 18-75 

years (median age 51.2 +/- 17.7 years) with acute renal failure were studied in 5 years (January 1990 

through October 1995). Emergency hemodialysis sessions following an acute anuric episode were 

instituted in 39 cases (49.3% of all patients). The median number of hemodialysis procedures per 

patient treated at our institution was 3.2 +/- 1.9. The total number of acute interstitial nephritis-

associated ARF was 40. In 30 of them (75%) the acute renal insult included a combination of several 

therapeutic antimicrobial agents, in 2 cases (5%) ARF followed the administration of nonsteroidal anti-

inflammatory drugs, in 1 (2.5%) it resulted from a combined therapeutic regimen and in the remaining 

5 (12.5%) from the application of a single drug. Acute interstitial nephritis developed in 2 patients 

following a viral infection. In the hemodialysis-treated ARF group 12 patients (29.77%) had interstitial 

nephritis and 2 patients (5.13%) presented with renal impairment for an unspecified period of time 

preceding the development of overt ARF. In a subset of this group of patients, ARF occurred in 7 

patients (17.95%) following an urologic intervention, in 8 patients (20.51%) as a consequence of 

thermal or mechanical trauma or intoxication and in 3 cases (7.69%) it resulted from fever of unknown 

origin. Three patients with postoperative peritonitis and 4 other (10.26%) with postoperative 

complications were encountered in our series. No cases of septic abortion-related or obstetric-related 

ARF were recorded. 92.3% of all hemodialysis-treated patients seen at our Institution had received a 

combination of antibiotics and only 2 patients had been pre-treated with a single antimicrobial agent. 

Our results underscore the strong tendency towards diversity in the etiologic spectrum of clinical 

entities causing ARF and the increase in the number of acute interstitial nephritis. These factors 

highlight the importance of precise dosing and administration of drugs, especially antibiotics, as well 

as the duration of antibiotic treatment. 

 

Остра бъбречна недостатъчност - етиологични и терапевтични съображения. Петгодишен 

опит. Димитраков, Д., Деспотов, Т., Кумчев, Е., Цеков, В., Тилкиян, Е., Манев, Е., Ставрев, П., 

Величкова, Е., Пандева, С., Николов Д. 

абстракт 

В настоящото проучване ние подчертаваме епидемиологията, етиологичния спектър и оценката 

на ARF при възрастни. След това разширяваме патофизиологичните механизми на бъбречната 

недостатъчност и обсъждаме обосновката на настоящите терапевтични стратегии при пациенти 

с ARF. Общо 79 пациенти (45 мъже, жени 34), на възраст 18-75 години (средна възраст 51.2 +/- 

17.7 години) с остра бъбречна недостатъчност са изследвани за 5 години (от януари 1990 г. до 

октомври 1995 г.). Спешните сесии на хемодиализа след остър ануричен епизод са били 

назначени в 39 случая (49,3% от всички пациенти). Средният брой хемодиализни процедури на 

пациент, лекуван в нашата институция, е 3,2 +/- 1,9. Общият брой на остър интерстициален 

нефрит, асоцииран с ARF, е 40. При 30 от тях (75%) острата бъбречна инсулт включва комбинация 

от няколко терапевтични антимикробни средства, в 2 случая (5%) ARF следва приложението на 

нестероидни противовъзпалителни средства лекарства, в 1 (2,5%) е резултат от комбиниран 

терапевтичен режим, а в останалите 5 (12,5%) от прилагането на едно лекарство. Остър 

интерстициален нефрит се разви при 2 пациенти след вирусна инфекция. В лекуваната с 

хемодиализа ARF група 12 пациенти (29,77%) са имали интерстициален нефрит, а 2 пациенти 

(5,13%) с бъбречно увреждане за неопределен период от време, предхождащ развитието на 

явен ARF. В подгрупа от тази група пациенти, ARF се наблюдава при 7 пациенти (17.95%) след 

урологична интервенция, при 8 пациенти (20.51%) в резултат на топлинна или механична травма 

или интоксикация и в 3 случая (7,69%) е довел до това от треска с неизвестен произход. В нашата 



серия бяха срещани трима пациенти с постоперативен перитонит и 4 други (10,26%) със 

следоперативни усложнения. Не са регистрирани случаи на свързан със септичен аборт ARF или 

свързан с акушерство ARF. 92,3% от всички пациенти, лекувани с хемодиализа, наблюдавани в 

нашата институция, са получили комбинация от антибиотици и само 2 пациенти са били 

предварително лекувани с едно антимикробно средство. Нашите резултати подчертават силната 

тенденция към разнообразие в етиологичния спектър на клиничните образувания, причиняващи 

ARF и увеличаване на броя на острия интерстициален нефрит. Тези фактори подчертават 

значението на точното дозиране и прилагане на лекарства, особено на антибиотици, както и 

продължителността на лечението с антибиотици. 

13. Health and Quality of Life OutcomesOpen Access 

Volume 15, Issue 1, 29 September 2017, Article number 189 

Quality of life improvement after a three-year course of sublingual immunotherapy in patients with 

house dust mite and grass pollen induced allergic rhinitis: Results from real-life 

Novakova, S.M. , Staevska, M.T., Novakova, P., Yoncheva, M.D. Bratoycheva, M.S., Musurlieva, N.M., 

Tzekov, V.D. , Nicolov, D.G. 

University hospital St. George, Allergy Unit of Internal Consulting Department, Peshtersko shosse 66, 
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Sofia Medical University, Clinic of Allergy and Asthma, Georgi Sofiiski 1, Sofia, Bulgaria 

University hospital St. George, Internal Consulting Department, Peshtersko shosse 66, Plovdiv, Bulgaria 

Abstract 

Background: Along with its high prevalence, the burden of allergic rhinitis rests upon the serious impact 

on quality of life of patients. Allergic rhinitis is associated with impairments in daily activities, work and 

school performance, and practical problems. Patients suffer from sleep disorders and emotional 

problems. The advantages of sublingual immunotherapy on quality of life have only recently begun to 

emerge. The objective of this prospective real-life study was to evaluate the effect of a three-year 

course of sublingual immunotherapy with house dust mite (HDM) and grass pollen extracts on quality 

of life in adults with allergic rhinitis. Methods: A total number of 191 adult patients [105 (54,979%) 

men; mean age 27.3 years (SD-6.14)] with moderate to severe allergic rhinitis and clinically relevant 

sensitization to house dust mites or grass pollen were prospectively evaluated in the course of 

management of their disease. Health-related quality of life was assessed by Rhinoconjunctivitis Quality 

of Life Questionnaire at baseline and after three-year course of sublingual immunotherapy. Results: 

The mean overall Qol score assessed at baseline and at the end of the third year of treatment 

decreased significantly in patients treated with HDM extract (from 2.95 to 0.76) as well as with Grass 

pollen extract (from 2.83 to 1.22) (p < 0.001). The improvements in treated with HDM extract were as 

followed: activities - 3.52 to 0.68; sleep- 2.48 to 0.31; general problems - 1.79 to 0.49; practical 

problems - 3.57 to 0.68; nasal symptoms - 3.91 to 0.74; eye symptoms - 2.92 to 0.39; emotions - 3.03 

to 0.39. The improvements in grass pollen group were: activities - 3.68 to 1.69; sleep- 1.85 to 0.84; 

general problems - 1.74 to 0.97; practical problems - 3.52 to 1.37; nasal symptoms - 3.72 to 1.57; eye 

symptoms - 3.58 to 1.3; emotions - 2.48 to 1.19. Conclusion: Our study conducted in real life provided 

evidence that a three-year course of SLIT with HDM extract as well as with grass pollen extract 

significantly increased QoL in patients with allergic rhinitis. © 2017 The Author(s). 

Подобряване на качеството на живота след тригодишен курс на сублингвална имунотерапия 

при пациенти с алергия от домашен прах и алергичен ринит, предизвикан от тревен прашец: 

Резултати от реалния живот. Новакова, С. М., Стаевска, М. Т., Новакова, П., Йончева, М. Д. 

Братойчева, М. С., Мусурлиева, Н. М., Цеков, В. Д. , Николов, Д.Г  



Health and Quality of Life OutcomesOpen Access 

Volume 15, Issue 1, 29 September 2017, Article number 189 

абстракт 

Предистория: Наред с високото си разпространение, тежестта на алергичния ринит зависи от 

сериозното влияние върху качеството на живот на пациентите. Алергичният ринит е свързан с 

нарушения в ежедневните дейности, работата и работата в училище и практически проблеми. 

Пациентите страдат от нарушения на съня и емоционални проблеми. Предимствата на 

сублингвалната имунотерапия върху качеството на живот едва наскоро започнаха да се 

очертават. Целта на това перспективно проучване в реалния живот беше да се оцени ефекта от 

тригодишен курс на сублингвална имунотерапия с акар от домашен прах (HDM) и екстракти от 

тревен прашец върху качеството на живот при възрастни с алергичен ринит. Методи: Общ брой 

на 191 възрастни пациенти [105 (54 979%) мъже; средна възраст 27.3 години (SD-6.14)] с умерен 

до тежък алергичен ринит и клинично значима сенсибилизация към акари или тревен прашец 

са били оценявани проспективно в хода на лечението на тяхното заболяване. Качеството на 

живота, свързано със здравето, беше оценено чрез въпросника за риноконюнктивит за качество 

на живота в началото и след тригодишен курс на сублингвална имунотерапия. Резултати: 

Средният общ Qol резултат, оценен в началото и в края на третата година от лечението, намалява 

значително при пациенти, лекувани с екстракт от HDM (от 2,95 на 0,76), както и с екстракт от 

тревен прашец (от 2,83 до 1,22) (p < 0.001). Подобренията в лечението с екстракт от HDM бяха 

както следва: дейности - 3,52 до 0,68; сън- 2,48 до 0,31; общи проблеми - 1,79 до 0,49; 

практически проблеми - 3,57 до 0,68; назални симптоми - 3,91 до 0,74; очни симптоми - 2,92 до 

0,39; емоции - 3,03 до 0,39. Подобренията в групата с тревен прашец са: дейности - 3,68 до 1,69; 

сън- 1,85 до 0,84; общи проблеми - 1,74 до 0,97; практически проблеми - 3,52 до 1,37; назални 

симптоми - 3,72 до 1,57; очни симптоми - 3,58 до 1,3; емоции - 2,48 до 1,19. Заключение: Нашето 

проучване, проведено в реалния живот, даде доказателство, че тригодишен курс на SLIT с 

екстракт от HDM, както и с екстракт от тревен прашец значително повишава QoL при пациенти с 

алергичен ринит. © 2017 Авторът (ите). 

 

14. Анализ на корелацията между ДНК полиморфизма в гените за МTHFR, PAI-1 и 

микроалбуминурията при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия и 

използването и като маркер за ранна диагностика.  
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Резюме: Диабетната нефропатия e основно микроангиопатично усложнение на захарния диабет 

тип 2 и е водеща причина за ХБЗ и бъбречна недостатъчност. Метилентетра-хидрофолат 

редуктазата (MTHFR) е ензим, който катализира превръщането на 5,10–

метилентетрахидрофолат в 5-метилентетра-хидрофолат - ко-субстрат за хомоцистеин 

реметилирането до метионин. Хомозиготността Т/Т в нуклеотидната 677 позиция на гена за 

MTHFR води до намаляване на ензимната активност с 50% и е най-честата причина за наследена 

умерена хиперхомоцистеинемия. Главната функция на инхибиторът на плазминоген активатор -

1 (РАІ-1) се състои в потискане активността на тъканния плазминогенен активатор, който участва 

в превръщането на плазминогена в плазмин. Повишената активност на PAI-1 в плазмата води до 

понижена фибринолитична активност. Полиморфизмът 4G/5G има 2  

функционална роля при определянето на базовите нива на PAI-1. Хомозиготното състояние 

4G/4G води до 25% повишаване на плазмената концентрация на PAI в сравнение с 5G/5G 

генотипа.  

Целта на изследването е усъвършенстване на диагностичния подход за ранна диагноза на ДН 

при пациенти със ЗД 2.  

Материал и методи: Изследвани са 150 пациента със ЗД 2 и ДН разпределени в три групи: I група 

67 пациента със ЗД 2 и ДН с ХБЗ I-II ст. II група 45 пациента със ЗД 2 без клинични и лабораторни 

данни за ДН. III група 38 здрави лица. Полиморфизмът на гена за MTHFR C677T и PAI-14G/5G, се 

определя с екстрахирана геномна ДНК от периферни кръвни клетки. На всички пациенти е 

проведена real-time PCR реакция на апарат Montania. Изследвана е микроалбуминурия от 24 

часова урина.  

Изводи: 1. Полиморфизмът C677T на гена за MTHFR е свързан с микроалбуминурията. 2. 

Наличието на Т алел в гена за MTHFR определя тенденцията за повишаване на 

микроалбуминурията. 3. Полиморфизмът 4G/5G на гена за PAI-1 е свързан с 

микроалбуминурията. 4. Наличието на 4G алел в гена за PAI-1 определя тенденция за 

повишаване на микроалбуминурията.  

Ключови думи: Диабетна нефропатия, полиморфизъм С677T за MTHFR полиморфизъм 4G/5G за 

PAI-1, микроалбуминурия.  

Summary: Diabetic nephropathy is a major microangiopathic complication of type 2 diabetes mellitus 

and is a leading cause of CKD and renal insufficiency. Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) 

is an enzyme that catalyzes the conversion of 5,10-methylenetetrahydrofolate to 5-

methylenetetrahydrofolate co-substrate for homocysteine remethylation to methionine. The 

homozygote T / T at the nucleotide 677 position of the MTHFR gene results in a decrease in enzyme 

activity by 50% and is the most common cause of inherited moderate hyperhomocysteinemia. The 

main function of the plasminogen activator -1 (PAI-1) inhibitor consists in suppressing the activity of 

the tissue plasminogen activator involved in the conversion of plasminogen into plasmin. Increased 

plasma PAI-1 activity leads to decreased fibrinolytic activity. Polymorphism 4G / 5G has a role in 

determining baseline PAI-1 levels. The homozygous 4G / 4G condition resulted in a 25% increase in 

plasma PAI concentration compared to the 5G / 5G genotype.  

The aim of the study is to improve the diagnosis approach for early diagnosis of HF in patients with AD 

2.  

Material and methods: 150 patients with AD 2 and HN were divided into three groups: I group 67 

patients with ID 2 and DNA with CKD I-II st II a group of 45 patients with AD 2 without clinical and 

laboratory DNA data. Group III healthy subjects. The polymorphism of the gene for MTHFR C677T and 

PAI-14G / 5G was determined by extraction of genomic DNA from peripheral blood cells. A real-time 3  



 

PCR reaction on a Montania apparatus was performed on all patients. Investigates microalbuminuria 

from 24 hours urine.  

Conclusions: 1. The C677T polymorphism of the MTHFR gene is associated with microalbuminuria. 2. 

The presence of the T allele in the MTHFR gene determines the tendency to increase microalbuminuria. 

3. The 4G / 5G polymorphism of the PAI-1 gene is associated with microalbuminuria. 4. The presence 

of a 4G allele in the PAI-1 gene determines a tendency to increase microalbuminuria.  

Key words: Diabetic nephropathy, polymorphism C677T for MTHFR polymorphism 4G / 5G for PAI-1, 

microalbuminuria. 

 

 

 

15. АНАЛИЗ НА КОРЕЛАЦИЯТА МЕЖДУ ДНК ПОЛИМОРФИЗМА R506Q В ГЕНА ЗА ФАКТОР V 

LEIDEN И МИКРОАЛБУМИНУРИЯТА ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 И ДИАБЕТНА 

НЕФРОПАТИЯ.  
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Abstract. Studies on the effect of the FVL mutation on diabetic nephropathy reveal that the presence 

of the FVL mutation decreases albuminuria in experimental mice with diabetic nephropathy, as well as 

in patients with type 1 and type 2 diabetes. Found that low but prolonged activation of coagulation 

alleviates glucose-induced apoptosis of podocytes, a protective effect of factor V Leiden in diabetic 

nephropathy.  

Aim of the study: Analysis of the correlation of the R506Q polymorphism in the Factor V Leiden gene 

and microalbuminuria in patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic nephropathy.  

Material: 1. Object of observation - diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes.  

2. Monitoring Units: 2.1 First group of 67 patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic 

nephropathy with CKD I-II grade (serum creatinine 96.22 ± 18.61 μmol / l, creatinine clearance 

according to MDRD 103.26 ± 16.12 ml / min.), 2.2 Second group 38 healthy subjects as controls (clinical, 

laboratory and instrumental data on diabetes mellitus, primary kidney disease and other chronic or 

acute illnesses are missing).  

Methods: All patients underwent a real-time PCR reaction on a Montania 4896 apparatus (Anatolia 

Geneworks).  



Conclusions: 1 The R506Q polymorphism in the factor V Leiden gene (G1691A) in patients with 3D and 

diabetic nephropathy is associated with microalbuminuria. 2. The presence of an A allele in the factor 

V Leiden gene determines the tendency for lower urinary albumin excretion.  

Key words: The R506Q polymorphism in the factor V Leiden gene (G1691A), microalbuminuria, 

diabetic nephropathy. 

 

 

 

16.АНАЛИЗ НА ЧЕСТОТАТА, ЕТИОЛОГИЯТА И ИЗХОДА ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ОБУ ПРИ ПАЦИЕНТИ 

ПРОВЕЛИ ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В УМБАЛ „ СВ. ГЕОРГИ“ ЕАД - ПЛОВДИВ ПРЕЗ ПЕРИОДА 

ОТ 2015 ДО 2018г.  
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2.Отделение по Хемодиализа УМБАЛ „Св. Георги“ Пловдив  

ANALYSIS OF FREQUENCY, ETIOLOGY AND OUTCOME OF ACUTE KIDNEY INJURY IN PATIENTS HAD 

HEMODIALISIS TREATMENT IN THE „ST. GEORGI“ EAD - PLOVDIV IN THE PERIOD FROM 2015 TO 2018.  

Dimitar Nikolov1, Georgi Tsochev2 ,. Tosca Argirova2, Geolgi Nikolov1, Violeta Zheleva1, Stefka 

Gergova2, Boni Sharov1  

1.Medical University Plovdiv- Second Department of Internal Diseases, Department of Nephrology 
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Abstract. Acute renal injury (AKI) is common in clinical practice and has a tendency to increase in 

frequency. In recent years, this has been associated with a significant increase in the etiological factors 

leading to AKI. I. Purpose. Analysis of the frequency, etiology and outcome of the treatment of AKI in 

patients undergoing hemodialysis treatment at the Hospital of St. George EAD, Plovdiv in the period 

of 2015. - 2018 II. Material. The study included 581 patients diagnosed with AKI who underwent 

hemodialysis treatment at the Department of Hemodialysis of UMHAT “St. George”  

EAD, Plovdiv in the period 2015-2018. Of these, 188 women, average age 65.53g. (min 25g max. 94g) 

and 393 men with a mean age of 68.76g (min. 20g max. 90g.) Patients were treated in the following 

clinics and wards: Nephrology 162 patients - 27.9%, Surgery 72 patients - 12.4 %, Intensive care unit 

60 patients - 10,33%, Urology 50 patients - 8,61%, Cardiology 45 patients - 7,75%, Invasive cardiology 

34 patients - 5,85%, Vascular surgery clinic 32 patients - 5,51%, Cardiac surgery 13 patients 2.24%, 

Toxicology 42 patients - 7.23%, Gastroenterology clinic 12 patients - 2.07%, Infections 9 patients 1.55%, 

Other clinics (gynecologogy, burn, rheumatology, hematology, pulmonology, orthopedics, oncology, 

neurosurgery , neurology, maxillofacial surgery) 36 patients 8.56%.  

Conclusions: 1. The study reflects the structure of the major etiological factors leading to AKI in 2015-

2018, as well as the outcome of the treatment. 2. The increased number of etiological factors leading 

to the development of AKI should be considered. 3.The leading cause of AKI is shock conditions. 4. The 

percentage of AKI due to the use of intravenous contrast, antibiotics and poisoning has increased.  

Key words: Acute renal injury (AKI) 



Резюме. Острото бъбречно увреждане (АКИ) е често срещано в клиничната практика и има 

тенденция към увеличаване на честотата. През последните години това се свързва със 

значително нарастване на етиологичните фактори, водещи до АКИ. I. Цел. Анализ на честотата, 

етиологията и резултата от лечението на АКИ при пациенти, подложени на лечение на 

хемодиализа в МБАЛ „Свети Георги” ЕАД, Пловдив през периода 2015 г. - 2018 г. II. Материал. 

Изследването включва 581 пациенти с диагноза АКИ, които са преминали хемодиализно 

лечение в отделението по хемодиализа на УМБАЛ „Св. Георги " Пловдив ЕАД 

ЕАД, Пловдив в периода 2015-2018г. От тях 188 жени, средна възраст 65,53г. (мин. 25 g максимум 

94 g) и 393 мъже със средна възраст 68,76 g (мин. 20 g максимум 90 g) Пациентите са лекувани в 

следните клиники и отделения: Нефрология 162 пациенти - 27,9%, Хирургия 72 пациенти - 12,4%, 

Интензивно лечение 60 пациенти - 10,33%, урология 50 пациенти - 8,61%, кардиология 45 

пациенти - 7,75%, инвазивна кардиология 34 пациенти - 5,85%, клиника по съдова хирургия 32 

пациенти - 5,51%, Кардиохирургия 13 пациенти 2,24%, Токсикология 42 пациенти - 7,23%, 

Гастроентерологична клиника 12 пациенти - 2,07%, Инфекции 9 пациенти 1,55%, Други клиники 

(гинекология, изгаряне, ревматология, хематология, пулмология, ортопедия, онкология, 

неврохирургия, неврология, челюстно-лицева хирургия) 36 пациенти 8,56%. 

Изводи: 1. Проучването отразява структурата на основните етиологични фактори, водещи до 

АКИ през 2015-2018г., както и резултатите от лечението. 2. Увеличеният брой етиологични 

фактори, водещи до развитието на АКИ. 3.Водещата причина за AKI са шокови състояния. 4. 

Процентът на AKI, дължащ се на употребата на интравенозен контраст, антибиотици и отравяне, 

се е увеличил. 

Ключови думи: Остра бъбречна травма (AK) 

 

17. Клинико-терапевтично наблюдение при пациент с транстиретинова фамилна амилоидна 

полиневропатия (4-годишно проследяване). 

Списание „Редки болести и лекарства сираци“ брой 4 година X, ISSN 1314-3581 

Гергана Гинова-Нончева1,2, Николай Димов1,2, Димитър Николов1,2 

1 Отделение по Нефрология, УМБАЛ „Св. Георги” – Пловдив 

2 Втора катедра по Вътрешни болести, Секция „Нефрология”, 

Медицински университет – Пловдив 

Резюме 

Транстиретиновата фамилна амилоидна полиневропатия (TTR-FAP) е автозомно доминантно 

заболяване, причинено от мутации в гена за транстиретин, като най-широко разпространена е 

мутацията V30M (eдиничната аминокиселинна субституция на метионин за валин на позиция 

30). Въпреки, че при всеки транстиретинов вариант има различна клинична картина, 

преобладават периферната невропатия и кардиомиопатията. Бъбречното увреждане не е 

толкова често. Първоначално се е смятало, че това заболяване следва доброкачествена 

еволюция по отношение на бъбреците, по-късно е установено, че прогресия до краен стадий на 

бъбречно заболяване се среща при 10% от пациентите, като естествен ход на болестта. 

Откриването и прогнозата на TTR-FAP нефропатията зависят от наличието на албуминурия и 

повишена концентрация на серумния креатинин. Честа е и вегетативната дисфункция, 

проявявана като сексуални нарушения или уринарни инфекции. Нефропатията не корелира 



с възрастта, продължителността на заболяването или тежестта на невропатията. Представяме 

клиничен случай на пациент с транстиретинова фамилна амилоидна полиневропатия, доказана 

генетично чрез ДНК анализ, лекуван в отделението по нефрология на УМБАЛ „Св. Георги” – 

Пловдив за период от 4 години. 

Ключови думи: ТТR-FAP, транстиретин, амилоидна полиневропатия, транстиретинова 

амилоидна полиневропатия и бъбречно уврежане. 

 

Clinical-therapeutic monitoring of a patient with transthyretin familial amyloid polyneuropathy (4-

year follow-up) 

Gergana Ginova-Noncheva1,2, Nikolay Dimov1,2, Dimitar Nikolov1,2 

1 Nephrology Department, University Hospital “St. Georgi”, Plovdiv 

2 Second Department of Internal Medicine, Section of Nephrology, 

Medical University of Plovdiv 

Abstract 

Transthyretin familial amyloid polyneuropathy (TTR-FAP) is an autosomal dominant disease caused by 

mutations in the transthyretin gene, with the most common mutation being V30M (single amino acid 

substitution of methionine for valine at position 30). Although each TTR variant has a different clinical 

presentation, peripheral neuropathy and cardiomyopathy are the most common manifestations. Renal 

impairment is not quite common. Initially thought to be a disease of benign evolution with respect to 

the kidneys, it was later found that progression to end-stage renal disease occurs in 10% of patients as 

a natural course of the disease. The detection and prognosis of TTR-FAP nephropathy depend on the 

presence of albuminuria and increased serum creatinine. Vegetative dysfunction, manifested as sexual 

disorders or urinary infections, is also common. Nephropathy does not correlate with age, duration of 

disease or severity of neuropathy. We hereby present a case report of a patient with TTR-FAP, 

genetically proven by DNA analysis, followed up at the Nephrology Department, University Hospital 

“St. George”, Plovdiv, for a period of 4 years. 

Keywords: ТТR-FAP, transthyretin, amyloid polyneuropathy, transthyretin amyloid polyneuropathy 

and kidney impairment 
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DUTCH CRITERIA FOR CLINICAL DIAGNOSIS FAMILY HYPERCHOLESTEROLAEMIA AMONG PATIENTS 
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Nikolov, 3 George Nikolov, 4 Meri Hristamyan  
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Abstract Familial hypercholesterolaemia (FX) is an autosomal dominant disease leading to a 20-year 

earlier manifestation of ischemic heart disease. Half of the relatives are affected regardless of their 

condition at the time of the study. Dutch criteria for FH are not routinely used in everyday practice in 

Bulgaria. The aim of the study was to find patients with Familial Hypercholesterolaemia in outpatient 

care. Methods: a cross-sectional study among 50 randomly selected GPs who were specifically trained 

to diagnose early PhD patients. The study was conducted between September 2016 and September 

2017. The Dutch lipid criteria for the diagnosis of FS were used to detect patients in electronic medical 

records. Exclusion criteria: patients with secondary hypercholesterolemia. All patients with 5 or more 

points from the score system are included. Descriptive analysis of quantitative variables is done 

through SPSS Statistics. Initial data: A contingent of 185,000 patients was enrolled with the support of 

50 random physicians randomly selected from Plovdiv and the region, of which 209 met the criteria 

for clinical diagnosis. Considering the number of newly induced patients with presumed FH (55%), the 

disease is underdiagnosed in routine practice. 29% of cases are categorized as definitive FF. 

Conclusion: Careful application of the criteria for clinical diagnosis of FH can be of great importance 

for early prevention in routine practice.  

Key words: familial hypercholesterolemia, Dutch criteria, xanthomas, LDL-cholesterol, corneal arcus 

Резюме Фамилна хиперхолестеролемия (FX) е автозомно доминантно заболяване, водещо до 

20 години по-ранна проява на исхемична болест на сърцето. Половината от роднините са 

засегнати, независимо от тяхното състояние към момента на изследването. Холандските 

критерии за FH не се използват рутинно в ежедневната практика в България. Целта на 

проучването беше да се намерят пациенти с фамилна хиперхолестеролемия в извънболничната 

помощ. Методи: проучване на напречно сечение сред 50 произволно избрани ОПЛ, които са 

специално обучени за диагностициране на ранни докторанти. Изследването е проведено между 

септември 2016 г. и септември 2017 г. Холандските липидни критерии за диагнозата на ФС са 

използвани за откриване на пациенти в електронни медицински записи. Критерии за 

изключване: пациенти с вторична хиперхолестеролемия. Всички пациенти с 5 или повече точки 

от системата за оценка са включени. Описателен анализ на количествените променливи се прави 

чрез SPSS Statistics. Първоначални данни: Контингент от 185 000 пациенти е включен с 

подкрепата на 50 случайни лекари, избрани на случаен принцип от Пловдив и региона, от които 

209 отговарят на критериите за клинична диагноза. Като се има предвид броят на 

новоиндуцираните пациенти с предполагаема FH (55%), заболяването е недостатъчно 

диагностицирано в рутинната практика. 29% от случаите са категоризирани като окончателна FF. 



Заключение: Внимателното прилагане на критериите за клинична диагностика на FH може да 

бъде от голямо значение за ранна превенция в рутинната практика. 

Ключови думи: фамилна хиперхолестеролемия, холандски критерии, ксантоми, LDL-холестерол. 
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АНАЛИЗ НА КОРЕЛАЦИЯТА МЕЖДУ ДНК ПОЛИМОРФИЗМА В ГЕНИТЕ ЗА МTHFR, PAI-1, И 

ДЕБЕЛИНАТА НА ИНТИМА-МЕДИЯ (IMT - INTIMA MEDIA THICKNESS) НА ОБЩАТА КАРОТИДНА 

АРТЕРИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП 2 И ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ И 

ИЗПОЛЗВАНЕТО И КАТО МАРКЕР ЗА РАННА ДИАГНОСТИКА  
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ANALYSIS OF THE CORRELATION BETWEEN DNA POLYMORPHISM IN THE MTHFR, PAI-1 AND IMT IN 

THE GENERAL CAROTID ARTERY IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND DIABETIC 

NEPHROPATHY AND ITS USE AS AN EARLY DIAGNOSIS MARKER  

D. Nikolov1 , S. Linev2 , L. Vladimirova-Kitova3 , G.Nikolov4 , S.Kitov4  
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Резюме: Диабетната нефропатия e основно микроангиопатично усложнение на захарния диабет 

тип 2 и е водеща причина за хронично бъбречно заболяване и бъбречна недостатъчност. 

Метилентетрахидрофолат редуктазата (MTHFR) е ензим, който катализира превръщането на 

5,10–метилентетрахидрофолат в 5- метилентетрахидрофолат- ко-субстрат за хомоцистеин 

реметилирането до метионин. Хомозиготността за заместване С с Т в нуклеотидната 677 позиция 

на гена за MTHFR води до намаляване на ензимната активност с 50% и е най-честата причина за 

наследена умерена хиперхомоцистеинемия. Повишените нива на хомоцистеин са били 

идентифицирани като рисков фактор за диабетна нефропатия при захарен диабет тип 2. 

Инхибиторът на плазминоген-активатор -1 (PAI-1) е главният инхибитор на фибринолизата. 

Полиморфизмът 4G/5G има функционална роля при определянето на базовите нива на PAI-1. 

Намерена е връзка между полиморфизмът 4G/5G на PAI-1 и диабетната нефропатия. Дебелината 

на интима-медия (IMT - intima media thickness) на общата каротидна артерия представлява сбор 

от дебелините на интималния и гладкомускулния слой на съда. Установена е корелация на 



гломерулната филтрация с албуминурията при захарен диабет тип 2. Намалената гломерулна 

филтрация е в пряка корелация с увеличаване на IMT независимо от албуминурията. Изводи: 1). 

IMT на каротидните артерии при пациентите с диабетна нефропатия и захарен диабет тип 2 с 

рисков полиморфизъм за MTHFR e по-висок от IMT при пациенти с нормален генотип за MTHFR. 

2). IMT на каротидните артерии при пациентите с диабетна нефропатия и захарен диабет тип 2 с 

рисков полиморфизъм за PAI-1 e по-висок от IMT при пациенти с нормален генотип за PAI-1. 3). 

IMT на каротидната артерия корелира с полиморфизма на гените за MTHFR C677T, PAI-1 4G/5G. 

Ключови думи: Диабетна нефропатия, полиморфизъм С677T за MTHFR, полиморфизмът 4G/5G 

за PAI-1 IMT - intima media thickness.  

Abstract: Diabetic nephropathy is primarily a microangiopathic complication of type 2 diabetes 

mellitus and is leading cause of chronic kidney disease and renal failure. Methylenetetrahydrofolate 

reductase (MTHFR) is an enzyme that catalyzes the conversion of 5,10-methylenetetrahydrofolate in 

the 5- methylenetetrahydrofolate co-substrate for homocysteine re-methylation to methionine. 

Homozygosity for C to T substitution at the nucleotide 677 position of the gene for MTHFR leads to a 

50% reduction in enzyme activity and is the most common cause of inherited moderate 

hyperhomocysteinemia. Elevated homocysteine levels have been identified as risk factor for diabetic 

nephropathy in diabetes mellitus type 2. Plasminogen-activator-1 (PAI-1) inhibitor is the major 

inhibitor of fibrinolysis. Polymorphism 4G / 5G has a functional role in determining baseline PAI-1 

levels. Found is a relationship between PAI-1 polymorphism 4G / 5G and diabetic nephropathy. Intima-

media thickness (IMT) of the common carotid artery is the sum of the thickness of the intimal and 

smooth muscle of the vessel. It is established correlation of glomerular filtration to albuminuria in type 

2 diabetes mellitus. Glomerular filtration is in direct correlation with increases in IMT regardless of 

albuminuria. 26  

Conclusions: 1). IMT of carotid arteries in patients with diabetic nephropathy and diabetes type 2 

diabetes mellitus with MTHFR is higher than IMT in patients with normal genotype MTHFR. 2). IMT of 

carotid arteries in patients with diabetic nephropathy and type 2 diabetes mellitus risk polymorphism 

for PAI-1 is higher than IMT in patients with normal genotype for PAI-1. 3). IMT of the carotid artery 

correlates with the polymorphism of the MTHFR C677T, PAI-1 4G / 5G genes. Key words: Diabetic 

nephropathy, polymorphism C677T MTHFR, polymorphism 4G / 5G for PAI-1, IMT - intima media 

thickness 
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Abstract. Nearly the half of all included dialysis patients are diabetics. The concept of diabetic 

nephropathy as a late complication of diabetes stuck in the past. Over the last 30 years is working hard 

to establish a number of facts about early kidney disease. Polymorphism of MnSOD gene is associated 

with diabetic nephropathy in patients with diabetes mellitus type II. Polymorphism type V / V (16) can 

be used as an early marker for the development of diabetic nephropathy in patients with diabetes 

mellitus type II, including patients and with normoalbuminuria 

 

Абстракт. Почти половината от всички включени пациенти на диализа са диабетици. 

Концепцията за диабетна нефропатия като късно усложнение на диабета, заседнала в миналото. 

През последните 30 години работи усилено за установяване на редица факти за ранно бъбречно 

заболяване. Полиморфизмът на MnSOD гена е свързан с диабетна нефропатия при пациенти със 

захарен диабет тип II. Полиморфизмът тип V / V (16) може да се използва като ранен маркер за 

развитие на диабетна нефропатия при пациенти със захарен диабет тип II, включително 

пациенти и с нормоалбуминурия. 
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Abstract: Nearly the half of all included dialysis patients are diabetics. The concept of diabetic 

nephropathy as a late complication of diabetes stuck in the past. Over the last 30 years is working hard 

to establish a number of facts about early kidney disease. Analysis of ACE I / D (insertion / deletion) 

polymorphisms locus 17q 23.3 in patients with type 2 diabetes mellitus showed that the mutant 

genotype ACE DD and ID is a risk factor for microalbuminuria and can be considered as genetic risk 

factors for diabetic nephropathy in patients With type 2 diabetes. 30 patients, including 12 women 



and 18 men, mean age 56.03, were studied. With type 2 diabetes mellitus. The polymorphism of the 

ACE I / D locus 17q23.3 gene is determined by an allele specific PRS (normal genotype I / I, risk I / D or 

D / D). Conclusions: 1. Analysis of ACE I / D polymorphism in locus 17q 23.3 is associated with diabetic 

nephropathy in patients with type 2 diabetes mellitus. Genotype for ACE DD or I/D 48 can be used as 

an early marker for the development of diabetic nephropathy in patients With type 2 diabetes mellitus, 

including normal albuminuria patients. 

 

Резюме: Почти половината от всички включени пациенти на диализа са диабетици. Концепцията 

за диабетна нефропатия като късно усложнение на диабета, заседнала в миналото. През 

последните 30 години работи усилено за установяване на редица факти за ранно бъбречно 

заболяване. Анализ на АСЕ I / D (вмъкване / изтриване) полиморфизми локус 17q 23.3 при 

пациенти със захарен диабет тип 2 показа, че мутиралият генотип ACE DD и ID е рисков фактор за 

микроалбуминурия и може да се счита за генетични рискови фактори за диабетна нефропатия 

при пациенти С диабет тип 2. Изследвани са 30 пациенти, включително 12 жени и 18 мъже, 

средна възраст 56.03. При захарен диабет тип 2. Полиморфизмът на ACE I / D локуса 17q23.3 гена 

се определя от алелно специфичен PRS (нормален генотип I / I, риск I / D или D / D). Изводи: 1. 

Анализът на ACE I / D полиморфизъм в локус 17q 23.3 е свързан с диабетна нефропатия при 

пациенти със захарен диабет тип 2. Генотип за ACE DD или I / D 48 може да се използва като 

ранен маркер за развитие на диабетна нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 2, 

включително пациенти с нормална албуминурия. 

 

22. Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив Серия Г. Медицина, фармация и 

дентална медицина т.ХХI. ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (On-line). 2017. Scientific works 

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

Vol.ХХI. ISSN 1311-9427 (Print), ISSN 2534-9392 (On-line). 2017.  

НЕИНВАЗИВНА ОЦЕНКА НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ И СТРУКТУРНИ СЪДОВИ ПРОМЕНИ ПРИ 

ПАЦИЕНТИ СЪС ЗАХАРЕН ДИАБЕТ ТИП2 И ДИАБЕТНА НЕФРОПАТИЯ ЧРЕЗ DOPPLER ЕХОГРАФСКО 

ИЗСЛЕДВАНЕ НА БЪБРЕЧНИТЕ АРТЕРИИ  

Димитър Николов1 , Георги Николов2  

1.Медицински университет Пловдив- Втора катедра вътрешни болести, отделение по 

нефрология УМБАЛ „Св.Георги“ Пловдив  

2.Студент 4 курс- Медицински университет Пловдив  

NON-INVASIVE ASSESSMENT OF FUNCTIONAL AND STRUCTURAL VASCULAR CHANGES IN PATIENTS 

WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND DIABETIC NEPHROPATHY BY DOPPLER ECHOGRAPHIC 

EXAMINATION OF THE RENAL ARTERIES  

Dimitar Nikolov1 , Georgi Nikolov2  

1.Medical University Plovdiv- Second department internal medicine, department of nephrology 

UMHAT „St.George“ Plovdiv  

2.Medical Student, 4th year- Medical University Plovdiv  

Abstract: Doppler echography has made significant advances in imaging techniques in kidney research. 

Renal Resistance Index (RI) is the most commonly used Peripheral Resistance Index. The study 

evaluated the value of (RI) as an early marker for diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes 

mellitus. We studied 102 patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic nephropathy and 50 



healthy patients as a control. Conclusions: 1. RI has a positive correlation with the duration of diabetes, 

glomerular filtration and glycated hemoglobin. 2. RI increases at the onset of diabetic nephropathy 

and can be a predictor for it. 

 

Резюме: Доплеровата ехография постигна значителен напредък в изобразителните техники при 

изследване на бъбреците. Индексът на бъбречната резистентност (RI) е най-често използваният 

индекс на периферна устойчивост. Проучването оценява стойността на (RI) като ранен маркер за 

диабетна нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 2. Проучихме 102 пациенти със 

захарен диабет тип 2 и диабетна нефропатия и 50 здрави пациенти като контрола. Изводи: 1. RI 

има положителна връзка с продължителността на диабет, гломерулна филтрация и гликиран 

хемоглобин. 2. RI се увеличава в началото на диабетна нефропатия и може да бъде предиктор 

за нея. 
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Abstract 

This research aims to analyzen the renal failure that occurs to people who suffer from systemic lupus 

erythematosus. 30 patients were analyzed for the purpose of the research – 26 women and 4 men. 

We examined the arterial blood pressure,  swelling syndrome, the disorder renal function and the 

proteinuria. 9 of the examined patients were diagnosed by renal biopsy. The survey showed that renal 

demage ofter occurs to the systemic lupus erythematosus as in  all cases of the patients diagnosed 

with lupus nephritis was established that there s different stagemof proteinuria which correlates with 

the different stage of swelling syndrome. Renal biopsy is the main method used in the algorithm of 

diagnosis of lupus nephritis. 

 

Абстракт 

Това изследване има за цел да анализира бъбречната недостатъчност, която възниква при хора, 

които страдат от системен лупус еритемадес. За целта на изследването са анализирани 30 

пациенти - 26 жени и 4 мъже. Разгледахме артериалното кръвно налягане, нефрозния синдром, 

нарушението на бъбречната функция и протеинурията. 9 от изследваните пациенти са 

диагностицирани чрез бъбречна биопсия. Проучването показа, че бъбречнато увреждане се 

проявява със системния лупус еритематозус, тъй като във всички случаи на пациенти с диагноза 

лупус нефрит е установено, че има различна степен на протеинурия, която корелира с различния 

стадий на нефрозения синдром. Бъбречната биопсия е основният метод, използван в 

алгоритъма за диагностика на лупус нефрит. 
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Abstract 

Diabetic nephropaty is the ledding cause of kidney disease. It increases the risk of death, mainly from 

cardiovascular causes, and is defined by increased albumin excretion (UAE) in the absence of the renal 

diseases. Diabetic nephropathy is categorized into stages: microalbuminuria (UAE >20µg/min 

and<199µg/min) and macroalbuminuria (UAE >200µg/min) Hyperglycemia, increased blood pressure 

levels and genetic predisposition are the main risk factors for the development of diabetic nefropaty. 

Абстракт 

Диабетна нефропатия е водещата причина за бъбречно заболяване. Той увеличава риска от 

смърт, главно от сърдечно-съдови причини и се определя от повишена екскреция на албумин 

(ОАЕ) при липса на бъбречни заболявания. Диабетна нефропатия се категоризира на етапи: 

микроалбуминурия (ОАЕ> 20 µg / min и <199 µg / min) и макроалбуминурия (ОАЕ> 200 µg / min) 

Хипергликемия, повишени нива на кръвно налягане и генетично предразположение са 

основните рискови фактори за развитие на диабетна нефропатия. 

 

 

25.ЕРИТРОПОЕТИНОВО НИВО ПРИ АВТОЗОМНО-ДОМИНАНТНА БЪБРЕЧНА ПОЛИКИСТОЗА – 

ДИАГНОСТИЧНИ И ТЕРАПЕВТИЧНИ АСПЕКТИ НА АНЕМИЧНИЯ СИНДРОМ. 

Д. Димитраков, Е. Кумчев, Е. Димитракова-Джамбазова, Й. Димитраков, Д. Николов  

Нефрология, 2006, 1, стр. 10-13. 

Резюме. Точният механизъм на еритропоетиновата продукция в перикистозната тъкан е все още 

остава открит. Анемичният синдром при АДПББ, ако настъпи в хода на заболяването, нерядко е 

в значителна степен по-слабо изразен. Ние проучихме еритропоетиновото ниво при 68 болни с 

АДПББ, от които 32 без ХБН, 30 с поликистоза и данни за ХБН и 6 на хрониодиализно лечение. 

Резултатите са сравнени с тези на 37 здрави контроли. Имунореактивният серумен еритропоетин 



е сигнификантно повишен при болни с АДПББ и ХБН, като това е най-изразено при пациенти на 

хемодиализа. Анемичният синдром при болни с АДПББ и ХБН е по-леко проявен сравнение с 

тези без бъбречна недостатъчност. Възможността за допълнителна продукция на повишено 

еритропоетиново ниво при АДПББ налага изграждане на индивидуален терапевтичен алгоритъм 

в лечението с рекомбинантен еритропоетин при тези пациенти 

Ключови думи: автозомно-доминантна бъбречна поликистоза, хронична бъбречна 

недостатъчност, анемичен синдром, еритропоетиново ниво 

Erythropoietin Level in Autosomal Dominant Kidney Polycysticosis - Diagnostic and Therapeutic 

Aspects of the Anemic Syndrome. 

D. Dimitrakov, E. Kumchev, E. Dimitrakova-Dzhambazova, J. Dimitrakov, D. Nikolov 

 Nephrology, 2006, 1, pp. 10-13. 

 

Summary. The exact mechanism of erythropoietin production in pericystic tissue remains to be seen. 

Anemic syndrome in ADPBB, if it occurs in the course of the disease, is often significantly less 

pronounced. We examined the erythropoietin level in 68 patients with ADPBB, of whom 32 had no 

CKD, 30 had polycystic disease and CKD data, and 6 had chronic therapy. The results were compared 

with those of 37 healthy controls. Immunoreactive serum erythropoietin is significantly increased in 

ADPBB and CKD patients, the most pronounced in hemodialysis patients. Anemic syndrome in patients 

with ADPBB and CKD is less pronounced than in patients without renal insufficiency. The possibility of 

additional production at elevated erythropoietin level in ADPBB necessitates the development of an 

individual therapeutic algorithm in the treatment of recombinant erythropoietin in these patients 

Keywords: autosomal dominant renal polycystosis, chronic renal failure, anemic syndrome, 

erythropoietin level 
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Д. Димитраков, Е.Кумчев, Е. Димитракова-Джамбазова, Й. Димитраков, Д. Николов  

Нефрология, 2006, 1, стр. 17 – 20. 

Резюме: Поставихме си за цел  да изследваме плазмената ренинова активност /ПРА/ на 

пациенти с АДПББ – пробанди и болни родственици, както и рениновото ниво при деца. 

Плазмената ренинова активност изследвахме при 96 пациенти, от които 54 деца, принадлежащи 

към 50 фамилии с АДПББ. Всяко от децата има болен родител сдокументирана бъбречна 

поликистоза и претежява 50% риск за унаследяване на заболяването. Разделихме изследвания 

контингент на три основни групи – пробадни, болни родственици и здрави родственици, а 

децата – на група със сигурна АДПББ, суспектни и здрави. ПРА е измерена двукратно при всички 

пациенти, преди и след физическо натоварване. Средната ПРА на пробандите и болните 

родственици след физическо натоварване е със статистическа разлика спрямо контролната група 

на здравите родственици, съответно 3,98±0,8 ng/l и 3,29±0,5ng/l срещу 0,80±0,1 ng/l (p<0.01). При 

изследване на ПРА у деца естановихме, че преди натоварване тя е без статистически достоверна 

разлика при трите групи. След физическо натоварване ПРА се повишава най-начимо при болните 

деца със сигурна АДПББ – 9,2±1,2 ng/l срещу 2,8±1,6 ng/l при здрави (p<0.01). ПРА след физическо 

натоварване е сигнификантно повишена при възрастните пробанди и болните родственици с 

АДПББ. ПРА може дасе използва като допълнителен ранен маркер при клиничен скрининг на 



пациенти, суспектни за АДПББ, преди настъпването на бъбрената недостатъчност. Повишената 

ПРА не е единственият фактор, отговорен за развитието на артериалната хипертония при АДПББ. 

Ключови думи: автозовно- доминтна поликистозна бъбречна болест, плазмена ренинова 

активност, деца. 

 

Changes in Plasma Renin Activity in Autosomal Dominant Kidney Polycysticosis 

D. Dimitrakov, E. Kumchev, E. Dimitrakova-Dzhambazov, J. Dimitrakov, D. Nikolov 

Nephrology, 2006, 1, pp. 17 – 20 

 

Summary: We set out to study the plasma renin activity (PRA) of ADPBB patients - probands and ill 

relatives, as well as the renin level in children. Plasma renin activity was studied in 96 patients, of whom 

54 were children belonging to 50 ADPB families. Each of the children has a sick parent with 

documented renal polycystic disease and has a 50% risk of inheriting the disease. We divided the study 

contingent into three main groups - punctured, sick relatives and healthy relatives, and the children 

into a group with secure ADPB, respected and healthy. PRA was measured twice in all patients before 

and after exercise. The mean PRA of probands and ill relatives after exercise was statistically different 

from the control group of healthy relatives, 3.98 ± 0.8 ng / l and 3.29 ± 0.5ng / l, respectively, against 

0.80 ± 0.1 ng / l (p <0.01). In a study of PRA in children, we found that before loading, it was without 

statistically significant difference in the three groups. After exercise, PRA increased most notably in 

patients with safe ADPBB - 9.2 ± 1.2 ng / l versus 2.8 ± 1.6 ng / l in healthy (p <0.01). Post-exercise 

workload was significantly increased in elderly probands and ill relatives with ADPBB. PRA may be used 

as an additional early marker in clinical screening of patients suspected for ADPB prior to the onset of 

renal insufficiency. Increased PRA is not the only factor responsible for the development of arterial 

hypertension in ADHD. 

Keywords: autosomal dominant polycystic kidney disease, plasma renin activity, children. 

 

27.СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ДИАГНОСТИЧНАТА АКТИВНОСТ НА ЕХОГРАФИЯ, КОМПЮТЪРНА 

ТОМОГРАФИЯ, ИНТРАВЕНОЗНА ДИГИТАЛНА СУБТРАКЦИОННА АНГИОГРАФИЯ И ДНК АНАЛИЗ 

ПРИ БОЛНИ С АВТОЗОМНО-ДОМИНАНТНА ПОЛИКИСТОЗНА БЪБРЕЧНА БОЛЕСТ 

Д. Димитраков, Е. Кумчев, Е. Димитракова –Джамбазова, Д. Николов 

Нефрология, 2006, 1, стр. 27 – 31 

Резюме: Цел на настоящето изследване е да се направи сравнителна оценка на диагностичната 

стойност на абдоминалната ехография (АЕ), компютърната томография (KT), интравенозната 

субтракционна ангеография (ДСА) и ДНК анализ при болни с автозомно-доминантна 

поликистозна бъбречна болест (АДПББ). Първоначалното изследване включва 50 родословия на 

фамилии с АДПББ, от които 82 деца. Диагностичните възможности на конвенционалната 

ехография проучихме при 200 лица от рисковия контингент. О тях 102-ма са носители на болеста, 

98 които използвахме за контрола, са клинично и ехографски здрави. Използвани са три 

показателя, характеризиращи АДПББ: напречен размер на бъбреците, брой и големина на 

кистите. За първи път у нас извършихме при 18 болни интравенозна ДСА с количествен анализ 

на ангеографичната серия. Ехографскповишават процентаото изследване на пациенти с АДПББ 

позволява установяването на 87% от случаите с положителна диагноза, без да се включват 

суспектните пациенти. Компютърната томография и интравенозната ДСА  повишават процента 



на положителната диагноза, съответно до 92,85% и 94,45%, но тяхното използване за скрининг 

не е особено ефективно. Сравнителната оценка на ехографията, КТ и ДНК анализа в детска ъзраст 

още по-силно утвърждава диагностичната ефективност на последните два метода. Ехографията 

на бъбреците в този етап на индивидуалния живот дава значително по-нисък процент на 

положителна диагноза, което налага дългосрочното ехографско проследяване на децата с риск 

за АДПББ. 

Ключови думи: автозомно-доминантна поликистозна бъбречна болест, диагностични методи, 

абдоминална ехография, компютърна томография, интравенозна дигитална субтракционна 

ангиография, ДНК анализ. 

 

Comparative assessment of diagnostic ACTIVITY ultrasound, CT scans, intravenous subtraction 

angiography DIGITAL AND DNA ANALYSIS IN PATIENTS WITH autosomal dominant polycystic kidney 

disease 

D. Dimitrakov, E. Kumchev, E. Dimitrakova-Dzhambazova, D. Nikolov 

Nephrology, 2006, 1, pp. 27 – 31 

Summary: The purpose of this study is to make a comparative assessment of the diagnostic value of 

abdominal ultrasound (AE), computed tomography (KT), intravenous subtraction angiography (DSA), 

and DNA analysis in patients with autosomal dominant polycystic kidney disease (ADPD). The initial 

study included 50 pedigrees of APPBB families, of which 82 were children. The diagnostic capabilities 

of conventional ultrasound were examined in 200 individuals in the risk contingent. Of these, 102 are 

carriers of the disease, 98 that we used to control them are clinically and ultrasound sound. Three 

indicators were used to characterize ADPBB: transverse kidney size, number and size of cysts. For the 

first time in our country we performed in 18 patients intravenous DSA with quantitative analysis of the 

angiographic series. An ultrasound increase in the percentage of patients with ADHD allows the 

identification of 87% of cases with a positive diagnosis without including the patients in question. 

Computed tomography and intravenous DSA increase the percentage of positive diagnosis to 92.85% 

and 94.45% respectively, but their use for screening is not particularly effective. The comparative 

evaluation of ultrasound, CT and DNA analysis in childhood further confirms the diagnostic 

effectiveness of the last two methods. Kidney ultrasound at this stage of individual life gives a 

significantly lower percentage of positive diagnosis, necessitating long-term sonographic follow-up of 

children at risk for ADF. 

Keywords: autosomal dominant polycystic kidney disease, diagnostic methods, abdominal ultrasound, 

computed tomography, intravenous digital subtraction angiography, DNA analysis. 

 

 

28.ЕФЕКТ ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА ИМУННИТЕ ГЛОМЕРУЛОПАТИИ С МИКОФЕНОЛАТ МОФЕТИЛ (CELL- 

CEPT) 

Д. Димитраков, Д. Николов, Й. Димитраков  

Нефрология 2004г.,  с. 49-52 

Резюме. Цел на проучването  е да се проследи ефектът от лечението с микофенолат мофетил 

(Cell-Cept, Hoffmann-La Roche) при болни с различни типове хроничен гломерулонефрит, 

включително и пациенти с други имунни нефропатии. За периода 2000-2004г. са лекувани със 

Cell-Cept 62 болни, от които 32 жени и 30 мъже. При 54 болни диагнозата е потвърдена с 



пункционна бъбречна биопсия – имунофлуоресценция, светлинна и електронна микроскопия. 

Много добър ефект от лечението със Cell-Cept е отчетен при 39 от проследяваните болни/62,9%/. 

Установено е сигнификантно понижаване на протеинурията и задържане трайно в стойности под 

0,5g/l, повишаване нивото на серумните протеини до нормални стойности, изчезване на 

отоците. При 21 болни е установен добър ефект: сигнификантно понижение на протеините н 

урината  в граници 1,0-2,0g/l, повишение на общия белтък и албумините в плазмата, но след 3-

тия месец от началото на лелението. При 2 болни – един с първична амилоидоза на бъбреците 

и един с хроничен гломерулонефрит  с мултиплена склероза не е получен ефект от лечението. 

Лечението с микофенолат мофетил (Cell-Cept) е алтернатива при имунни гломерулапитии, 

резистентни на конвенционални и пулсови патогенетични схеми на лечение. То може да бъде 

метод на първи избор. 

Ключови думи: Имунни гломерулопатии, микофенолат мофетил 

 

EFFECT OF THE TREATMENT OF IMMUNE GLOMERULOPATHIES WITH MYOPHENOLATE MOPHETYL 

(CELL-CEPT) 

D. Dimitrakov, D. Nikolov, J. Dimitrakov 

Nephrology 2004, pp. 49-52 

Summary. The purpose of the study was to monitor the effect of mycophenolate mofetil (Cell-Cept, 

Hoffmann-La Roche) treatment in patients with various types of chronic glomerulonephritis, including 

patients with other immune nephropathies. For the period 2000-2004. 62 patients were treated with 

Cell-Cept, of which 32 were women and 30 were men. In 54 patients, the diagnosis was confirmed by 

puncture renal biopsy - immunofluorescence, light and electron microscopy. Very good effect of Cell-

Cept treatment was reported in 39 of the patients studied (62.9%). Significant decrease in proteinuria 

and retention of less than 0.5g / l, increase in serum protein level to normal values, disappearance of 

edema were found. In 21 patients, a good effect was found: a significant decrease in proteins in the 

urine in the range of 1.0-2.0g / l, an increase in total protein and plasma albumins, but after the 3rd 

month from the start of the treatment. In 2 patients, one with primary renal amyloidosis and one with 

chronic glomerulonephritis with multiple sclerosis received no treatment effect. Mycophenolate 

mofetil (Cell-Cept) treatment is an alternative to immune glomerulapathy resistant to conventional 

and pulse pathogenetic treatment regimens. It may be the first choice method. 

Keywords: Immune glomerulopathies, mycophenolate mofetil 

 

29. ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С АВТОЗОМНО-ДОМИНАНТНА БЪБРЕЧНА ПОЛИКИСТОЗА И АКТИВЕН 

ПИЕЛОНЕФРИТ С CIPROBAY – “BAYER” 

Д.Димитраков, Д.Николов, В.Цеков, Т.Деспотов, Е.Кумчев, Е.Тилкиян, Ст.Пандева, Ж.Думанова, 

А.Алексиев. 

Научни трудове на ПУ Travaux Scientifique.Homo,2003, Vol. 39, Fasc.6, стр. 95 – 98 

Резюме: Настоящото проучване отчита резултатите от лечението на пациенти с автозомно 

доминантна полокистична бъбречна болест (ADPKD) и остър пиелонефрит с Ciprobay (Bayer). 

Установихме, че лекарството има силен антиинфламатозен ефект, без странични ефекти и 

вредно въздействие върху бъбречната функция. Това прави лекарството ефективен 

терапевтичен препарат за лечение на ADPKD и остра инфекция, резистентна спрямо 

антибиотиците и уроантицептите, използвани обикновено в такива случаи. 



Ключови думи: Ципробай, автозомно доминантно поликистично бъбречно заболяване, остър 

пиелонефрит 

 

 

30. TREATMENT OF PATIENTS WITH AUTOSOMO-DOMINANT KIDNEY POLYCYSTOSIS AND ACTIVE 

PYELONEPHRITIS WITH CIPROBAY - “BAYER” 

D.Dimitrakov, D.Nikolov, V.Tsekov, T.Despotov, E.Kumchev, E.Tilkiyan, St.Pandeva, J.Dumanova, 

A.Alexiev. 

Scientific Papers of PU Travaux Scientifique.Homo, 2003, Vol. 39, Fasc.6, pp. 95 - 98 

Abstract: The present study is reporting the results of the treatment of patients with autosomal 

dominant polosystic kidney disease (ADPKD) and acute pyelonephritis with Ciprobay (Bayer). We found 

that the drug hat strong antiinflammatoty effectit without any side effects and deleterious effect on 

renal function. This makes the drug an effective therapeutic preparation in managing ADPKD and acute 

infection refractory to the antibiotics and uroanticeptics employed usually in such cases. 

Key words: Ciprobay, autosomal dominant polysystic kidney disease, acute pyelonephritis. 

 

COMPARATIVE STUDY OF PARAMETERS CHARACTERIZING ERYTHROCYTES IN Rana ridibunda (Pall.) 

OF TWO BIOTYPES. 

Zhivko M. Zhelev., Darinka K. Boyadzhieva, Dimitar G. Nikolov, Zdravko At. Adzhaliyski, Lilia At. 

Koycheva 

Sci. Stud. Univ. Plovdiv. Animalis 2001 Vol. 37 Issue 6 Page.99-104 

Abstract This studi makes a comparative analysis of parameters concerning erythrocites: cell countq 

hemoglobin, hematocrit, colorization indexq speed of cell sedimentation in Rana rinibunda (Pall.) of 

two biotopes. Statistically reliable elevation of: cell count, hemoglobin hematocrit ond speed of cell 

sedimentanion in animals from power station region are estahlished. A low correlation dependence 

between cell count and speed of all sedimentation, is established. 

Keywords: Erythrocytes, Rana rinibunda (Pall.), hemoglobin hematocrit ond speed of cell 

sedimentanion, comperative analysis. 

 

31. СРАВНИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ ХАРАКТЕРИЗИРАЩИ ЕРИТРОЦИТИТЕ ПРИ 

Rana ridibunda (Pall.) ОТ ДВА БИОТИПА. 

Живко М. Желев., Даринка К. Бояджиева, Димитър Г. Николов, Здравко Ат. Аджалийски, Лилия 

Ат. Койчева 

Sci. Stud. Univ. Plovdiv. Animalis 2001 Vol. 37 Issue 6 Page.99-104 

 

Резюме Това проучване прави сравнителен анализ на параметрите относно еритроцитите: 

клетъчен концентрация на  хемоглобин, хематокрит, индекс на оцветяване, скорост на утаяване 

на клетките на Rana rinibunda (Pall.) на два биотопа. Установява се статистически надеждно 

повишаване на броя на клетките, хемоглобина хематокрит и скоростта на утаяване на клетките 



при животни от региона на електроцентралата с. Установява се малка корелационна зависимост 

между броя на клетките и скоростта на утаяване. 

Ключови думи: Еритроцити, Rana rinibunda (Pall.), Хемоглобин хематокрит и скорост на 

седиментация на клетките, състезателен анализ. 

 

ВЪРХУ НЯКОИ ХЕМОГОАГУЛАЦИОННИ ПРОБИ ПРИ ВИБРАЦИОННО БОЛНИ ОТ РОДОПСКИЯ 

МИНЕН БАСЕЙН 

Г.Николов, А Бочуков, Д. Николов 

ПУ Научни трудове на, Travaux Scientifique. vol 18 fasc.4,p 243-252, 1998 – Biologic 

Резюме 

Работата предоставя анализ на химокоагулацията на пациенти с вибрационно заболяване на 

миньори, използвайки проба, по-често използвана в клиничната практика. 

Установено е, че общият калций по време на хода на заболяването намалява, а 

протромбиновият комплекс се увеличава. Тези два параметъра имат добра информационна 

стабилност при определяне на степента на вибрационно заболяване. 

 

О НЕКОТОРЫХ ОБРАЗЦАХ ГЕМОГАУГУЛЯЦИИ У ВИБРАЦИОННЫХ ПАЦИЕНТОВ РОДОПСКОГО 

РОДА 

Г. Николов, А. Бочуков, Д. Николов 

PU Research Papers, Travaux Scientifique. Том 18, стр.4, стр. 243-252, 1998 - Биологический 

Резюме 

В Работе сделан анализ хемокоагуляции больных вибрационной болезни шахтеров при помощи 

пробы, чаще употребляемых в клиничной практики.  

Установливается, что общий калций в ходе болезни убывает, протромбиновый комплекс 

увеличается. Ети два параметра имеют хорошую информационную стойность при определение 

степени вибрационной болезни. 

 

ON CERTAIN HEMOGAAGULATION SAMPLES IN VIBRATION PATIENTS OF THE Rhodope Mine Pool 

G. Nikolov, A Bochukov, D. Nikolov 

PU Research Papers, Travaux Scientifique. vol 18 fasc.4, p 243-252, 1998 - Biologic 

Resume 

The work provides an analysis of the chemocoagulation of patients with vibrating disease of miners 

using a sample more commonly used in clinical practice. 

Total calcium was found to decrease during the course of the disease and the prothrombin complex 

increased. These two parameters have good information stability in determining the degree of 

vibration disease. 

32.R-R ИНТЕРВАЛОГРАФСКО ПРОУЧВАНЕ НА ХРОНОТРОПНАТА РЕГУЛАЦИЯ НА СЪРЦЕТО ПРИ 

СТАНДАРТНИ И ПРЕХОДНИ СЪСТОЯНИЯ У СИЛИКОЗНО БОЛНИ МИНЬОРИ 



Г.Николов, А Тачев, Д. Николов 

ПУ Научни трудове на, Travaux Scientifique. vol 22 fasc.2,p 450-457, 1998 – Biologic 

Резюме 

Извършен е анализ на хронотропната регулация на сърцето в първоначално и преходно 

състояние на дадена физическа активност при пациенти със силикоза. 

В резултат на това са установени стабилизиране на сърдечния ритъм и хипореактивност на 

регулаторната система с развитието на болестта. 

 

R-R ИНТЕРВАЛОГРАФИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ХРОНОТРОПНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СЕРДЦА В 

СТАНДАРТНЫХ И ПЕРЕХОДНЫХ УСЛОВИЯХ ПРИ СИЛИКОЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

Г. Николов, А. Тачев, Д. Николов 

PU Research Papers, Travaux Scientifique. том 22, сб.2, с 450-457, 1998 - Биологический 

Резюме 

Анализ хронотропной регуляции сердце, при начальной и переходном состоянии, проведен на 

больных силикозом заданной физической нагрузке.  

В результате установлена стабилизация сердечного ритма и гипореактивность регуляторной 

системы с развитием заболевания. 

 

R-R INTERVALOGRAPHIC STUDY OF CHRONOTROPIC REGULATION OF THE HEART IN STANDARD AND 

TRANSITIONAL CONDITIONS IN SILICOSIS DISEASES 

G. Nikolov, A Tachev, D. Nikolov 

PU Research Papers, Travaux Scientifique. vol 22 fasc.2, p 450-457, 1998 - Biologic 

Summary 

An analysis of chronotropic regulation of the heart, in the initial and transitional state, was carried out 

on a given physical activity in patients with silicosis. 

As a result, stabilization of the heart rhythm and hyporeactivity of the regulatory system with the 

development of the disease were established. 


