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1.  Публикацията: Kalchev Y, Petkova T, Raycheva R, Argirova P, Stoycheva M, Murdjeva M. 
Combined testing of cerebrospinal fluid IL-12 (p40) and serum C-reactive protein as a possible 
discriminator of acute bacterial neuroinfections. Cytokine. 2021 Apr 1;140:155423. 

БГ Въведение: Инфекциите на централната нервна система (ЦНС) са животозастрашаващи 
заболявания, като менингитът е най-честото. Вирусните инфекции обикновено са 
самоограничаващи се заболявания, но бактериалните патогени са свързани с по-висока 
смъртност и персистиращи неврологични последствия. Целта ни беше да проучим ролята 
на IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (p40), TNF-α цитокини, параметри на класическата 
цереброспинална течност (CSF) и нивата на серумен С-реактивен протеин (CRP) за 
разграничаване на бактерията от вирусни инфекции на централната нервна система. 
Материал и методи: Това проспективно проучване включва 80 пациенти с клинични 
признаци и анормални цереброспинални течности лабораторни находки, типични за 
невроинфекция, приети в УМБАЛ "Свети Георги" - Пловдив. За микробиологичен анализ 
са използвани рутинни методи като директна микроскопия, култивиране и 
идентификация, както и тест за латекс-аглутинация и мултиплекс PCR. Концентрациите 
на цитокините се измерват с ELISA. Параметрите на CRP и CSF са събрани от 
медицинските досиета на пациентите. Резултати: Наблюдавахме най-високата 
дискриминационна сила сред цитокините за цереброспинален IL-12 (p40) (AUC = 0.925; 
p=0.000). Нивата на CSF протеин са най-добрият предиктор за бактериална 
невроинфекция (AUC=0.973; p=0.000). AUC за серумния CRP като самостоятелен 
биомаркер се оценява на 0.943. Дискриминационната сила може да бъде увеличена до 
0.995 (p = 0,000) при комбиниране на цереброспинална течност IL-12 (p40) и серумен CRP, 
с оптимална гранична стойност 144 (чувствителност 100%; специфичност 90.9%). 
Заключение: Комбинираното тестване на CSF IL-12 (p40) и серумен CRP е свързано с 
най-висока диагностична точност. 

ENG Introduction: Central nervous system infections (CNS) are life-threatening diseases, with 
meningitis being the most common. Viral infections are usually self-limiting diseases but 
bacterial pathogens are associated with higher mortality rates and persistent neurological 
sequelae. We aimed to study the role of IL-6, IL-8, IL-10, IL-12 (p40), TNF-α cytokines, 
classical cerebrospinal fluid (CSF) parameters, and serum C-reactive protein levels (CRP) for 
discriminating bacterial from viral central nervous system infections. Material and methods: 
This prospective study included 80 patients with clinical signs and abnormal cerebrospinal fluid 
laboratory findings typical for neuroinfection admitted to St. George University Hospital-
Plovdiv. Routine methods such as direct microscopy, culturing and identification were used for 
microbiological analysis as well as latex-agglutination test and multiplex PCR. Cytokines’ 
concentrations were measured by ELISA. CRP and CSF parameters were collected from the 
patients’ medical records. Results: We observed the highest discriminatory power among 
cytokines for cerebrospinal IL-12(p40) (AUC = 0.925; p = 0.000). CSF protein levels were the 
best predictor for bacterial neuroinfection (AUC = 0.973; p = 0.000). The AUC for the serum 
CRP as a stand-alone biomarker was estimated to be 0.943. The discriminatory power can be 
increased up to 0.995 (p = 0.000) when combining cerebrospinal fluid IL-12(p40) and serum 
CRP, with an optimal cut-off value of 144 (Sensitivity 100%; Specificity 90.9%). Conclusion: 
The combined testing of CSF IL-12(p40) and serum CRP is associated with the highest 
diagnostic accuracy. 
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2.  Публикацията: Veneva E, Cholakova R, Raycheva R, Belcheva A. Efficacy of vibrotactile 
device DentalVibe in reducing injection pain and anxiety during local anaesthesia in paediatric 
dental patients: a study protocol for a randomised controlled clinical trial. BMJ open. 2019 Jul 
1;9(7):e029460. 

БГ Въведение: Настоящото нефармакологично средно за постигане на безболезнена локална 
анестезия (LA) е представено чрез вибротактилни устройства. Тяхната концепция е да намалят 
инжекционната болка поради разсейване чрез прилагане на физически стимули, които пречат на 
сигналите за болка. Целта на това проучване е да се определи ефикасността на устройството 
DentalVibe (DV) за намаляване на болката и тревожността, свързани с LA при педиатрични 
пациенти. Методи и анализ: Представеното проучване е рандомизирано контролирано клинично 
изпитване с дизайн разделена устна кухина. Включени са позитивни пациенти на възраст 8–12 
години, показани за букална инфилтрация за екстракция на два двустранни първични максиларни 
молари. След измерване на стоматологичния страх, допустимите пациенти се подлагат на две 
еднократни лечения с DV устройство, разпределено или на първа, или на втора LA чрез 
компютърно генерирана последователност на рандомизация. Мерки за резултат ще бъдат 
самоотчетените болки, усещани по време на LA на визуална аналогова скала; тревога за 
самоотчитане по скала на изображението на лицето; свързано с болката поведение според лица, 
крака, активност, плач, утешителна скала; сърдечен ритъм; предпочитание на пациента към LA 
техниката. Данните ще бъдат анализирани с концепция за намерение за лечение чрез t-тест на 
Student за сдвоени проби, рангов тест на Wilcoxon, p <0.05. Предварителният тест на 20 субекта е 
довел до n=41 обем на извадката. Етика и разпространение: Този протокол за изследване е 
одобрен от Комитета по научна изследователска етика към Медицински университет - Пловдив, 
България (Референтен номер P-8604, Протокол за одобрение №6/23.11.2017 г.) и е регистриран в 
публично достъпна база данни. Това изследване получи институционално финансиране от 
Медицински университет - Пловдив, България, по проект SPD-03/2017. Констатациите ще бъдат 
докладвани в научни публикации и на изследователски конференции, както и в резюмета на 
проекти за участниците. Регистрационен номер на прочването NCT03445182; Предварителни 
резултати. 

ENG Introduction A current non-pharmacological mean for attaining painless local anaesthesia (LA) is 
presented by vibrotactile devices. Their concept is to reduce injection pain due to distraction by applying 
physical stimuli which interfere with pain signals. The aim of this study is to determine the efficacy of 
the DentalVibe (DV) device in reducing pain and anxiety associated with LA in paediatric patients. 
Methods and analysis The proposed study is a randomised controlled clinical trial with split-mouth 
design. Included are positive patients aged 8–12 years, requiring buccal infiltration for extraction of two 
bilateral primary maxillary molars. After dental fear measurement, eligible patients undergo two single-
visit treatments with DV device allocated to either first or second LA via computergenerated 
randomisation sequence. Outcome measures will be self-reported pain felt during LA on Visual Analogue 
Scale; self-reported anxiety on Facial Image Scale; painrelated behaviour according to Faces, Legs, 
Activity, Cry, Consolability Scale; heart rate; patient preference to LA technique. Data will be analysed 
with intention-to-treat concept by Student's t-test for paired samples, Wilcoxon signed-rank test, p<0.05. 
Pretest on 20 subjects resulted in n=41 patients sample size. Ethics and dissemination This study 
protocol has been approved by the Committee for Scientific Research Ethics, Medical University - 
Plovdiv, Bulgaria (Reference number P-8604, Protocol of approval No. 6/23.11.2017) and registered on 
a publicly accessible database. This research received institutional funding from the Medical University 
- Plovdiv, Bulgaria, under project SPD-03/2017. Findings will be reported in scientific publications and 
at research conferences, and in project summary papers for participants. Trial registration number 
NCT03445182; Pre-results. 
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3.  Публикацията: Veneva E, Raycheva R, Belcheva A. Efficacy of erbium-doped yttrium 
aluminium garnet for achieving pre-emptive dental laser analgesia in children: A study protocol 
for a randomized clinical trial. Medicine. 2018 Dec;97(51). 

БГ Въведение: Настоящо нефармакологично средно за постигане на безболезнено консервативно лечение 
е представено чрез лазерна аналгезия (LA), разглеждана като био-фотомодулация на реактивността на 
пулпа, целяща намаляване на образуването на ноцицептивен импулс. Понастоящем не се постига 
консенсус по отношение на подробен протокол с настройки на лазерните параметри за превантивна 
LA. Целта на това проучване е да се определи ефикасността на легиран с ербий итриев алуминиев 
гранат (Er: YAG) лазер за постигане на пулпална аналгезия и количествено определяне на 
продължителността и степента на всички оценени ефекти. Методи и анализ: Представеното 
проучване е двойно-сляпо плацебо-контролирано рандомизирано клинично изпитване с разделена 
устна кухина с двупосочен дизайн на повтарящи се мерки. Допустимите пациенти на възраст от 10 до 
12 години се подлагат на 2 еднократни лечения, получаващи LA или плацебо аналгезия (PA) преди 
кариесната аблация, рандомизирани чрез компютърно генерирана последователност на пермутирания 
блок. Първична мярка за резултат е болката, усещана по време на лечението, съобщена от пациента на 
визуално-аналогова скала. Вторични резултати: промени в чувствителността на пулпа към 
електрически и студени дразнители; усещането на пациента по време на LA / PA; свързано с болката 
поведение по скала на лица, крака, активност, плач, утеха (FLACC); динамика на сърдечния ритъм. 
Данните ще бъдат анализирани с концепция за намерение за лечение чрез тест на Student за сдвоени 
проби, P <.05. Предварителният тест на 20 субекта доведе до n = 41 пациенти обем на извадката. Етика 
и разпространение: Този протокол за изследване е одобрен от Комитета по научна изследователска 
етика, Медицински университет - Пловдив, България (Референтен номер P-8604, Протокол за 
одобрение N: 6 / 23.11.2017) и е регистриран в публично достъпна база данни. Това изследване получи 
институционално финансиране от Медицински университет - Пловдив, България по проект SPD-
03/2017. Констатациите ще бъдат докладвани в научни публикации и на изследователски конференции, 
както и в резюмета на проекти за участниците. Регистрация на проучването: ClinicalTrials.gov 
(Регистрационен номер: NCT03412721). Ключови думи: легирана с ербий итриева алуминиева гранатна 
анестезия, лазерна аналгезия, ниско ниво на лазерна терапия, фотобиомодулация, фотомодулаци 

ENG Introduction: A current non-pharmacological mean for attaining painless conservative treatment is presented 
by laser analgesia (LA), considered as bio-photomodulation of pulp reactivity aiming reduction of nociceptive 
impulse formation. Currently no consensus is reached regarding a detailed protocol with laser parameter 
settings for pre-emptive LA. The purpose of this study is determining the efficacy of erbium-doped yttrium 
aluminium garnet (Er:YAG) laser in achieving pulpal analgesia and quantifying duration and extent of any 
effects assessed. Methods and analysis: The proposed study is a double-blind placebo-controlled randomized 
split-mouth clinical trial with 2-way repeated measures design. Eligible patients of age 10 to 12 years undergo 
2 single-visit treatments, receiving LA or placebo analgesia (PA) prior to caries ablation, randomized via 
computer-generated, permuted-block sequence. Primary outcome measure is pain felt during treatment, 
reported by patient on visual-analogue scale. Secondary outcomes: changes in pulpal sensibility to electrical 
and cold-stimuli; patient experience during LA/PA; pain-related behavior according to Faces, Legs, Activity, 
Cry, Consolabilty (FLACC) scale; heart-rate dynamics. Data will be analyzed with intention-to-treat concept 
by Student t test for paired samples, P<.05. Pretest on 20 subjects resulted in n=41 patients needing to be 
recruited. Ethics and dissemination: This study protocol has been approved by the Committee for Scientific 
Research Ethics, Medical University - Plovdiv, Bulgaria (Reference number P-8604, Protocol of approval 
N:6/23.11.2017) and registered on a publically accessible database. This research received institutional 
funding from the Medical University – Plovdiv, Bulgaria under project SPD-03/2017. Findings will be 
reported in scientific publications and at research conferences, and in project summary papers for participants. 
Trial registration: ClinicalTrials.gov (Registration number: NCT03412721). Keywords: erbium-doped 
yttrium aluminium garnet anesthesia, laser analgesia, low-level laser therapy, photobiomodulation, 
photomodulation 
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4.  Публикацията: Pejcic AV, Iskrov G, Raycheva R, Stefanov R, Jakovljevic M. Transposition 
and implementation of EU rare disease policy in Eastern Europe. Expert review of 
pharmacoeconomics & outcomes research. 2017 Nov 2;17(6):557-66. 

БГ Въведение: Поредица от политически решения на Европейския съюз (ЕС) превърнаха 
редките заболявания в един от крайъгълните камъни на общата европейска здравна политика. 
Приета през 2009 г., Препоръка на Съвета за действие в областта на редките заболявания цели 
да служи като насока за определяне на политики. Докладът за прилагане, който я последва, 
нито извърши подробно сравнение между държавите, нито направи оценка на въздействието 
на политиките. Обхванати области: Разработен е набор от 10 показателя, за да се структурира 
прегледът и да се опишат дейностите по отношение на редките болести в 14 страни от Източна 
Европа. Експертен коментар: Вземайки предвид всички показатели, държавите-членки на 
ЕС превъзхождат страните кандидатки и потенциални кандидатки по отношение на 
планирането и прилагането на политиката за редки болести. С най-добри показатели е 
Унгария, следвана от България и Чехия. Държавите, които не са членки на ЕС формират най-
ниското ниво, като Сърбия е най-добре класираната сред тях. Докато адхезията в ЕС е основен 
улесняващ лост за планиране и приемане на политики за редки болести, местните 
заинтересовани страни са фактор за тяхното успешно прилагане. Европейските референтни 
мрежи вероятно ще бъдат бъдещето дейностите свързани с редките заболявания в ЕС. Те 
трябва да се синхронизират и тясно да си сътрудничат в по всички важни проекти на ЕС в 
областта на редките заболявания, за да постигнат своите цели. 

Ключови думи: редки болести, национални планове, лекарства сираци, европейски 
референтни мрежи, регистри, ЕС 

ENG Introduction: А series of European Union (EU) political decisions have made rare diseases one of 
the cornerstones of the common European health policy. Adopted in 2009, Council Recommendation 
on an action in the field of rare diseases aimed to serve as a policy-making guideline. However, the 
implementation report, which followed it, neither performed detailed cross-country comparison, nor 
assessed the impact of the policies. Areas covered: A 10-indicator set was elaborated to structure 
the review and to describe rare disease activities in 14 Eastern European countries. Expert 
commentary: Taking into account all indicators, EU member states outperform candidate and 
potential candidate countries in terms of rare disease policy planning and implementation. Hungary 
is the top performer, followed by Bulgaria and Czech Republic. Non-EU countries form the bottom 
tier, with Serbia being the best ranked among them. While EU adhesion is a major facilitator for 
planning and adopting rare disease policies, local stakeholders are the triggering factor for their 
successful implementation. European reference networks are likely to be the future of rare disease 
activities in the EU. They need to synchronize and closely collaborate with all important EU projects 
in the field of rare diseases if they are to achieve their objectives. 

Keywords: rare diseases, national plans, orphan drugs, European reference networks, registries, EU 
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5.  Публикацията: Petrov MM, Petrova A, Stanimirova I, Mircheva-Topalova M, Koycheva L, 
Velcheva R, Stoycheva-Vartigova M, Raycheva R, Asseva G, Petrov P, Kardjeva V. Evaluation 
of antimicrobial resistance among Salmonella and Shigella isolates in the University Hospital 
“St. George,” Plovdiv, Bulgaria. Folia microbiologica. 2017 Mar 1;62(2):117-25. 

БГ Целта на настоящото проучване е да се проучи епидемиологията и антимикробната резистентност 
към най-често използваните антибиотици за лечение на остър гастроентерит, причинен от 
салмонела и шигела в най-голямата българска болница - Университетска болница „Свети Георги“, 
Пловдив - за периода 2009–2013 г. Двеста и деветдесет щама бяха тествани in vitro за устойчивост 
на 15 антимикробни агенти. Наличието на бета-лактамази с разширен спектър (ESBL) е 
демонстрирано чрез различни специализирани тестове. За сравнение, колекция от 28 щама, 
представени от Националната референтна лаборатория (НРЛ) Ентерични инфекции в 
Националния център по инфекциозни и паразитни болести (НЦЗПБ), София, също е тествана за 
производството на ESBLs. В изолати, фенотипно демонстрирани като продуценти на ESBL, беше 
извършено откриване на полимеразна верижна реакция (PCR) на гените bla-CTX-M, bla-SHV и 
bla-TEM. Сред 290 тествани изолата само два - салмонела серотип Livingstone и Shigella flexneri - 
са фенотипично доказани като производители на ESBL. Само 4 щама от 28, представени от 
чревните инфекции на НРЛ в НЦЗПБ, София, са фенотипично потвърдени като производители на 
ESBL. Наличието на bla-CTX-Mgene е установено във всички тествани щамове (4 от НРЛ, НЦЗПБ, 
София и 2 от Университетската болница "Св. Георги", Пловдив), генът bla-SHV само в щам S. 
Livingstone от Пловдив, а генът bla-TEM в два от София и един (отново S. Livingstone) от Пловдив. 
В заключение, изолатите на салмонела и шигела от пациенти, хоспитализирани в УМБАЛ „Свети 
Георги“, Пловдив, с остър гастроентерит, показват добра чувствителност към най-често 
използваните антибиотични средства, включително азитромицин. 

Ключови думи: салмонела, шигела, ESBL, антимикробна резистентност, PCR 

ENG The aim of this work is to study the epidemiology and antimicrobial resistance to the most commonly 
used antibiotics for the treatment of acute gastroenteritis caused by Salmonella and Shigella at the largest 
Bulgarian hospital - University Hospital St. George, Plovdiv—for the period 2009–2013. Two hundred 
ninety strains were in vitro tested for resistance to 15 antimicrobial agents. The presence of extended-
spectrum beta-lactamases (ESBLs) was demonstrated by a variety of specialized tests. For comparison, a 
collection of 28 strains submitted by the National Reference Laboratory (NRL) Enteric Infections at the 
National Center of Infectious and Parasitic Diseases (NCIPD), Sofia, was also tested for the production 
of ESBLs. In isolates, phenotypically demonstrated as ESBL producers, polymerase chain reaction (PCR) 
detection of the genes bla-CTX-M, bla-SHV, and bla-TEMwas performed. Among the 290 tested isolates, 
only two—Salmonella serotype Livingstone and Shigella flexneri - were phenotypically proven to be 
ESBL producers. Only 4 strains from the collection of 28, submitted 

from the NRL Intestinal Infections in NCIPD, Sofia, were phenotypically confirmed as ESBL producers. 
The presence of the bla-CTX-Mgene was detected in all of the tested strains (4 from NRL, NCIPD, Sofia, 
and 2 from the University Hospital St. George, Plovdiv), the bla-SHV gene only in strain S. Livingstone 
from Plovdiv, and the bla-TEM gene in two from Sofia and one (again S. Livingstone) from Plovdiv. In 
conclusion, Salmonella and Shigella isolates from patients hospitalized at the University Hospital St. 
George, Plovdiv, with acute gastroenteritis demonstrate good susceptibility to the most commonly used 
antibiotic agents, including azithromycin. 

Keywords Salmonella . Shigella . ESBL . Antimicrobial resistance . PCR 
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6.  Публикацията: Kevorkyan A, Tomova I, Raycheva R, Stoeva V, Stoilova Y, Lalabonova H, 
Kondeva V. Legionella pneumophila antibodies in serum samples from medical and dental 
personnel: a seroepidemiological survey. Biotechnology & Biotechnological Equipment. 2017 
May 4;31(3):588-93. 

БГ Разнообразието от здравни технологии, прилагани в медицинската и денталната практика, са 
свързани с образуването на фини водни капчици / аерозоли. Това представлява потенциален риск 
както за пациентите, така и за персонала за експозиция на легионерска болест. Целта на това 
проучване е да се оцени наличието на антитела на легионела в персонала (медицински и 
стоматологичен) и контролна група. Индексът на серумни антитела (Ab индекс) към L. 
pneumophila Sg1-6 (IgG + IgM) се определя с помощта на ензимно-свързан имуносорбентен анализ. 
Антитела на L. pneumophila Sg 1-6 (Ab индекс> 5) са открити при 27/66 (40,91%) от персонала 
спрямо 7/90 (7,78%) от контролните субекти (x2 = 24,55, p <0,0001). Няма статистически значима 
разлика в нивата на серопозитивност в групите по отношение на пола, съпътстващи хронични 
заболявания, прием на лекарства, влияещи върху имунния отговор, тютюнопушене и анамнеза за 
пневмония. Наблюдава се асоциация с професионалните категории на персонала (x2 = 6,836, df = 
2, p <0,05): повече от 50% от лекарите са серопозитивни за L. pneumophila. Логистичният 
регресионен анализ доказа ролята на фактори, свързани със серопозитивността, като възраст, 
използване на защитно оборудване и работно място (сграда с доказано присъствие на L. 
pneumophila във водната система). Степента на серопревалентност на Legionella антителата при 
персонала може да бъде свързана с излагане на професионален риск, особено при липса на 
системно и редовно използване на предпазни средства по време на работа и липсата на установена 
система за редовен мониторинг и превантивна поддръжка на водните системи в здравните 
заведения. 

ENG Variety of health technologies applied in medical and dental practice are associated with formation of fine 
water droplets/aerosols. This presents a potential risk of both the patients and the  personnel acquiring 
Legionnaires' disease. The aim of this study was to assess the presence of  Legionella antibodies in the 
personnel (medical and dental) and a control group. The serum antibody index (Ab index) to L. 
pneumophila Sg1-6 (IgG + IgM) was determined using enzyme-linked immunosorbent  assay.  L.  
pneumophila  Sg  1-6  antibodies  (Ab  index  > 5)  were  found  in 27/66 (40.91%) of the personnel vs. 
7/90 (7.78%) of the control subjects (x2  = 24.55, p < 0.0001). There was no statistically significant 
difference in the seropositivity levels in the groups in terms of sex, concomitant chronic diseases, intake 
of medications affecting the immune response, smoking and history of pneumonia. Association was 
observed with the professional categories of the personnel (x2 = 6.836, df = 2, p < 0.05): more than 50% 
of the physicians were seropositive for L. pneumophila. The logistic regression analysis proved the role 
of seropositivity associated factors such as age, use of protective equipment and workplace (building with 
proven presence of L. pneumophila in the water system). The seroprevalence rate of Legionella antibodies 
in the personnel can be associated with occupational risk exposure, especially in the absence of systematic 
and regular use of protective equipment during work and the lack of an established system for regular 
monitoring and preventive maintenance of the water systems in the healthcare facilities. 
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7.  Публикацията: Kevorkyan A, Teoharov P, Lernout T, Petrova N, Raycheva R, Ivanov I, van 
Damme P, Kojouharova M. Prevalence of HBV and HCV among outpatients in the Plovdiv 
region of Bulgaria, 2010–2011. Journal of medical virology. 2015 Mar;87(3):401-6. 

БГ Вирусният хепатит, особено хепатит В и С, са заболявания с разпространение в световен мащаб, 

които представляват значителен проблем за общественото здраве. Проучванията за 

серопревалентност позволяват да се оцени степента на бремето на заболяването, да се 

идентифицират популациите в риск и да се наблюдават тенденциите във времето. Многоцентрово 

проучване за серопревалентност, проведено в България (обхващащо петте най-големи градa - 

София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора) през 1999–2000 г., изчислява нстандартизиран 

процент на серопревалентност от 3,9% за HBsAg и 1,3% за анти-HCV. Десетилетие по-късно 

сравними нива са наблюдавани в проучване, включващо 865 амбулаторни пациенти, 

консултиращи се с клинична лаборатория в Пловдив, вторият по големина административен район 

в България. Процентът на нестандартизирана серопревалентност, измерен за хепатит В (HBsAg), 

е 3,9%. Степента на разпространение на HBsAg при лица на възраст ≤19 години (насочени към 

ваксинация) е значително по-ниска в сравнение с честотата при възрастни ≥20 години –1% спрямо 

4.8%. Липсата на динамика в общото ниво на носителство на HBsAg вероятно е свързана с 

прекомерно ниския обхват на ваксината срещу хепатит В при лица, родени преди въвеждането на 

универсалната ваксинация за новородени през август 1991 г. Антитела срещу HCV са открити в 

0,7% от изледваните. 

Ключови думи: хепатит В; хепатит С; серопревалентност 

ENG Viral hepatitis, particularly hepatitis B and C, are diseases with worldwide distribution that present a  

significant public  health  problem.  Seroprevalence studies allow assessment of the extent of the disease 

burden, the identification of populations at risk and the monitoring trends over time. A multi-center 

seroprevalence study, carried out in Bulgaria (covering the five largest  cities  – Sofia, Plovdiv, Varna, 

Pleven, and Stara Zagora) in 1999–2000 estimated a crude seroprevalence rate of 3.9% for HBsAg and 

1.3% for anti-HCV. A decade later, comparable rates were observed in a study including 865 outpatients 

consulting a clinical laboratory in Plovdiv, the second largest administrative region in Bulgaria. The crude 

seroprevalence rate measured for hepatitis B (HBsAg) was 3.9%. The HBsAg prevalence rate in 

individuals ≤19 years of age (targeted by vacci- nation) was significantly lower compared to the rate in 

adults ≥20 years of age –1% versus 4.8%. The lack of dynamics in the overall level of HBsAg carriers is 

likely related to the excessively low hepatitis B vaccine coverage in individuals, born before the 

introduction of the universal vaccination of newborns in August 1991.  Anti- HCV antibodies were 

detected in 0.7% of the subjects. 

Keywords: hepatitis B; hepatitis C; seroprevalence 
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8.  Публикацията: Teoharov P, Kevorkyan A, Raycheva R, Golkocheva-Markova E, Trandeva-
Bankova D, Andonov A. Data on the prevalence of hepatitis E virus in Bulgaria. Comptes rendus 
de l'Academie bulgare des Sciences. 2014 Oct;67(10):1427-32. 

БГ Вирусът на хепатит Е е причинител на самоограничаващ се остър хепатит и се появява като 

ендемична инфекция предимно в страните с горещ климат. Клиничните случаи на хепатит Е в 

Европа са редки, но сероепидемиологичните проучвания разкриват значително присъствие на 

антитела срещу HEV в човешки популации в неендемични региони. В настоящото проучване е 

установено общо разпространение на анти-HEV от 9,01% сред българското население с тенденция 

към увеличаване с възрастта. Не са открити разлики в разпределението на антитела срещу HEV 

между мъже и жени. Въпреки някои ограничения, проучването разкрива значително 

разпространение на HEV в човешката популация и доказа, че HEV инфекцията не е екзотична за 

България. 

Ключови думи: HEV, анти-HEV, серопревалентност 

ENG Hepatitis E virus is a causative agent of self limited acute hepatitis and appears as an endemic infection 

predominantly in the countries with hot climate. The clinical cases of a hepatitis E in Europe are rare but 

seroepidemiological studies have reveled significant presence of anti-HEV antibodies in human 

populations in non-endemic regions. In the present study an overall anti-HEV prevalence of 9.01% in 

Bulgarian population was found with the tendency of increasing with age. No differences were found in 

the distribution of antibodies against HEV between males and females. Despite some limitations, the 

study revealed significant prevalence of HEV in the human population and proved that HEV infection is 

not an exotic one in Bulgaria. 

Keywords: HEV, anti-HEV, seroprevalence 
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9.  Публикацията: Rangelova V, Raycheva R, Kevorkyan A, Krasteva M, Dermendzhiev T. 
Surveillance of nosocomial infections in a Bulgarian neonatal intensive care unit. Folia Medica. 
2020 Dec 31;62:753. 

БГ Въведение: Вътреболничните инфекции (ВБИ/НИ) са чести усложнения в отделенията за 
интензивно лечение на новородени (ОИЛН), които водят до висока заболяемост и смъртност. Цел: 
Да се определи и анализира честотата, рисковите фактори и етиологичните агенти на НИ при 
новородени, приети в ОИЛН, за да се подпомогне планирането на бъдещи стратегии за 
наблюдение и превенция. Материали и методи: Проведено е проспективно кохортно проучване 
в ОИЛН на Университетска болница „Свети Георги“, Пловдив, България от 1 януари 2017 г. до 31 
юни 2018 г. Броят на новородените, включени в изследването, е 507. Използвана е дескриптивна 
статистика за представяне на брой, процент, средно и стандартно отклонение. За да се докажат 
асоциации, е прилаган хи-квадрат тест. Използването на биномна логистична регресия представи 
съотношенията на шансовете, с 95% доверителни интервали. Резултати: От 507 хоспитализирани 
новородени в ОИЛН, 48 са позитивните с 54 НИ. Заболяемостта и  плътността са съответно 9,5% 
и 7,67 на 1000 пациентодни. Вътреболнични инфекции бяха открити при новородени от всички 
класове с тегло при раждане, но тези с най-ниско тегло и недоносени новородени са изложени на 
голям риск. Най-често се среща вентилатор-асоциирана пневмония (VAP) (67,27%), инфекция на 
кръвта (23,64%) и конюнктивит (9,09%). Основните патогени са грам-отрицателни като Klebsiella 
pneumoniae, Е. coli, Pseudomonas aeruginosa и Acinetobacter baumannii. Логистичния регресионен 
анализ демонстрира, че НИ са силно свързани с интубацията, наличието на венозен катетър, 
продължителността на антибиотичното лечение и увеличения CRP> 10 mg / l. Заключениe: Това 
проучване подчертава тежестта на НИ, идентифицира основния фокус за бъдещите програми за 
контрол и превенция на НИ. 

Ключови думи: етиология, честота, новородено, вътреболнична инфекция, рискови фактори 

ENG Introduction: Nosocomial infections (NI) are frequent complications in neonatal intensive care units 
(NICU) which result in high morbidity and mortality. Aim: To determine and analyze the incidence, risk 
factors and etiologic agents of NI in newborns admitted in the NICU to help planning future surveillance 
and prevention strategies. Materials and methods: A prospective cohort study was carried out at the 
NICU of St George University Hospital, Plovdiv, Bulgaria from January 1, 2017 to June 31, 2018. The 
number of neonates included in the study was 507. Descriptive statistics such as count, percent, mean and 
standard deviation was used. Chi-square test was performed to prove associations. Odds ratios, with 95% 
confidence intervals, were computed from the results of the binominal logistic regression analyses. 
Results: Of the 507 hospitalized newborns in NICU, 48 presented with 54 NI. The incidence and the 
density incidence rates were 9.5% and 7.67 per 1,000 patient-days, respectively. Nosocomial infections 
were detected in neonates from all birth weight (BW) classes, but it was low BW and premature neonates 
that were at major risk to acquire them. The most common infection sites were ventilator-associated 
pneumonia (VAP) (67.27%), bloodstream infection (23.64%) and conjunctivitis (9.09%). Major 
pathogens were Gram-negative such as Klebsiella pneumoniae, E. coli, Pseudomonas aeruginosa and 
Acinetobacter baumannii. In the multivariate logistic regression analysis NIs were strongly associated 
with intubation, presence of a venous catheter, the duration of antibiotic treatment and increased CRP> 
10 mg/l. Conclusions: This report highlights the burden of NIs, identifies the major focus for future NI 
control and prevention programs.  

Keywords: aetiology, incidence, newborn, nosocomial infection, risk factors 
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10.  Публикацията: Graklanov V, Popov V, Raycheva R. Serum levels of vitamin D in patients 
with multiple myeloma. Folia Medica. 2020 Dec 31;62:730. 

БГ Цел: Да се изследват серумните нива на витамин D при новодиагностицирани пациенти с 

мултиплен миелом (MM). 

Пациенти и методи: В това проучване ние измерихме серумните нива на витамин D при 

37 пациенти (19 жени, 18 мъже) на средна възраст 68 години и диагноза ММ съгласно 

критериите на Международната миеломна работна група (IMWG). Тестовете за 

имуноанализ, използвани за количественото определяне на 25 (OH) - витамин D, са 

оригинални ELISA комплекти. Имунодиагностиката и измерването е направено преди 

започване на лечението. 

Резултати: При всички 37 пациенти са регистрирани серумни нива под оптималните (<30 

ng / ml). Средната стойност на витамин D е 4.3±6.5 mg / ml, максималната измерена 

стойност е 24.7 mg / ml, което е под долната граница на референтната стойност за дефицит. 

Заключениe: В това проучване открихме изключително ниски серумни нива на витамин 

D при повечето от новодиагностицираните пациенти с ММ. 

Ключови думи: химиотерапия, мултиплен миелом, лъчетерапия, витамин D 

ENG Aim: To investigate the serum levels of vitamin D in newly diagnosed patients with multiple 

myeloma. 

Patients and methods: In this study we measured the serum levels of vitamin D in 37 patients 

(19 women, 18 men) at a median age of 68 years and a diagnosis of MM according to the 

International Myeloma Working Group (IMWG) criteria. The immunoassay tests used for the 

quantification of 25 (OH) – Vitamin D were original ELISA kits Immundiagnostic and the 

measurement was done before starting the treatment. 

Results: Serum levels below the optimum (<30 ng/ml) were recorded in all 37 patients. The 

median value of vitamin D was 4.3±6.5 mg/ml, the maximum value measured was 24.7 mg/ml, 

which is below the lower limit of the reference value for deficiency. 

Conclusions: In this study, we found extremely low serum vitamin D levels in most of the newly 

diagnosed MM patients. 

Keywords: chemotherapy, multiple myeloma, radiotherapy, vitamin D 
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11.  Публикацията: Pecheva A, Georgiev K, Tsanova S, Raycheva R. A Comparative In Vitro 
Study Evaluating the Marginal Adaptation of Zirconium Computer-Aided Design/Computer-
Aided Manufacture and Press-ceramic Veneers. Folia Medica. 2020 Sep 30;62:546. 

БГ Въведение: Един метод за оценка на клиничния успех на циментираните възстановявания 
е измерването на пределната адаптация. Съществува корелация между напасването на 
реставрацията и проблемите, причинени от клинично неоткриваемо преминаване на 
бактерии между структурата на зъба и фасетата.Цел: Да се оцени в  сравнение пределната 
адаптация на фасети, произведени чрез CAD / CAM и техника на пресоване. Материали 
и методи: 32 извлечени резци са разделени на две еднакви групи (n = 16) според 
производствената техника - CAD / CAM циркониеви фасети и прескерамични фасети. 
Изрязаните секции се изследват под SEM увеличение. Пределната точност се измерва като 
разстоянието между финалната линия на зъба и ръба на фасетата на осем фиксирани 
места. Резултати: Средните стойности на пределната разлика на група 1 са: външна 
адаптация - 79,88 ± 3,71 μm; вътрешна адаптация - 79,14 ± 15,70 μm; цервикална адаптация 
- 82,39 ± 28,55 μm; инцизална адаптация - 86,85 ± 21,72 μm. Средните стойности на 
пределната разлика на група 2 са: външна адаптация - 100,31 ± 2,16 μm; за вътрешна 
адаптация - 101,01 ± 12,51 μm; цервикална адаптация - 91,55 ± 3,31 μm; инцизална 
адаптация - 93,76 ± 2,54 μm. Заключениe: Фасетите, произведени чрез CAD / CAM 
технология, са по-подходящи за външната и вътрешната маргинална стена. Няма 
статистически значима разлика между празните пространства в цервикалната и 
инцизалната области.  

Ключови думи: CAD / CAM фасети, маргинална адаптация, циркониеви фасети 

ENG Introduction: One method to evaluate the clinical success of cemented restorations is measuring 
the marginal adaptation. There is a correlation between the fitting of the restoration and problems 
caused by clinically undetectable passage of bacteria between the tooth structure and the veneer. 
Aim: To evaluate in comparison the marginal adaptation of veneers produced via CAD/CAM 
and press technique. Materials and methods: 32 extracted incisors are divided into two equal-
number groups (n=16) according to the production technique – CAD/CAM zirconium veneers 
and press-ceramic veneers. Cut sections are examined under a SEM magnification. Marginal 
accuracy is measured as the distance between the finish line of the tooth and the margin of the 
veneer at eight fixed locations. Results: The mean values of marginal gap of group 1 are: external 
adaptation – 79.88±3.71 μm; internal adaptation – 79.14±15.70 μm; cervical adaptation – 
82.39±28.55 μm; incisal adaptation – 86.85±21.72 μm. The mean values of marginal gap of 
group 2 are: external adaptation – 100.31±2.16 μm; for internal adaptation – 101.01±12.51 μm; 
cervical adaptation – 91.55±3.31 μm; incisal adaptation – 93.76±2.54 μm. Conclusions: Veneers 
produced via CAD/CAM technology have better fit at the external and internal marginal wall. 
There is no statistically significant difference between the gaps at the cervical and the incisal 
areas. 

Keywords: CAD/CAM veneers, marginal adaptation, zirconium veneers 
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12.  Публикацията: Neychev D, Sbirkova T, Ivanovska M, Raycheva R, Murdjeva M, Atanasov 
D. Correlation between CGRP Levels and the Neuropathic and Inflammatory Component of 
Postoperative Pain. Folia Medica. 2020 Jun 30;62:365. 

БГ Въведение: При хирургични процедури увреждането на тъканите води до отделяне на редица 
биоактивни вещества. Свързаният с калцитонин ген пептид (CGRP), е пептидът, освободен от 
сензорните нерви, който определя ролята му в усещането за болка. Разпределението му в тъканите 
определя ролята му на основен аферентен невротрансмитер. Цел: Да се определи ефектът от CGRP 
върху следоперативната болка и реактивния възпалителен процес след хирургично отстраняване на 
засегнати трети молари на долната челюст, както и факторите, които влияят върху възприемането на 
болката. Материали и методи: В изследването са включени 40 пациенти с двустранно засегнати трети 
молари на долната челюст. Проби от венозна кръв се събират преди и 24 часа след хирургичната 
процедура, за да се тестват техните серумни нива на CGRP и прокалцитонин. Две седмици по-късно 
процедурата е повторена. Трудността на хирургичната процедура, нейната продължителност и 
усложнения са оценени при всички пациенти. Резултати: Установено е влиянието на някои от 
изследваните фактори върху следоперативната болка. Различия в усещането за болка между двата пола 
са открити при сравняване на интензивността на болката, съобщена от пациентите. Значителна разлика 
между интензивността на болката след 1-ва и 2-ра хирургична процедура (6-ти час) е установена при 
жени (Z = 2,63, p = 0,009;), докато при мъжете разликата е наблюдавана на 24-тия час (Z = 1,99; p = 
0,047). По отношение на съществуването на свързана с пола връзка, значителна, силна положителна 
корелация между нивата на CGRP след 1-ва и 2-ра хирургична процедура (24-ти час) е установена при 
мъжете (rxy = 0,78; p = 0,004), докато при жените тази корелация също е значима, макар и умерено (rxy 
= 0,44; p = 0,020). Нивата на CGRP при първата и втората екстракция обикновено са сходни при мъжете 
и не толкова при жените. Доказахме значително умерена положителна връзка между CGRP и нивата 
на пулса, измерени преди втората операция (rxy = 0,37, p = 0,021). Заключение: Резултатите от нашето 
проучване предполагат значителна роля на CGRP в реактивно (неврогенно) възпаление. 

Ключови думи: свързан с калцитонин ген пептид, възпалителна болка, невропатична болка, 
невропептид, болка 

ENG Introduction: In surgical procedures, tissue damage results in the release of a number of bioactive substances. 
Calcitonin gene-related peptide (CGRP) is a peptide released from sensory nerves, which determines its role 
in pain sensation. Its distribution in tissues determines its role as a primary afferent neurotransmitter. Aim: To 
determine the effect of CGRP on postoperative pain and reactive inflammatory process after surgical removal 
of impacted mandibular third molars, as well as the factors that have influence upon the perception of pain. 
Materials and methods: Forty patients with bilaterally impacted mandibular third molars were included in 
the study. Venous blood samples were collected before and 24 hours after the surgical procedure in order to 
test their serum levels of CGRP and procalcitonin. Two weeks later the procedure was repeated. The difficulty 
of the surgical procedure, its duration and complications were assessed in all patients. Results: The influence 
of some of the studied factors upon postoperative pain was established. Differences in the sensation of pain 
between the two sexes were found when comparing pain intensity reported by the patients. Significant 
difference between pain intensity after the 1st and 2nd surgical procedures (6 hours) was found in females 
(Z=2.63, p=0.009;), whereas in males the difference was observed at 24 hours (Z=1.99; p=0.047). Regarding 
the existence of sex-related association, а significant, strong positive correlation between CGRP levels after 
the 1st and 2nd surgical procedures (24 hours) was found in males (rxy=0.78; p=0.004), whereas in females 
this correlation was also significant, although moderately significant (rxy=0.44; p=0.020). CGRP levels at the 
first and second extractions were generally similar in males, and not as much in females. We proved 
significantly moderate positive association between CGRP and pulse levels measured before the second 
surgery (rxy=0.37, p=0.021). Conclusion: The results of our study suggest a significant role of CGRP in 
reactive (neurogenic) inflammation. 

Keywords: calcitonin gene-related peptide, inflammatory pain, neuropathic pain, neuropeptide, pain 
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13.  Публикацията: Atanasova M, Komitova R, Kevorkyan A, Raycheva R, Golkocheva-Markova 
E, Tenev T, Tzochev G, Pavlova R. Hepatitis E among hemodialysis patients from a single center 
in Plovdiv. Nephrology, Dialysis and Transplantation 2020, Vol.  26, Issue 4, рр.56–64 

БГ Честотата на локално придобитите хепатит Е-вирусни (HEV) инфекции в Европа нараства. 

Данните за серопревалентността на HEV при диализираните са противоречиви и 

рисковете за трансмисия не сa напълно ясни. Целта е да се определят нивото на 

серопревалентност и рисковите фактори за HEV сред пациенти на хемодиализа. 80 

пациенти от Отделението по диализно лечение при УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив, са 

тествани за HEV IgM/IgG чрез ELISA и 60 – за HEV RNA чрез RT-PCR. Демографските 

данни и рисковите фактори са събрани чрез анкета. При седем (8,75%) от пациентите са 

намерени anti-HEV IgM/IgG антитела. Anti-HEV-IgM самостоятелно или в комбинация с 

anti-HEV-IgG са открити при 3 пациенти. Седемте пациенти и 53/73 пациенти без HEV 

антитела са отрицателни за HEV RNA. Рисков фактор, асоцииран с наличие на HEV 

антитела, е контактът с котки (p = 0.006). Липсата на данни за активна HEV инфекция при 

серопозитивни хемодиализирани пациенти е предпоставка за провеждане на по-обхватни 

изследвания с комбинация от серологични и молекулярни тестове за цялостна оценка на 

HEV преваленса и рисковите фактори за трансмисия сред тази популация в страната.  

Ключови думи: хепатит Е, серопревалентност, хемодиализа, рискови фактори 

ENG The incidence of locally acquired hepatitis E viral (HEV) infection has increased recently across 

Europe. Data on HEV seroprevalence in hemodialysis (HD) patients are conflicting and risk 

factors of the transmission are unknown. Aim: to determine the prevalence and risk factors 

among HD patients from a single dialysis center. Methods: In total, 80 patients from a dialysis 

center, University Hospital Plovdiv, were tested for HEV IgM/IgG using ELISA and for HEV 

RNA by RT-PCR. Demographic data and risk factors were collected using a questionnaire. 

Results: HEV IgG/IgM antibodies were detected in seven (8.75%) patients. HEV IgM – alone or 

in combination with IgG, were found in three patients. These seven patients and 53/73 patients 

with negative HEV antibodies were tested negative for HEV RNA. Factor associated with HEV 

antibodies was cat contact (p = 0.006) Conclusion: The scarce data on active HEV infection 

among hemodialysis patients is a prerequisite to conducting more extensive research with 

application of a combination of serological and molecular methods for a comprehensive 

assessment of HEV prevalence and the transmission risk factors among this population. 

Kew words: hepatitis E, seroprevalence, hemodialysis, risk factors 
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14.  Публикацията: Kalchev Y, Petkova T, Raycheva R, Kabayira B, Deneva T, Murdjeva M. 
Serum Procalcitonin Levels in Patients with Acute Central Nervous System Infections. Open 
Access Macedonian Journal of Medical Sciences. 2020 Dec 10;8(B):1251-5. 

БГ Въведение: Бактериалните инфекции на мозъка са свързани с висока смъртност и неврологични 
последствия, докато вирусните заболявания обикновено се самоограничават. За подобряване на 
управлението при тези пациенти е необходим бърз и лесен за изпълнение биомаркер. Цел: 
Тестването за прокалцитонин (PCT) вече е внедрено в много лаборатории за оценка на септично 
болни и е леснодостъпен биомаркер, така че имаме за цел да изследваме ролята му по-конкретно 
за различаване на острите бактериални от вирусни инфекции на централната нервна система 
(ЦНС). Материали и методи: Това проспективно проучване включва 80 пациенти с клинични 
симптоми и лабораторни находки, предполагащи остра инфекция на ЦНС. Микробиологичният 
анализ включва директна микроскопия, култивиране, тест за латекс-аглутинация и мултиплекс 
полимеразна верижна реакция. Нивата на РСТ се измерват чрез ензимно-свързана флуоресцентна 
технология за анализ. Резултати: След резултатите от микробиологичния анализ случаите бяха 
разделени на три групи - бактериални 26,3% (n = 21), вирусни 17,5% (n = 14) и неидентифицирани 
невроинфекции - 56,2% (n = 45). Наблюдавана е статистически значима разлика в средната 
серумна PCT между бактериалната и вирусна невроинфекция (p = 0,004), както и между 
бактериалните и неидентифицираните инфекции на мозъка (p = 0,000). Не е установена значителна 
разлика (p = 1.000) при сравняване на вирусна и неидентифицирана невроинфекция. Площта под 
кривата за серумен РСТ е 0,823, но може да бъде увеличена до 0,929 при комбиниране на серумен 
РСТ и С-реактивен протеин (CRP). Заключение: Серумните нива на РСТ са значително по-високи 
при пациенти с остри бактериални инфекции на мозъка. Като самостоятелен биомаркер, неговата 
дискриминационна сила не превъзхожда класическите лабораторни параметри в 
цереброспиналната течност и серумния CRP. Въпреки това, когато се комбинира със серумен CRP, 
се наблюдава отлична дискриминационна сила. 

ENG Background: Bacterial infections of the brain are associated with high mortality and neurological 
sequelae, whereas viral diseases are usually self-limiting. A fast and easy-to-perform biomarker is needed 
to improve management in these patients. Aim: Procalcitonin (PCT) testing has already been 
implemented in many laboratories for evaluating septic patients and it is an easily accessible biomarker, 
so we aimed to examine its role specifically in discriminating acute bacterial from viral infections of the 
central nervous system (CNS). Materials and methods: This prospective study included 80 patients with 
both clinical symptoms and laboratory findings suggesting acute CNS infection. The microbiological 
analysis included direct microscopy, culturing, latex-agglutination test, and multiplex polymerase chain 
reaction. PCT levels were measured by enzyme-linked fluorescent assay technology. Results: Following 
the results of the microbiological analysis, the cases were divided into three groups – bacterial 26.3% (n 
= 21), viral 17.5% (n = 14), and unidentified neuroinfections – 56.2% (n = 45). A statistically significant 
difference in the median serum PCT was observed between the bacterial and viral neuroinfections (p = 
0.004) as well as between bacterial and unidentified infections of the brain (p = 0.000). No significant 
difference was found (p = 1.000) when comparing viral and unidentified neuroinfection. The area under 
the receiver operating characteristic curve for serum PCT was 0.823 but could be increased to 0.929 when 
combining serum PCT and C-reactive protein (CRP). Conclusion: Serum PCT levels are significantly 
higher in patients with acute bacterial infections of the brain. As a stand-alone biomarker, its 
discriminatory power is not superior to the classical laboratory parameters in the cerebrospinal fluid and 
serum CRP. However, when combined with serum CRP, excellent discriminatory power is observed. 
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15.  Публикацията: Gavazova G, Hristozova E, Kisselov S, Raycheva R, Pechalova P. Bacteremia 
following closed and open dental extraction. Folia medica. 2019 Dec 31;61:600. 

БГ Цел: Да се наблюдава бактериемия след затворена и отворена зъбна екстракция. Материали и 
методи: Проучването включва две групи, всяка от 29 участници. Пациентите от група I са 
получили еднократна затворена зъбна екстракция, а пациентите от група II - единична отворена 
екстракция. Венозна кръв от кубиталната вена на всеки пациент се събира в три проби - 
предоперативно, 30 секунди след операцията и 15 минути след операцията. Анаеробни и аеробни 
хемокултури (Bact / ALERT, BioMerieux, Inc., Durhamn, NC) са използвани за изследване на 
процеса на бактериемия. Резултати: Предоперативно бактериемията е потвърдена при 4 пациенти 
(6,9%), подложени на затворена екстракция и при 1 пациент (1,7%), подложени на открита 
екстракция. Освен това открихме статистически значима връзка между бактериемията и възрастта 
(p = 0,002). Тридесет секунди след хирургична интервенция бактериемия е очевидна при 6 
пациенти (10,3%) от група I и при 3 (5,2%) от група II. Петнадесет минути след операцията 
бактериемия е очевидна при 4 пациенти (6,9%), подложени на типична екстракция, и при един 
пациент (1,7%), подложени на хирургична екстракция. Не е установена статистически значима 
връзка между вида на екстракцията и наличието на бактерии в кръвния поток при 30 секунди (p = 
0,285) и при 15 минути (p = 0,166). Коагулаза-отрицателният стафилокок е най-често срещаният 
микроорганизъм (22,2% от аеробните и 11,1% от анаеробните хемокултури). Резултатите показват 
по-голяма значимост на бактериемията при 30 секунди в сравнение с предоперативните проби и 
за двете субектни групи (p = 0,03). Заключение: Бактериемията след екстракция на зъбите не се 
влияе от продължителността на интервенцията, вида на екстракцията и пола. 

Ключови думи: бактериемия, затворена екстракция, коагулаза отрицателен стафилокок, 
хемокултури, отворена екстракция 

ENG Aim: To observe bacteremia following closed and open dental extraction. Material and methods: The 
study included two subject groups each comprising 29 participants. Group I patients received a single 
closed dental extraction, and group II patients – a single open extraction. Venous blood from the cubital 
vein of each patient was collected in three samples – preoperatively, 30 seconds after surgery, and 15 
minutes after surgery. Anaerobic and aerobic hemocultures (Bact/ALERT, BioMerieux, Inc., Durhamn, 
N.C.) were used to study the bacteremia process. Results: Preoperatively, bacteremia was confirmed in 
4 patients (6.9%) undergoing closed extraction and in 1 patient (1.7%) undergoing open extraction. 
Additionally, we found statistically significant relation between bacteremia and age (p=0.002). Thirty 
seconds after surgery bacteriemia was evident in 6 patients (10.3%) from group I and in 3 (5.2%) from 
group II. Fifteen minutes following surgery bacteremia was evident in 4 patients (6.9%) undergoing 
typical extraction and in one patient (1.7%) undergoing surgical extraction. No statistically significant 
relation between type of extraction and presence of bacteria in the bloodstream at 30 seconds (p=0.285) 
and at 15 minutes (p=0.166) was found. Coagulase-negative Staphylococcus was the most frequently 
found microorganism (22.2% of aerobic and 11.1% of anaerobic hemocultures). The results show greater 
significance of bacteremia at 30 seconds, compared to preoperative samples for both subject groups 
(p=0.03). Conclusions: Bacteremia following dental extraction is unaffected by duration of intervention, 
type of extraction and gender.  

Keywords: bacteremia, closed extraction, coagulase negative Staphylococcus, hemocultures, open 
extraction 
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16.  Публикацията: Hristamyan-Cilev MA, Pechalova PP, Raycheva RD, Hristamyan VP, 
Kevorkyan AK, Stoilova YD. Bisphosphonate-associated Osteonecrosis of the Jaws: a Survey 
of the Level of Knowledge of Dentists about the Risks of Bisphosphonate Therapy. Folia medica. 
2019 Jun 1;61(2):303-11. 

БГ Въведение: Свързаната с бисфосфонати остеонекроза на челюстите (БОНЧ) е страничен ефект от 
лечението с бисфосфонат (БФ). Докладите за това усложнение се увеличиха напоследък. Цел: Да се 
оцени нивото на знания на зъболекарите от Пловдив, България, за възможните усложнения от 
терапията с бисфосфонати на пациенти в денталната практика. Материали и методи: Триста двадесет 
и три лекари по дентална медицина от Пловдив, България, взеха участие в анонимно проучване, 
съдържащо 25 въпроса, предназначено да оцени знанията на зъболекарите за усложненията на 
терапията с БФ. Резултати: Оралните и лицево-челюстните хирурзи имат най-добри познания за 
показанията и страничните ефекти на терапията с БФ, докато зъболекарите със специалност по детска 
стоматология и обща стоматология нямат достатъчно познания. От респондентите 17,03% са 
абсолютно неинформирани за БФ и техните странични ефекти, а 1/2 заявяват, че никога не са имали 
пациент с усложнения от терапия с БФ в практиката си, вероятно поради липса на информираност за 
проблема. Приблизително половината от анкетираните от нас зъболекари се съгласяват да извършват 
профилактични прегледи на пациенти, получаващи БФ и знаят какво включва профилактичният 
преглед. Само 15,48% от анкетираните са отговорили правилно, че за да бъдат третирани като 
клинично здрави, пациентите трябва да спрат приема на БФ за повече от 10 години. Заключение: С 
изключение на специалисти по орална и лицево-челюстна хирургия, лекарите по дентална медицина в 
Пловдив и региона са слабо информирани за усложненията, свързани с терапията с БФ. Затова трябва 
да се положат усилия тези зъболекари да бъдат по-добре информирани за БОНЧ, особено за методите 
и средствата за предотвратяване на това състояние. 

ENG Introduction: Bisphosphonate-associated osteonecrosis of the jaws (BAONJ) is a side effect of treatment 
with bisphosphonate (BP). Reports of this complication have increased recently. Aim: To evaluate the 
level of knowledge of dentists from Plovdiv, Bulgaria, about possible complications of bisphosphonate 
therapy of patients in dental practice. Materials and methods: Three hundred and twenty-three dental 
practitioners from Plovdiv, Bulgaria, took part in an anonymous survey containing 25 questions, designed 
to evaluate the knowledge of dentists about the complications of BP therapy. Results: Oral and 
maxillofacial surgeons have the best knowledge about the indications and side effects of BP therapy, 
while dentists with a specialty in Pediatric Dentistry and General Dentistry have insufficient knowledge. 
Of the respondents, 17.03% are absolutely uninformed about BP and their side effects, and 1/2 declare 
that they have never had a patient with complications from BP therapy in their practice, probably due to 
a lack of awareness of the problem. Approximately half of the dentists we surveyed agree to carry out 
prophylactic examinations of patients receiving BP and know what the prophylactic examination 
includes. Only 15.48% of the respondents have correctly responded that in order to be treated as clinically 
healthy, patients should have stopped taking BP for more than 10 years. Conclusion: With the exception 
of specialists in Oral and Maxillofacial Surgery, dental practitioners in Plovdiv and the region are poorly 
informed about the complications associated with BP therapy. Therefore, efforts must be made to make 
these dentists better informed about BAONJ, especially about the methods and means of preventing this 
condition. 

 

 



гл. ас. Р. Райчева, дм / документи за участие в конкурс за заемане на АД „доцент“ / ДВ бр. 63 от 30.07.2021 
 

19 
 

17.  Публикацията: Boykinova O, Kevorkyan A, Baltadzhiev, Raycheva R. Chickenpox-still a 
challenge for medicine. General Medicine 2019, Vol. 21, Issue 2, рр 24-29. 

БГ Варицелата е силно контагиозно заболяване, което може да протече тежко, особено при кърмачета, 

възрастни и хора с имунен дефицит, при които има голям риск от сериозни усложнения, дори от 

фатален край. Цел: Да се анализират промените в заболяемостта от варицела в България за периода 

1928-2017 г. и да се представят клинико-епидемиологичните характеристики на заболяването при 

хоспитализирани пациенти, в подкрепа на необходимостта от въвеждане на универсална 

ваксинационна програма. Материал и методи: 408 пациенти (0 до 61 г.), лекувани в Инфекциозна 

клиника, Пловдив (I.2012-V.2018), са сравнени с предшестващо проучване (2000-2011 г.) на 535 

пациенти. Приложени са клинични, епидемиологични и статистически методи. Резултати: 

Заболяемостта (1928-2017г.) показва възходяща тенденция, с потвърдена зимно-пролетна 

сезонност. Средната възраст на заболелите е 12.67 г., без разлика по пол. С усложнения са 43 

(10.54%), с водещо място на пневмониите. Интересни случаи от нашия споделен опит с VZV 

инфекция са: 2 деца и HIV/СПИН позитивни пациенти с тежък херпес зостер, варицела и скарлатина 

(3 деца), варицела и морбили (1 дете), мисед аборт, варицела със синдром на Guillain-Barrе, булозна 

и хеморагична форма при онкологично болни на химиотерапия. Екзитус леталис беше регистриран 

при 3 случая. Заключение: Базирайки се на доказателствата за потенциални рискове от 

усложненията на варицела, предлагаме мнението си за обсъждане на ползите и предизвикателствата 

от приложение на ваксинацията, особено на контингенти с висок риск.  

Ключови думи: варицела, заболяемост, клинични форми, усложнения, ваксина 

ENG Chickenpox is a highly contagious disease that can occur severely, especially in infants, adults and 

immunocompromised people who are at high risk of serious complications, and even fatal outcome. Aim: 

To analyze the changes in the incidence of chickenpox in Bulgaria between 1928 and 2017 and to present 

the clinical and epidemiologic characteristics of the disease among hospitalized patients in order to support 

the necessity of introducing a universal vaccination program. Patients and methods: 408 patients (0 to 61 

yrs.) were treated at the Infectious Diseases Clinic (January 2012-May 2018) compared to a previous study 

(2000-2011) of 535 patients. Clinical, epidemiological and statistical methods were applied. Results: The 

disease rate (1928-2017) shows an upward trend with confi rmed winter-spring seasonality. The mean age 

is 12.67 years, with no gender diff erence. Complications are 40 (10.5%) and the leading one is pneumonia. 

Interesting cases from our experience with VZV infection: 2 children and a HIV/AIDS patient with severe 

Herpes zoster (shingles); chickenpox and scarlet fever (3 children); chickenpox and measles (1 child); 

miscarriage, chickenpox with Guillain-Barrès (1 case), bullous and hemorrhagic forms in cancer patients 

on chemotherapy. Exitus letalis was registered in 3 cases. Conclusions: Based on the evidence of the 

potential risks of chickenpox complications, we off er our opinion to discuss the benefi ts and challenges 

of vaccination, especially of high risk contingents.  

Key words: chickenpox, morbidity, clinical forms, complications, vaccine 
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18.  Публикацията: Chalova KI, Pehlivanov BK, Amaliev IG, Amaliev GI, Raycheva RD, 
Ivanovska MV. Maternal serum concentrations of corin, endoglin, PP13, and sFlt-1 and their 
changes with advancement of pregnancy and correlation with doppler of uterine arteries. Folia 
Med. 2018 Dec 1;60(4):558-64. 

БГ Въведение: Прееклампсията (PE) засяга 2% до 5% от всички бременности и е основна причина за 
майчината и перинаталната заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Тъй като PE има сложна 
патогенеза и лечението все още не е открито, активно се търсят ефективни методи за прогнозиране 
и профилактика. Цел: Целта на това проучване е да се установи средната серумна концентрация 
на четири протеина при български бременни жени и да се изследва корелацията с индекса на 
пулсираност на маточната артерия през първия и втория триместър на бременността. Материали 
и методи: В това проспективно проучване случай-контрола са измерени серумните концентрации 
на корин, sEndoglin, PP13 и sFlt-1, индексът на пулсативността на маточната артерия (PI-UA) е 
оценен при 40 жени с доплер, два пъти по време на бременността: 11 - 13 гестационна седмица и 
20 гестационна седмица. Бременните бяха рандомизирани в две групи: експериментална група: с 
повишен PIUA на гестационна седмица 13 и контролна група: с нормален PI-UA. Всички 
бременности са проследени до деня на раждането и резултатите са регистрирани. Резултати: Няма 
значима разлика в оценката на APGAR и теглото при раждане на новородените между групите. Не 
установихме значима разлика в средната концентрация на sEnd, sFlt-1 и PP13 между 11-13 
гестационна седмица и 20 гестационна седмица в контролната и експерименталната група. 
Установена е статистически значима разлика само в средните концентрации на корин между 
седмици 11-13 и седмица 20 както в контролната (t = 3,27; p = 0,004), така и в експерименталната 
група (t = 3,22; p = 0,005). Нивата на корин и средният PI на маточните артерии намаляват с 
прогресирането на бременността и в двете групи. Заключение: Необходими са по-нататъшни 
проспективни проучвания на по-големи популации, за да се разработи панел от множество 
предиктори за PE. 

ENG Background: Pre-eclampsia (PE) affects 2% to 5% of all pregnancies and is a major cause of maternal 
and perinatal morbidity and mortality worldwide. Since PE has complex pathogenesis and treatment is 
still not found, effective methods for prediction and prevention of PE are still actively searched. Aim: 
The aim of this study was to find the mean maternal serum concentration of four proteins in Bulgarian 
pregnant women and to investigate the correlation with uterine artery pulsatility index in the first and 
second trimester of pregnancy. Materials and methods: In this prospective case-control study, maternal 
serum concentrations of corin, sEndoglin, PP13, and sFlt-1 were measured, pulsatility index of uterine 
artery (PI-UA) was assessed in 40 women with Doppler, twice during pregnancy – at 11th – 13th weeks 
of gestation and 20th gestational week. They were randomized in two groups: an experimental group: 
with increased PIUA at gestational week 13 and a control group: with normal PI-UA. All pregnancies 
were followed up until the day of delivery and outcomes were recorded. Results: There was no significant 
difference in the APGAR score and birth weight of the newborns between groups. We found no significant 
difference in the mean concentration of sEnd, sFlt-1 and PP13 between 11-13 weeks and 20 week of 
gestation in the control and experimental groups. Statistically significant difference was found only in the 
mean concentrations of corin between weeks 11- 13 and week 20 in both control (t=3.27; p=0.004) and 
experimental group (t=3.22; p=0.005). Corin levels and the mean PI of uterine arteries tended to decrease 
with progression of pregnancy in both groups. Conclusions: Further prospective studies of larger 
populations are required todevelop a panel  of multiple predictors for PE. 
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19.  Публикацията: Daskalova M, Mileva-Nikolova D, Ambareva Z, Raycheva R. Incidence of 
obesity, diabetes mellitus and other endocrine diseases in shift and night work. General Medicine 
2018. Vol. 20, Issue 2, рр 37-42. 

БГ Целта на проучването е да се изследва въздействието и възможната причинно-следствена 

връзка между полагането на сменен и нощен труд и честотата на затлъстяване, захарен 

диабет и други ендокринни заболявания, за да се прецизира медицинската пригодност на 

пациентите при предварителните медицински прегледи, извършвани от ОПЛ, да 

изпълняват нощен труд. За да се постигне тази цел, се извърши анализ на честотата на 

затлъстяване, захарен диабет и други ендокринни заболявания сред пациентите, полагащи 

сменен и нощен труд, според техните пол, възраст, местоживеене (град/село) и 

продължителност на трудовия стаж с полагане на сменен и нощен труд и се сравни с 

честотата им при работещите само дневна смяна. Извърши се ретроспективно проучване 

на база данни за петгодишен период (2012-2016). Доказана бе асоциация между нощния 

труд и затлъстяването, като по-уязвими са мъжете, пушачите, които изпушват над 20 

цигари за денонощие, и лицата, които са фамилно обременени за ССЗ и/ или захарен 

диабет.  

Ключови думи: нощен труд, затлъстяване, ОПЛ 

ENG The aim of the presented survey is to investigate the impact and possible causal relationship 

between shift and night work and the incidence of obesity, diabetes mellitus and other endocrine 

diseases in order to refine the suitability of patients to perform night work in prior medical 

examinations performed by GPs. Аn analysis of the incidence of obesity, diabetes mellitus and 

other endocrine disorders among shift and night work patients according to their sex, age, place 

of residence (city/village) and length of service with shift and night work, comparing with their 

incidence in day-shift workers was made. A retrospective database survey was performed based 

on five years (2012-2016) period. An association between night work and obesity has been 

shown, more distinct to men, smokers who smoke more than 20 cigarettes daily and those who 

are with a family history of cardiovascular disease and/or diabetes mellitus.  

Key words: shift and night work, obesity, GP 
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20.  Публикацията: Stoeva V, Kevorkyan A, Raycheva R, Kondeva V, Stoilova Y. Examination 
of the Quality of the Manual Pre-Sterilization Processing of Dental Instruments Using Benzidine 
Test. Acta Medica Bulgarica 2016, Open Access, Vol. 43, Issue 2, рр. 52–60. 

БГ Рискът от инфекции в денталните практики привлича от десетилетия интереса на 
изследователи от цял свят. Сериозен проблем, свързан с предаването на кръвни вируси, е 
цялостното отстраняване на органични вещества и главно кръв от зъболекарски 
инструменти при извършване на ръчно обеззаразяване преди стерилизация. Прилагане на 
бензидинов тест за доказване на наличие на кръвни следи върху големи и малки 
зъболекарски инструменти, подготвени за стерилизация с цел оценка на качеството на 
ръчното обеззаразяване преди стерилизация. Бяха проведени общо 485 теста за бензидин 
на избрани 205 големи и 280 малки зъболекарски инструменти, видимо замърсени с кръв. 
От общо 485 тествани проби, при 63 са открити кръвни следи (12,99 ± 1,53%). В групата 
на големите инструменти, положителен бензидинов тест е получен при 7,80% в сравнение 
с 16,78% при малките инструменти, като разликата е статистически значима (p = 0,003). 
Всички 63 положителни проби бяха допълнително обработени с помощта на ултразвук. 
Кръвни следи бяха открити в 8 инструмента, като всички положителни проби бяха 
получени от бодливите брошки. Ръчното почистване не гарантира обеззаразяване на 
зъболекарските инструменти, за разлика от ултразвуковото почистване, при което следите 
от кръв се отстраняват напълно от големите инструменти. По отношение на малките 
инструменти, все още има следи от кръв след ултразвуковото почистване, което изисква 
то да се комбинира с подходящ ензимен почистващ препарат, а бодлите броши, като 
изискване, трябва да се използват за еднократна употреба. 

Ключови думи: бензидинов тест, големи и малки стоматологични инструменти, ръчно 
предварително стерилизиращо обеззаразяване 

ENG The risk of infections in dental practices has been attracting for decades the interest of researchers 
from all over the world. A serious problem related to the transmission of blood-borne viruses is 
the thorough removal of organic matter, and mainly blood, from dental instruments when 
performing manual pre-sterilization decontamination. Application of benzidine test to prove the 
presence of blood traces on large and small dental instruments prepared for sterilization for the 
purpose of assessing the quality of the manual pre-sterilization decontamination. A total of 485 
benzidine tests had been performed on selected 205 large and 280 small dental instruments 
visibly contaminated with blood. Of the total of 485 tested samples, blood traces were found in 
63 (12.99 ± 1.53%). In the group of large instruments, positive benzidine test was obtained in 
7.80% compared to 16.78% in the small instruments with the difference being statistically signifi 
cant (p = 0.003). All 63 positive samples were additionally processed using ultrasound. Blood 
traces were found in 8 instruments with all of the positive samples being obtained from the 
barbed broaches. The manual cleaning does not guarantee decontamination of the dental 
instruments unlike the ultrasonic cleaning where any blood traces are being completely removed 
from the large instruments. In terms of the small instruments, there are still blood traces present 
after the ultrasonic cleaning which requires for it to be combined with a suitable enzyme cleaner, 
and the barbed broaches, as a requirement, should be used on a disposable basis. 

Key words: benzidine test, large and small dental instruments, manual pre-sterilization 
decontamination 
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21.  Публикацията: Batselova H, Kevorkyan A, Raycheva R, Boykinova O, Baltadziev I, Shopova 
Y, Stoilova Y. An epidemiological survey on hospitalized patients with Varicella in the district 
of Plovdiv (2000-2011). General Medicine 2013. Volume 15, Issue 3, рр 27–33. 

БГ Варицелата е ваксинопредотвратимо заболяване, но за разлика от редица страни в Европа в България 
не се прилага специфична имунопрофилактика. Епидемичният процес се характеризира с висока 
ежегодна заболяемост и с циклични подеми. За ефикасен контрол на заболяването е необходима 
информация за тежестта на клиничното протичане при хоспитализитраните, както и за типа на 
усложненията. Целта на изследването е да се проведе епидемиологично проучване на хоспитализирани 
пациенти с варицела и да се анализират тежестта на клиничното протичане и усложненията на 
заболяването, за да се обоснове идеята за ваксинопрофилактика. За периода 2000-2011 г. в 
Инфекциозната клиника на УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив, са проучени 535 пациенти с варицела 
по години, възраст, пол, продължителност на болничния престой. Анализирани са тежестта на 
клиничното протичане и типът на усложненията. Използван е ретроспективен и проспективен 
епидемиологичен анализ, комплексен епидемиологичен метод и рутинни клинични, лабораторни и 
статистически методи. Общо за периода са хоспитализирани 1,48% (535/36 193) от заболелите с 
варицела в областта. Сред хоспитализираните пациенти усложнения са диагностицирани при 13%, като 
с най-висок относителен дял са представени пневмониите – 60%. Няма достоверна разлика между 
хоспитализираните с усложнения в годините на циклични подеми и в предхождащите ги години. По 
епидемиологични показания са хоспитализирани 32% от пациентите, като свързани с взривове в детски 
заведения са 13% и 19% – сред военнослужещи. Средната възраст на хоспитализираните е 14 г. С най-
висок относителен дял както от хоспитализираните пациенти, така и от тези с усложнения са лицата 
във възрастовата група 0-19 г. Сред пациентите с усложнена варицелна инфекция в същия възрастов 
диапазон с най-висок относителен дял е представена групата 1-4 г., следвана от най-малката възрастова 
група от 0-1 г., съответно с 23,88 и 22,39%. Данните от проведеното проучване за висок общ дял на 
усложненията, много разообразни по вид, с преобладаване на по-тежките и високата заболяемост в 
региона и в страната са от значение, за да се вземе решение в подкрепа на необходимостта от въвеждане 
на рутинна специфична имунопрофилактика в България. Ключови думи: варицела, хоспитализация, 
усложнения, специфична имунопрофилактика 

ENG Varicella (Chickenpox) is a vaccine preventable disease; however, unlike many other countries in Europe, 
specific immunoprophylaxis is not implemented in Bulgaria. The epidemiological process is characterized 
with a high annual incidence and sporadic outbreaks. For efficient control of the disease information is needed 
including the severity of the clinical course of hospitalized patients and the type of complications. Aim: The 
aim of the study was to carry out an epidemiological survey on hospitalized patients with Varicella infection 
and, analyzing the severity of the clinical course and type of complications, to confirm the idea of immune 
prevention. Material and methods: For the 2000 – 2011 period, 535 patients hospitalized at the Clinic of the 
Infectious Diseases, the University hospital “St. George”, Plovdiv, have been studied and grouped by year of 
hospitalization, age, sex, and duration of hospital stay. We analyzed the severity of clinical course and type of 
complications. Retrospective and prospective epidemiological analyses, complex epidemiological methods as 
well as routine clinical, laboratory and statistical methods were used. Results: During the period of study 
1.48% (535/36,193) of the Varicella cases in the district of Plovdiv were hospitalized. 13% of hospitalized 
patients have been diagnosed as developing complications and the cases of pneumonia had the highest rate – 
60%. No significant difference between the complicated hospitalized Varicella patients in the years of sporadic 
outbreaks compared to previous years was determined. 32% of all patients were hospitalized for 
epidemiological reasons as being connected with outbreaks in children daycare institutions – 13%, and among 
military personnel – 19%. The average age rate of the hospitalized is 14 years. The highest percentage of the 
hospitalized including the complicated cases is in the age group between 0 and 19 years. Among the 
complicated hospitalized with Varicella infection patients in the same age range, the highest percentage is 
observed in the age group of 1-4 years, followed by the youngest group from 0 to 1 year – 23.88% and 22.39%, 
respectively. Conclusion: The results from this study showing a high total rate of complications as well as the 
high morbidity rates of Varicella (Chickenpox) support the need to take the decision to implement routine 
specific immune prevention in Bulgaria. Key words: varicella, hospitalization, complications, specific 
immunoprophylaxis 
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22.  Публикацията: Stoyanova RG, Raycheva RD, Dimova RT. Economic aspects of medical 
errors. Folia Medica. 2012;54(1):58. 

БГ Критичният проблем с медицинските грешки и свързаните с тях разходи напоследък е все по-

често във фокуса на вниманието на редица световноизвестни експерти. В настоящата статия 

разглеждаме подробно и анализираме икономическите аспекти на този проблем. Представена е 

методология за оценка на цената на медицинските грешки и алгоритъм за тяхното 

предотвратяване. Разходите за медицинска грешка и разходите, необходими за избягването и 

предотвратяването ѝ, се сравняват, като се използва графичен анализ на кривата на разходите за 

превенция и кривата на разходите за обезщетение за медицинска грешка. 

Ключови думи: медицинска грешка, разходи, превенция, икономическа оценка 

ENG The critical problem of medical errors and the associated costs has recently been increasingly in the focus 

of attention of a number of world-renowned experts. In the present article we review in detail and analyse 

the economic aspects of this problem. A methodology to assess the cost of medical errors and an algorithm 

for their prevention are presented. The cost of a medical error and the expenses required to avoid and 

prevent it are compared using graphical analysis of the prevention cost curve and the medical error 

compensation damages cost curve. 

Key words: medical error, cost, prevention, economic evaluation 
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23.  Публикацията: Sbirkova TI, Neychev DZ, Raycheva RD, Atanasov DT. Factors which 
Influence Postoperative Pain Intensity after Surgical Removal of Impacted Mandibular Third 
Molars. Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific Papers. 2019 Nov 26;25(4):2793-9. 

БГ Въведение: Хирургичното отстраняване на засегнатите манибуларни трети молари е една от най-
честите хирургични процедури в оралната хирургия. Следоперативната болка след такива 
хирургични процедури е остра и може да продължи повече от седмица, като по този начин се 
повлиява способността на пациентите да извършват ежедневни дейности. Цел: Целта на това 
проучване е да изясни факторите, които оказват влияние върху интензивността на постоперативната 
болка. Материал и методи: Проведено е клинично проучване върху 40 субекта на възраст между 
17 и 40 години с двустранно засегнати трети молари на долната челюст. Интервалът от време между 
двете хирургични процедури е 2 седмици. Пациентите са разпределени чрез проста рандомизация в 
следните групи в зависимост от приеманите лекарства: група А - плацебо, група В - ибупрофен, 
група С - ибупрофен плюс габапентин. За измерване на интензивността на болката се използва 
визуална аналогова скала (VAS). Следните статистически методи бяха използвани за обработка на 
резултатите: t-тест, еднофакторен дисперсионен анализ (ANOVA), еднофакторен ANOVA анализ с 
повтарящи се измервания (RMA), post-hoc тестове и йерархична множествена регресия. Резултати: 
Резултатите от проведеното проучване показват, че болката след двете хирургични процедури е 
била най-силна в следоперативния 6-ти час; след първата операция средната стойност е 49,488 ± 
4,165 mm, а след втората операция - 39,566 ± 4,935 mm. Установена е статистически значима разлика 
(сдвоен t-тест, p = 0,007, n = 38) между сдвоените средни интензитети на болката, измерени на 6-ти 
час; интензивността е била по-ниска след втората процедура в сравнение с първата. Заключение: 
Нашето проучване показа, че факторът с най-голямо влияние върху интензивността на 
следоперативната болка е трудността на хирургичната процедура. 

Ключови думи: трети долночелюстни молари, засегнати зъби, следоперативна болка 

ENG Introduction: Surgical removal of impacted mandibular third molars is one of the most common surgical 
procedures in oral surgery. Postoperative pain after such surgical procedures is acute and may last more 
than a week, thus impacting the patients’ ability to perform activities of daily living. Objective: The 
objective of this study is to elucidate the factors that have an effect on postoperative pain intensity. Material 
and methods: A clinical study was conducted on 40 subjects at the age between 17 and 40 with bilaterally 
impacted mandibular third molars. The time interval between the two surgical procedures was 2 weeks. 
The patients were allocated by simple randomisation in the following groups depending on the medication 
taken: group A - placebo, group B - ibuprofen, group C - ibuprofen plus gabapentin. Visual analogue scale 
(VAS) was used to measure pain intensity. The following statistical methods were used to process the 
results: T-test, one-way analysis of variance (ANOVA), one-way ANOVA with repeated measures (RMA), 
post hoc tests and hierarchical multiple regression. Results: The results of the study conducted show that 
the pain after both surgical procedures was most severe at postoperative hour 6; after the first operation the 
mean was 49.488±4.165 mm, and after the second operation – 39.566±4.935 mm. A statistically significant 
difference (paired t-test, p = 0.007, n = 38) was found between the paired mean pain intensities measured 
at hour 6; the intensity was lower after the second procedure compared to the first one. Conclusion: Our 
study showed that the factor with the greatest impact on the intensity of the postoperative pain was the 
difficulty of the surgical procedure. 

Keywords: mandibular third molar, impacted teeth, postoperative pain 
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24.  Публикацията: Pecheva A, Tsanova S, Raycheva R. In vitro evaluation of the impact of optical 
magnification on the preparation for veneers. Journal of IMAB–Annual Proceeding Scientific 
Papers. 2020 May 27;26(2):3155-9. 

БГ Въведение: Подготовката на твърди зъбни тъкани за фасети е високотехнологично  прецизен 
процес, при който минимално инвазивния процес е от значение. Оптичното увеличение предлага 
по-висока разделителна способност; по-ярки и увеличени триизмерни изображения, които 
подобряват прецизността и работната поза. Изследването оценява въздействието на оптичното 
увеличение върху прецизността на подготовката на зъбите при симулирани клинични условия по 
цифров начин. Материали и методи: За пробните образци 60 пластмасови горни резци са 
разделени на 3 групи (n = 20): 1-ва група - зъби, подготвени с невъоръжено човешко око; 2-ра 
група - зъби, приготвени с помощта на съставни лупи x2,5 увеличение; 3-ти - зъби, подготвени с 
помощта на операционен микроскоп под увеличение x6,0 Лабораторно сканиращо устройство се 
използва за сканиране на зъбите както преди, така и след фазата на подготовка. Компютърно 
подпомогнат софтуер за проектиране се използва за наслагване на очертанията на зъбите от всички 
групи. По време на цифровите изображения на зъбите се изгражда сагитална равнина и се правят 
измервания на нарязани твърди зъбни тъкани, за да се оцени точността на подготовката на зъбите 
според дълбочината на подготовката. Резултати: Установи се статистически значима разлика 
между предварително установения обем на препарата и реалното изрязване на твърди дентинови 
тъкани, независимо от увеличението. Съществува статистически значима разлика между 
дълбочината на подготовка в случаите с невъоръжено око и случаите на увеличение. Заключение: 
Количеството на нарязаните тъкани е повече от предварително установените параметри, което 
може да повлияе на качеството на адхезивната връзка и е в противоречие с минимално инвазивния 
подход. Подготовката под увеличение е много по-прецизна в сравнение с тази при невъоръжено 
око. 

Ключови думи: увеличение, подготовка за фасети, операционен микроскоп, прецизност на 
подготовката 

ENG Purpose: The preparation of hard dental tissues for veneers is a very technically demanding process, 
where minimal invasive manner matters. The optical magnification offers higher resolution; brighter and 
enlarged threedimensional images which improve the precision and the working posture. The study is 
evaluating the impact of optical magnification on the precision of tooth preparation under simulated 
clinical conditions in à digital manner. Materials and Methods: For the test specimens, 60 plastic upper 
incisors are divided into 3 groups (n= 20): 1st group - teeth prepared with a naked human eye.; 2nd group 
- teeth prepared using compound loups x2,5 magnification; 3rd – teeth prepared using an operating 
microscope under x6.0 magnification. A laboratory scanning device is used to scan the teeth both before 
and after the preparation phase. Computer- aided design software is used to overlay the outlines of the 
teeth it all groups. A sagittal plane is constructed throughout the digital teeth images, and measurements 
of cut hard dental tissues are done in order to evaluate the accurateness of tooth preparation according to 
the depth of preparation. Results: There is a statistical difference between the pre-established volume of 
preparation and the actual cut of hard dentinal tissues no matter the magnification. There is a statistically 
significant difference between the depth of preparation in naked eye cases and the magnification cases. 
Conclusions: The quantity of cut tissues it more than the preestablished parameters which may affect the 
quality of the adhesive bond and it is controversy with the minimally invasive approach. The preparation 
under magnification is much more precise when compared to a naked eye. 

Keywords: magnification, preparation for veneers, operating microscope, preparation precision 

 


