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Резюмета на представените публикации на български и английски език. 

I. Резюмета на представените публикации, реферирани в Scopus и/или Web of 

Science. 

1. Ivanova S, Todorova V, Dyankov S, Ivanov K. High-Performance Thin-Layer 

Chromatography (HPTLC) Method for Identification of Meloxicam and Piroxicam. Processes. 

2022; 10(2):394.  

 

Abstract 

Background: High-performance thin-layer chromatography (HPTLC) is an advantageous, 

modern analytical technique based on the principles of thin-layer chromatography (TLC), 

which provides essential benefits, such as improved sample application, better and faster 

separation, and less mobile phase usage. The aim of this work was to develop a simple and 

rapid HPTLC method that could be used for the identification of meloxicam and piroxicam. 

Methods: HPTLC. The analysis was carried out using silica gel 60 F254 glass TLC plates and 

as the mobile phase: hexane: ethyl acetate: glacial acetic acid, in a ratio of 65:30:5 v/v/v. For 

the standard solution preparation, ethanol was used. Front: 60 mm. Detection was performed 

at 366 nm. Results: The Rf value for meloxicam was 0.81 and the Rf value for piroxicam was 

0.57. The proposed method can be used in the detection of the analyzed compounds in very 

low concentrations. It was established that the detection limit of meloxicam was 0.04 μg per 

band and that of piroxicam was 0.05 μg per band. It was also established that the quantitation 

limit of meloxicam was 0.12 μg per band and that of piroxicam was 0.15 μg per band. 

Conclusions: The proposed method is simple, sensitive, stable, cost effective, and eco-friendly. 

It could be used in research or for routine quality control purposes. 

 

Резюме 

Въведение: Високоефективната тънкослойна хроматография (HPTLC) е модерна 

аналитична техника, базирана на принципите на тънкослойната хроматография (TLC), 

която предлага множество предимства като: подобрено въвеждане на пробата, по-добро 

и по-бързо разделяне и по-икономична употреба на подвижна фаза. Целта на този труд 

беше да се разработи лесен и бърз HPTLC метод, който може да се използва за 

идентифициране на мелоксикам и пироксикам. Методи: HPTLC. Анализът беше 

проведен с употребата на силикагел 60 F254 стъклени плаки за тънкослойна 

хроматография и подвижна фаза: хексан: етилацетат: ледена оцетна киселина, в 

съотношение 65:30:5 v/v/v. За приготвянето на стандартния разтвор се използва етанол. 

Фронт: 60 мм. Отчитането на резултатите се извърши при 366 nm. Резултати: Rf 

стойността за мелоксикам е 0,81, а Rf за пироксикам е 0,57. Предложеният метод може 

да се използва за идентификация на анализираните съединения в много ниски 

концентрации. Установено е, че границата на откриване на мелоксикам е 0,04 μg за 

ивица, а тази на пироксикам е 0,05 μg. Установено е също, че границата на количествено 

определяне за мелоксикам е 0,12 μg, а тази за пироксикам е 0,15 μg. Изводи: 

Предложеният метод е лесен за изпълнение, чувствителен, стабилен, икономичен и 

екологичен. Може да се прилага при научни изследвания или за рутинен контрол на 

качеството. 
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2. Claus-Desbonnet H, Nikly E, Nalbantova V, Karcheva-Bahchevanska D, Ivanova S, Pierre 

G, Benbassat N, Katsarov P, Michaud P, Lukova P, Delattre C. Polysaccharides and Тheir 

Derivatives as Potential Antiviral Molecules. Viruses. 2022; 14(2):426. 

 

Abstract 

In the current context of the COVID-19 pandemic, it appears that our scientific resources and 

the medical community are not sufficiently developed to combat rapid viral spread all over the 

world. A number of viruses causing epidemics have already disseminated across the world in 

the last few years, such as the dengue or chinkungunya virus, the Ebola virus, and other 

coronavirus families such as Middle East respiratory syndrome (MERS-CoV) and severe acute 

respiratory syndrome (SARS-CoV). The outbreaks of these infectious diseases have 

demonstrated the difficulty of treating an epidemic before the creation of vaccine. Different 

antiviral drugs already exist. However, several of them cause side effects or have lost their 

efficiency because of virus mutations. It is essential to develop new antiviral strategies, but 

ones that rely on more natural compounds to decrease the secondary effects. Polysaccharides, 

which have come to be known in recent years for their medicinal properties, including antiviral 

activities, are an excellent alternative. They are essential for the metabolism of plants, 

microorganisms, and animals, and are directly extractible. Polysaccharides have attracted more 

and more attention due to their therapeutic properties, low toxicity, and availability, and seem 

to be attractive candidates as antiviral drugs of tomorrow. 

 

Резюме 

В настоящия контекст на COVID-19 пандемия изглежда, че нашите научни ресурси не 

са достатъчно развити, за да се борят с бързото разпространение на вируса по целия свят. 

През последните години редица вируси, причина за епидемии,  са се разпространили: 

вируса на денга или чинкунгуня, вируса Ебола, други вируси от семейството на 

коронавирусите като респираторен синдром на Близкия изток (MERS-CoV) и тежък 

остър респираторен синдром (SARS-CoV). Тези инфекциозни заболявания подчертаха 

затрудненията за лечение преди създаването на ваксини. Към настоящия момент, 

човечеството разполага с редица противовирусни лекарства, някои от които обаче могат 

да причинят тежки странични ефекти или са загубили ефективността си поради вирусни 

мутации. От съществено значение е да се разработят нови противовирусни стратегии, но 

същевременно да бъдат базирани на молекули с природен произход, с цел редуциране 

на вторичните ефекти. Полизахаридите, за които през последните години бяха съобщени 

различни лечебни свойства, включително противовирусна активност, биха могли да 

бъдат отлична алтернатива. Те са от съществено значение за метаболизма на растенията, 

микроорганизмите и животните и могат да се екстрахират директно. Полизахаридите, 

които привличат все повече интерес поради своите лечебни свойства, ниска токсичност 

и достъпност, изглеждат обещаващи кандидати за противовирусни лекарства на 

бъдещето. 

 

 

 

3. Rangelov Kozhuharov V, Ivanov K, Ivanova S. Higenamine in Plants as a Source of 

Unintentional Doping. Plants. 2022; 11(3):354.      

 

Abstract 

Background: Higenamine is a β2 agonist of plant origin. The compound has been included in 

WADA’s prohibited list since 2017. Higenamine may be detected in different plants and many 

food supplements of natural origin. Methods: Our literature search was conducted through 
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PubMed, Science Direct, Google Scholar, and Web of Science studies investigating the 

presence of higenamine in plants that are used in traditional folk medicine or included in food 

supplements. Our study aimed to assess the risk of adverse analytical findings caused by 

higenamine-containing plants. Results: Based on our literature search, Nelumbo nucifera, 

Tinospora crispa, Nandina domestica, Gnetum parvifolium, Asarum siebodii,Asarum 

heterotropoides, Aconitum carmichaelii, and Aristolochia brasiliensis are higenamine-

containing plants. Based on data from Eastern folk medicine, these plants can provide 

numerous health benefits. Professional athletes likely ingest these plants without knowing that 

they contain higenamine; these herbs are used in treatments for different conditions and various 

foods/food supplements in addition to folk medicine. Conclusion: Athletes and their teams 

must be aware of the issues associated with the use of plant-based products. They should avoid 

consuming higenamine-containing plants during and outside of competition periods. 

 

Резюме 

Предистория: Хигенаминът е β2 агонист от растителен произход. Съединението е 

включено в забранителния списък на Световната Антидопингова Агенция (WADA) през 

2017 г. Хигенаминът може да бъде открит в различни растения и много хранителни 

добавки от естествен произход. Методи: литературния преглед беше извършен чрез 

анализ на публикации, налични в PubMed, Science Direct, Google Scholar и Web of 

Science, изследващи наличието на хигенамин в растения, които се използват в 

традиционната народна медицина или са включени в хранителни добавки. Нашето 

проучване имаше за цел да оцени риска от неблагоприятни аналитични резултати, 

причинени от растения, съдържащи хигенамин. Резултати: Растенията, съдържащи 

хигенамин са: Nelumbo nucifera, Tinospora crispa, Nandina domestica, Gnetum parvifolium, 

Asarum siebodii, Asarum heterotropoides, Aconitum carmichaelii и Aristolochia brasiliensis. 

Въз основа на данни от източната народна медицина, тези растения могат да осигурят 

множество благоприятни ефекти за здравето. Много вероятно е професионални атлети 

да приемат тези растения, без да знаят, че съдържат хигенамин, защото тези дроги се 

използват за лечение на различни състояния или се приемат като храни/хранителни 

добавки. Заключение: Спортистите и техните екипи трябва да са наясно с проблемите, 

свързани с употребата на продукти на растителна основа. Те трябва да избягват 

консумацията на растения, съдържащи хигенамин, по време и извън състезателни 

периоди. 

 

 

 

4. Ivanova S, Todorova V, Ivanov K. Lead content in weight loss food supplements, Folia Med. 

2022, 64 (2).  

 

Abstract 

Introduction: The prevention and control of lead exposure are widely discussed topics which 

seem to be current health concerns in the next decades. The ingestion of lead in the human 

body leads to toxicity – acute or chronic. Possible sources of lead exposure are water, food, 

drugs, food supplements and others. The lead content for drugs is strictly controlled all over 

the World. In the different Pharmacopeias (European, British, USA) are described the limits 

for lead for every drug substance and also the tests that should be performed. The regulation of 

food supplements does not require obligatory analytical control. Often these products are not 

monitored to ensure the quality. At the same time globally, the intake of dietary supplements 

has increased manifold over the last two decades. Aim: This research aims to analyses the 

presence of lead in food supplements, used for weight control. 
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Materials and methods: We have analyses 30 different samples (food supplements) for lead 

content. All products are sold as products for weight loss. The method of analysis consists in 

the determination of Pb in food supplements with inductively coupled plasma mass 

spectrometry. Results: We have established that 4 of the analysed samples provide intake of 

lead between 2,339 and 2,88 μg per day. The lead content in the other 26 samples is not 

significant. Conclusion: The regulation of food supplements is quite liberal and soft. Often the 

exact content of the main ingredients is not properly labeled and the purity of these products is 

not controlled. Food supplements are used by consumers from different ages and different 

medical conditions. Our recommendation is that the lead content should obligatory monitored 

and indicated on the label of every food supplement. This would be especially useful for the 

prevention and control of lead exposure worldwide.  

 

Резюме 

Въведение: Предотвратяването и контролът на експозицията на олово са широко 

дискутирани теми, които ще са актуални здравни проблеми през следващите 

десетилетия. Приемът на олово в човешкия организъм води до токсичност – остра или 

хронична. Възможните източници на експозиция на олово са вода, храна, лекарства, 

хранителни добавки и други. Съдържанието на олово в лекарствата се контролира 

стриктно в целия свят. В различните фармакопеи (европейски, британски, САЩ) са 

описани границите за олово за всяко лекарствено вещество, както и тестовете, които 

трябва да се извършат. Регулирането на хранителните добавки не изисква задължителен 

аналитичен контрол. Често тези продукти не се анализират, за да се гарантира 

качеството им. В същото време в световен мащаб приемът на хранителни добавки се е 

увеличил многократно през последните две десетилетия. Цел: Това изследване има за 

цел да анализира наличието на олово в хранителните добавки, използвани за контрол на 

теглото. Материали и методи: Анализирани са 30 различни проби (хранителни добавки) 

за съдържание на олово. Всички продукти се продават като продукти за отслабване. 

Методът за анализ се състои в определяне на Pb в хранителни добавки с индуктивно 

свързана плазмена мас спектрометрия. Резултати: Установихме, че 4 от анализираните 

проби осигуряват прием на олово между 2,339 и 2,88 μg на ден. Съдържанието на олово 

в останалите 26 проби не е значително. Заключение: Регулацията на хранителните 

добавки е либерална. Често точното съдържание на основните съставки не е правилно 

етикетирано и чистотата на тези продукти не се контролира. Хранителните добавки се 

използват от потребители от различни възрасти и различни заболявания. Нашата 

препоръка е съдържанието на олово задължително да се анализира и посочва на етикета 

на всяка хранителна добавка. Това би било особено полезно за предотвратяване и 

контрол на излагането на олово в световен мащаб. 

 

 

5. Ivanova S, Delattre C, Karcheva-Bahchevanska D, Benbasat N, Nalbantova V, Ivanov K. 

Plant-Based Diet as a Strategy for Weight Control. Foods. 2021;10(12):3052. 

 

Abstract  

According to the World Health Organization, obesity has nearly tripled since the 1970s. 

Obesity and overweight are major risk factors for cardiovascular diseases, diabetes, 

inflammatory-mediated diseases, and other serious medical conditions. Moreover, recent data 

suggest that obesity, overweight, diabetes, and cardiovascular diseases are risk factors for 

COVID-19-related mortality. Different strategies for weight control have been introduced over 

the last two decades. Unfortunately, these strategies have shown little effect. At the same time, 

many studies show that plants might be the key to a successful strategy for weight control. 
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Following the PRISMA guidelines for conducting systematic reviews, a search was conducted 

in PubMed, Web of Science, Scopus, and Embase using the following keywords: obesity, 

globesity, vegan, plant-based diet, etc. Our results show that vegan diets are associated with 

improved gut microbiota symbiosis, increased insulin sensitivity, activation of peroxisome 

proliferator-activated receptors, and over-expression of mitochondrial uncoupling proteins. 

The key features of this diet are reduced calorie density and reduced cholesterol intake. The 

combination of these two factors is the essence of the efficiency of this approach to weight 

control. Our data suggest that plant-based/vegan diets might play a significant role in future 

strategies for reducing body weight. 

 

Резюме 

Според Световната здравна организация затлъстяването почти се е утроило от 70-те 

години на миналия век до днес. Затлъстяването и наднорменото тегло са основни 

рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания, диабет, възпалително-медиирани 

заболявания и други сериозни патологии. Актуални данни показват, че затлъстяването, 

наднорменото тегло, диабетът и сърдечно-съдовите заболявания са рискови фактори за 

смъртност, свързана с COVID-19. През последните две десетилетия бяха въведени 

различни стратегии за контрол на теглото. За съжаление, тези стратегии са 

демонстрирали слаб ефект. В същото време много проучвания показват, че растенията 

може да са ключът към успешна стратегия за контрол на теглото. Следвайки указанията 

на PRISMA за провеждане на систематични обзори, беше извършено търсене в PubMed, 

Web of Science, Scopus и Embase, използвайки следните ключови думи: затлъстяване, 

глобус, веган, растителна диета и др. Нашите резултати показват, че веган диети са 

свързани с подобрена симбиоза на чревната микробиоза, повишена инсулинова 

чувствителност, активиране на рецептори, активирани от пероксизомния пролифератор, 

и свръхекспресия на митохондриални отделящи протеини. Основните характеристики 

на тази диета са намалената калорийна плътност и намаления прием на холестерол. 

Комбинацията от тези два фактора е същността на ефективността на този подход за 

контрол на теглото. Нашите данни показват, че растителните/веган диети могат да 

играят значителна роля в бъдещите стратегии за намаляване на телесното тегло. 

 

 

 

6. Todorova V, Ivanov K, Ivanova S. Comparison between the Biological Active Compounds 

in Plants with Adaptogenic Properties (Rhaponticum carthamoides, Lepidium meyenii, 

Eleutherococcus senticosus and Panax ginseng). Plants. 2021;11(1):64.   

 

Abstract 

Background: In the 1960s, research into plant adaptogens began. Plants with adaptogenic 

properties have rich phytochemical compositions and have been used by humanity since 

ancient times. However, it is not still clear whether the adaptogenic properties are because of 

specific compounds or because of the whole plant extracts. The aim of this review is to compare 

the bioactive compounds in the different parts of these plants. Methods: The search strategy 

was based on studies related to the isolation of bioactive compounds from Rhaponticum 

carthamoides, Lepidium meyenii, Eleutherococcus senticosus, and Panax ginseng. The 

Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses (PRISMA) guidelines 

were followed. Results: This review includes data from 259 articles. The phytochemicals 

isolated from Rhaponticum carthamoides, Lepidium meyenii, Eleutherococcus senticosus, 

and Panax ginseng were described and classified in several categories. Conclusions: Plant 

species have always played an important role in drug discovery because their effectiveness is 
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based on the hundreds of years of experience with folk medicine in different nations. In our 

view, there is great potential in the near future for some of the phytochemicals found in these 

plants species to become pharmaceutical agents. 

 

Резюме 

Предистория: През 60-те години на миналия век започват първите изследвания, свързани 

с растителните адаптогени. Растенията с адаптогенни свойства имат богат фитохимичен 

състав и са използвани от човечеството от древни времена. Все още обаче не е изяснено 

дали адаптогенните свойства се дължат на специфични съединения или на целите 

екстракти. Целта на този труд е да се съпоставят биологично активните съединения в 

различните части на тези растения. Методи: Стратегията за търсене се основава на 

проучвания, свързани с изолирането на биологично активни съединения от Rhaponticum 

carthamoides, Lepidium meyenii, Eleutherococcus senticosus и Panax ginseng. Бяха спазени 

насоките за систематични прегледи и мета-анализи (PRISMA). Резултати: Включени са 

данни от 259 статии. Молекулите, изолирани от Rhaponticum carthamoides, Lepidium 

meyenii, Eleutherococcus senticosus и Panax ginseng, са описани и класифицирани в 

няколко категории. Изводи: Растенията винаги са заемали важна роля в създаването на 

лекарства, тъй като тяхната ефективност се основава на стотици години опит на 

народната медицина на различните народи. Има много голям потенциал в близко бъдеще 

някои от молекулите, изолирани от тези растителни видове, да се  превърнат в бъдещи 

лекарствени молекули. 

 

 

7. Todorova V, Ivanov K, Delattre C, Nalbantova V, Karcheva-Bahchevanska D, Ivanova S. 

Plant Adaptogens—History and Future Perspectives. Nutrients. 202;13(8):2861. 

 

Abstract 

Adaptogens are synthetic compounds (bromantane, levamisole, aphobazole, bemethyl, etc.) or 

plant extracts that have the ability to enhance the body’s stability against physical loads without 

increasing oxygen consumption. Extracts from Panax ginseng, Eleutherococcus 

senticosus, Rhaponticum carthamoides, Rhodiola rosea, and Schisandra chinensisare 

considered to be naturally occurring adaptogens and, in particular, plant adaptogens. The aim 

of this study is to evaluate the use of plant adaptogens in the past and now, as well as to outline 

the prospects of their future applications. The use of natural adaptogens by humans has a rich 

history—they are used in recovery from illness, physical weakness, memory impairment, and 

other conditions. About 50 years ago, plant adaptogens were first used in professional sports 

due to their high potential to increase the body’s resistance to stress and to improve physical 

endurance. Although now many people take plant adaptogens, the clinical trials on human are 

limited. The data from the meta-analysis showed that plant adaptogens could provide a number 

of benefits in the treatment of chronic fatigue, cognitive impairment, and immune protection. 

In the future, there is great potential to register medicinal products that contain plant adaptogens 

for therapeutic purposes. 

 

Резюме 

Адаптогените са синтетични молекули (бромантан, левамизол, афобазол, беметил и др.) 

или растителни екстракти, които имат способността да повишават устойчивостта на 

организма при физически натоварвания, без да се увеличава консумацията на кислород. 

Екстрактите от Panax ginseng, Eleutherococcus senticosus, Rhaponticum carthamoides, 

Rhodiola rosea и Schisandra chinensis се считат за адаптогени от природен произход и по-

специално за растителни адаптогени. Целта на това изследване е да се оцени употребата 
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на растителните адаптогени в миналото и сега, както и да се очертаят перспективите за 

тяхното бъдещо приложение. Използването на естествени адаптогени от хората има 

богата история – използвани са за възстановяване след заболявания, при физическа 

слабост, при увреждане на паметта и други състояния. Преди около 50 години 

растителните адаптогени са използвани за първи път в професионалния спорт поради 

високия им потенциал за повишаване на устойчивостта на организма към стрес и 

подобряване на физическата издръжливост. Въпреки че днес растителни адаптогени се 

приемат от много потребители, клиничните изпитвания върху хора са ограничени. 

Данните, които отчетохме показват, че растителните адаптогени могат да осигурят 

редица ползи при лечението на хронична умора, когнитивни увреждания и имунна 

защита. В бъдеще има голям потенциал за регистриране на лекарствени продукти, които 

съдържат растителни адаптогени. 

 

 

8. Papanov S, Petkova E, Ivanov I, Ivanova S, Popov D. Analysis of the changes in the main 

characteristics and antioxidant properties in raspberries of" Rubin" variety depending on the 

altitude. 2019; 51(3): 428 – 432.  

 

Abstract 

The study aimed at determination and analysis of total acidity (pH), titratable acidity, total 

polyphenols content, total anthocyanins content and DPPH antioxidant activity (radical 

scavenging activity) of Rubus idaeus L cv. Rubin juice obtained from fruits of a variety grown 

in different geographical areas and altitudes in Bulgaria. Systematic approach and critical 

analysis of the available scientific periodicals was apllied; DPPH method was used for 

determining the antioxidant activity (radical trapping activity). The value of pH index ranges 

from 2.99±0.03 to 2.75±0.03. The lowest level of common phenols 251.73 ± 0.20 mg GAE/100 

mL was observed in raspberry from Banya town. Total anthocyanins were within the range of 

13.79 ± 0.13 mg/100 mL. (Dolna Banya town-643 m.) to 86.89 ± 0.06 mg/100 mL (Dobrila 

hut-1804 m.). Antioxidant activity (DPPH) has values from 37287 ± 030 mmol TE/100 ml 

(Uzundjovo village) to 2240.20 ± 19.10 mmol TE/100 ml (Dobrila hut-1804 m.). The 

antioxidant activity of raspberry juice obtained from R. idaeus cv. Rubin mainly depends on 

total anthocyanins content (r2 = 0.71). The antioxidant activity significantly increases with the 

increase in altitude, i.e. they have a significant correlation (r2 = 0.81).  

 

Резюме 

Изследването е насочено към определяне и анализ на обща киселинност (рН), титруваща 

се киселинност, общо съдържание на полифеноли, общо съдържание на антоцианини и 

антиоксидантна активност на DPPH (активност за поглъщане на радикали) на Rubus 

idaeus L cv. Сок от анализирания сорт е получен от плодове, отглеждани в различни 

географски райони и надморска височина в България. DPPH методът е използван за 

определяне на антиоксидантната активност. Стойността на pH варира от 2,99±0,03 до 

2,75±0,03. Най-ниско ниво на обикновени феноли 251,73 ± 0,20 mg GAE/100 mL се 

наблюдава при малина от гр. Баня. Общите антоцианини са в диапазона от 13,79 ± 0,13 

mg/100 mL. (гр. Долна баня-643 м.) до 86.89 ± 0.06 mg/100 mL (хижа Добрила-1804 м.). 

Антиоксидантната активност (DPPH) е със стойности от 37287 ± 030 mmol TE/100 ml (с. 

Узунджово) до 2240,20 ± 19,10 mmol TE/100 ml (хижа Добрила-1804 м.). 

Антиоксидантната активност на малиновия сок, получен от R. idaeus cv. зависи главно 

от общото съдържание на антоцианини (r2 = 0,71). Антиоксидантната активност 

значително нараства с увеличаване на надморската височина, т.е. имат значителна 

корелация (r2 = 0,81). 
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9. Kasnakova P, Ivanova S, Ivanov K, Gueorguieva EP, Gueorguiev S, Madzharov V, 

Mihaylova A, Petleshkova P. Conservative therapy options for the treatment of coxarthrosis in 

the early stage of the condition. Biomed Res. 2018; 29(14): 2997-3001. 

 

Abstract 

Aim: Arthrosis of the hip joint is a condition that is becoming more and more common-it 

affects 1% of the population and constitutes a serious problem for their working efficiency and 

active way of life. The deforming arthrosis limits the functional capacity of the affected 

patients, worsens their quality of life and leads to incapacitation of the patients. The treatment 

of patients with coxarthrosis has to be planned and carried out comprehensively, in accordance 

with the pathological findings, the stage, duration and individual abilities of each patient. In 

the early stages of the condition, conservative therapy plays an essential role in the prophylaxis 

of complications and in slowing down the process. Physical and rehabilitation methods, in 

combination with medicamentous therapy, yield good results. This article focuses on the 

application of the comprehensive effect of conservative physiotherapeutic methods and 

complementary drug therapy in the early stage of coxarthrosis. The aim of the study is to 

investigate the efficiency of the combined application of physiotherapeutic electrical 

procedures and kinesitherapy methods and means in the treatment of coxarthrosis in the initial 

stage. 

Material and Methods: 18 out-patients with coxarthrosis at an average age of 68, were 

subjected to a treatment schedule including: interferential current, low-frequency magnetic 

field, ultra phoresis with non-steroid anti-inflammatory medications, followed by a program of 

remedial exercise administered in 2 courses of 7 d at ‘St. Panteleymon’ Hospital in Plovdiv, in 

the period from September 2017 to May 2018. 

Results: The range of motion in terms of degrees exhibits a tendency towards increasing at the 

end of the course of therapy, as compared to that at the beginning of the course. The results 

from the initial and final muscle tests of the hip joint showed an improvement of the muscle 

function (from a degree of 3.50 to a degree of 4.50). 

Conclusion: In patients with coxarthrosis in the initial stage, the pain subsides after the physical 

and rehabilitation therapy administered in combination with medications. 

 

Резюме 

Цел: Артрозата на тазобедрената става е заболяване, което се среща все по-често – засяга 

1% от населението и представлява сериозен проблем за тяхната работоспособност и 

активен начин на живот. Деформиращата артроза ограничава функционалните 

възможности на засегнатите пациенти, влошава качеството им на живот и води до 

инвалидизация. Лечението на пациенти с коксартроза трябва да се планира и провежда 

комплексно, съобразно патологичните находки, стадия, продължителността и 

индивидуалните възможности на всеки пациент. В ранните етапи на състоянието 

консервативната терапия играе съществена роля за профилактика на усложненията и за 

забавяне на процеса. Физикалните и рехабилитационни методи, в комбинация с 

медикаментозна терапия, дават добри резултати. Тази статия се фокусира върху 

прилагането на цялостния ефект на консервативните физиотерапевтични методи и 

допълващата лекарствена терапия в ранния стадий на коксартрозата. Целта на 

изследването е да се анализира ефективността на комбинираното приложение на 

физиотерапевтични електропроцедури и кинезитерапевтични методи и средства при 

лечението на коксартроза в начален стадий. 

Материал и методи: 18 амбулаторни пациенти с коксартроза на средна възраст 68 

години, бяха подложени на схема на лечение, включваща: интерферентен ток, 
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нискочестотно магнитно поле, ултрафореза с нестероидни противовъзпалителни 

лекарства, последвано от програма на лечебна гимнастика, прилагана в 2 курса по 7 дни 

в „Св. МБАЛ Пантелеймон в Пловдив, в периода от септември 2017 г. до май 2018 г. 

Резултати: Обхватът на движението се подобрява в края на курса на терапията, в 

сравнение с този в началото. Резултатите от първоначалните и крайните мускулни 

тестове на тазобедрената става показват подобрение на мускулната функция (от степен 

3,50 до степен 4,50). Заключение: При пациенти с коксартроза в начален стадий болката 

отшумява след физикална и рехабилитационна терапия, приложени в комбинация с 

лекарствени продукти. 

 

 

10. Gueorguieva E, Ivanov K, Gueorguiev S, Mihaylova A, Madzharov V, Ivanova S. 

Detection of sibutramine in herbal food supplements by UHPLC/HRMS and UHPLC/MS-MS. 

Biomed Res. 2018;29(14): 3006-3009. 

 

Abstract  

Recent studies have announced that many food supplements for weight loss contained 

undeclared sibutramine. We have analysed 10 samples of herbal weight loss food supplements 

(FS) by HPLC/HRMS and UHPLC/MS-MS. We have established that two of the analysed 

samples contained sibutramine: respectively 5 μg/per capsule and 20 μg/per capsule. Illegal 

inclusion of this substance in FS could cause serious side effects and long term health 

consequences. The regulatory requirements for FS should be enhanced for more 

comprehensive consumers’ protection. The need for mandatory quality control of these 

products and public awareness is undeniable.  

 

Резюме 

Последни проучвания обявиха, че много хранителни добавки за отслабване съдържат 

недеклариран сибутрамин. Анализирахме 10 проби от растителни хранителни добавки 

(ХД), използвани за отслабване  чрез HPLC/HRMS и UHPLC/MS-MS. Установихме, че 

две от анализираните проби съдържат сибутрамин: съответно 5 μg/капсула и 20 

μg/капсула. Незаконното включване на това вещество в ХД може да причини сериозни 

странични ефекти и дългосрочни последици за здравето. Регулаторните изисквания за 

ХД трябва да бъдат подобрени за да се постигне по-добра защита на потребителите. 

Необходимостта от задължителен контрол на качеството на тези продукти и 

информираност на обществеността е неоспорима. 

 

11. Mihaylova A, Gueorguiev S, Parahuleva N, Karaslavova E, Sandeva M, Gueorguieva E, 

Ivanova S, Ivanov K, Uchicova E. Frequency of hyaline membrane disease in preterm infants 

after prenatal corticosteroid prophylaxis. Biomed Res. 2018;29(6):1115-1119. 

 

Abstract  

Premature birth is a serious medical, social and economic problem. Its consequences are 

multiple health complications leading to high neonatal mortality worldwide. Respiratory 

insufficiency and surfactant deficiency significantly increase the risk of developing Hyaline 

Membrane Disease (HMD) and other forms of Respiratory Distress (RDS). These are the most 

common causes of death in premature babies. In prenatal and neonatal medicine, new and 

adaptive prophylaxis is being implemented to reduce the risk of death of premature babies and 

reduce the development of health complications. The goal of effective corticosteroid 

prophylaxis is to reduce mortality, reduce complications in prenatal new-borns, and shorten 

their stay in neonatal and intensive units respectively. A retrospective study of 167 preterm 
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infants was conducted, of which 89 (53.3%) had prophylaxis with dexamethasone. In 25 (15%) 

of preterm infants, there was a Hyaline Membrane Disease (HMD) and 101 (60.5%) developed 

other forms of Respiratory Distress Syndrome (RDS). The results obtained show that the 

incidence of HMD in preterm infants is mediated by the early gestational age and advanced 

age of the mother, and decreased by corticosteroid therapy. 

 

Резюме 

Преждевременното раждане е сериозен медицински, социален и икономически проблем. 

Последствията от него са множество здравни усложнения, водещи до висока неонатална 

смъртност в световен мащаб. Респираторната недостатъчност и дефицитът на 

сърфактант значително увеличават риска от развитие на болест на хиалинната мембрана 

и други форми на респираторен дистрес. Това са и най-честите причини за смърт при 

недоносени бебета. В пренаталната и неонаталната медицина се прилага нова и 

адаптивна профилактика за намаляване на риска от смърт на недоносени бебета и 

намаляване на развитието на здравни усложнения. Целта на ефективната 

кортикостероидна профилактика е намаляване на смъртността, намаляване на 

усложненията при пренатални новородени и съкращаване на престоя им съответно в 

неонатални и интензивни отделения. Проведено е ретроспективно проучване на 167 

недоносени бебета, от които 89 (53,3%) са с профилактика с дексаметазон. При 25 (15%) 

от недоносените бебета е имало заболяване на хиалиновата мембрана  и 101 (60,5%) са 

развили други форми на синдром на респираторен дистрес. Получените резултати 

показват, че честотата на болест на хиалинната мембрана при недоносени бебета се 

медиира от ранната гестационна възраст и напредналата възраст на майката и намалява 

от терапията с кортикостероиди. 

 

12. Papanov S, Petkova E, Ivanov K, Ivanova S, Grudeva V. Analytical characteristics of wild 

and cultivated strawberries (spring & autumn harvests) of Southern Bulgaria & Northern 

Greece.  2018; 50 (3):  

 

Abstract 

Strawberries with their aroma and sweet taste are the most popular fruit in the world. There are 

more than 600 sorts of strawberries that differ in taste, size and texture. An analysis of pH, total 

phenols, antioxidant activity (radical trapping activity) total anthocyanin of wild growing and 

cultivated varieties of strawberries with origin North Greece and South Bulgaria. А 

methodology has been developed for determining of common phenols, antioxidant activity, 

common anthocyanins. The average value of pH index ranges from 3.26 for strawberry samples 

from northern Greece to 3.34 and 3.55 for strawberry samples from southern Bulgaria. Total 

phenols: 4.58±0.02 mg GAE/g fresh weight for Wild Strawberries; 1,34±0,02 mg GAE/g fresh 

weight for strawberry sample from Northern Greece; 1.36±0.03 mg GAE/g fresh weight and 

1.41±0.01 mg GAE/g fresh weight strawberry sample from southern Bulgaria. Total 

anthocyanins: 0.34±0.01 mg/g fresh weight for strawberry sample from Northern Greece; 

0,21±0,01 mg/g fresh weight and 0,22±0,01 mg/g fresh weight for strawberry sample from 

southern Bulgaria. Antioxidant activity: Wild strawberries - 41,38±0,20 m.mol TE/g fresh 

weight; 7,35±0,30 m.mol TE/g fresh weight for strawberry sample from Northern Greece; 

8,99±0,20 m. mol TE/g fresh weight and 10,20±0,20 m.mol TE/g fresh weight for strawberries 

from southern Bulgaria. There is a direct correlation between antioxidant activity and total 

phenols. There is an inverse relationship between antioxidant activity / phenols and 

anthocyanins.  

 

Резюме 
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Ягодите със своя арамат и сладък вкус са най-популярният плод на света. Съществуват 

повече от 600 разновидности ягоди, които се различават по вкус, размер и текстура. 

Целта на проучването е анализ на рН, общи феноли, антиоксидантна активност (радикал 

улавяща активност) и общи антоциани на диворастящи и култивирани сортове ягоди с 

произход Северна Гърция и Южна България. Разработена е методология за определяне 

на общи феноли, антиоксидантна активност и общи антоцианини.Средната стойност на 

показателя ph е в границите от 3,26 за проба ягоди от Северна Гърция до 3,34 и 3,55 за 

проба ягоди от Южна България. Общи феноли: 4,58 ± 0,02 мг GAE/г свежо тегло при 

Диворастящи ягоди; 1,34+ - 0,02 мг GAE/г свежо тегло за проба ягоди от Северна 

Гърция; 1,36+_0,03 мг GAE/свежо тегло и 1,41+_0,01мг GAE/г свежо тегло проба ягоди 

от Южна България.Общи антоциани:0,34+_0,01 мг /г свежо тегло за проба ягоди от 

Северна Гърция; 0,21+_0,01 мг /г свежо тегло и 0,22+_0,01мг/г свежо тегло за проба 

ягоди от Южна България. Антиоксидантна активност: Диворастящи ягоди – 41,38± 0,20 

м мол TE/г свежо тегло; 7,35 +_ 0,30 м мол ТЕ/г свежо тегло за проба ягоди от Северна 

Гърция; 8,99+_0,20 м мол ТЕ/г свежо тегло и 10,20 +_0,20 м мол ТЕ/г свежо тегло за 

прба ягоди от Южна България. Наблюдава се правопропорционална зависимост между 

антиоксидантната активност и общите феноли и обратнопропорционална зависимост 

между антиоксидантна активност/ феноли и антоциани.  

 

 

13. Petkova E, Ivanov K, Ivanova S, Gueorguiev S. The use of dietary supplements by 

professional athletes. Biomed Res. 2018; 29(9).  

 

 

Abstract 

Professional athletes are exposed to everyday intensive physical strain. In order to provide for 

the energy demands of the organism, the athletes consume various food supplements. A 

specially designed questionnaire was used to convey an anonymous survey of a random sample 

of 66 professional athletes. The aim of the present research was to assess the intake of the most 

popular food supplements used in professional sport. The results of the survey confirmed that 

professional athletes are fully informed about the benefits provided by the intake of food 

supplements but were not well aware of the health risk hidden in some formulations and 

accepted them as safe products. Аmino acids had the largest consumption rate among food 

supplements, followed by proteins, magnesium, creatine and others.  

 

Резюме 

Професионалните спортисти са изложени на ежедневни интензивни физически 

натоварвания. За да осигурят енергийните нужди на организма, атлетите приемат 

различни хранителни добавки. Специално разработен въпросник беше използван за 

прoвеждането на анонимно проучване, в което участваха 66 професионални спортисти. 

Целта на настоящото изследване е да се оцени приема на най-популярните хранителни 

добавки, използвани в професионалния спорт. Резултатите от проучването потвърдиха, 

че професионалните спортисти са напълно информирани за ползите от приема на 

хранителни добавки, но не са били добре запознати със здравословния риск, скрит в 

някои формулировки и ги считат за безопасни продукти. Аминокиселините са най-

употребяваните хранителните добавки от професионалните спортисти, последвани от 

протеини, магнезий, креатин и др. 
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II. Резюмета на представените публикации, публикувани в нереферирани списания 

с научно рецензиране или публикувани в редактирани колективни томове 

 

 

1. Ivanova S, Stoynova H, Todorova V, Ivanov K. Development and validation of a simple 

thin-layer chromatography method for identification of diclofenac sodium and aceclofenac, 

Science and Youth, 2021, pp. 177-180                    

 

Abstract 

Introduction: Diclofenac sodium and aceclofenac are non-steroidal anti-inflammatory drugs 

with anti- inflammatory and analgesic properties. Nowadays these substances are active 

compounds of many im- portant medicines. Aim: The aim of the study is to develop a simple, 

sensitive and rapid thin layer chro- matography (TLC) method for identification of diclofenac 

sodium and aceclofenac. Materials and methods: Method for identification – TLC. The 

separation was carried out on Merck aluminium plates precoated with silica gel 60 F254, using 

mobile phase ammonium: 1-butanol (16:84 v/v). Standard solu- tion preparation and sample 

solution preparation: solvent ethanol. All reagents have analytical grade purity. The evaluation 

of the separated bands was carried out at 254 nm. Results: We have developed a simple, 

sensitive and cost effective method. The method was validated according the guidelines of 

ICH. The proposed method has been successfully applied to the analysis of diclofenac sodium 

and aceclofenac in pharmaceutical products. Conclusion: Compared to some previously 

reported techniques for identifica- tion of diclofenac and aceclofenac this method is simple, 

sensitive and cost-effective.  

 

Резюме 

Въведение: Диклофенак натрий и ацеклофенак са нестероидни противовъзпалителни 

лекарства с противовъзпалителни и аналгетични свойства. В наши дни тези субстанции 

са активни вещества на редица важни лекарства. Цел: Целта на изследването е да се 

разработи лесен, чувствителен и бърз метод за тънкослойна хроматография (ТСХ) за 

идентифициране на диклофенак натрий и ацеклофенак. Материали и методи: Метод за 

идентификация – ТСХ. Разделянето се извършва с употребата на алуминиеви плаки 

Merck, покрити със силикагел 60 F254 и подвижна фаза амоний: 1-бутанол (16:84 v/v). 

За приготвянето на стандартни и тест разтвори се използваше етанол. Всички реагенти 

са с аналитична чистота. Оценката на резултатите  се извърши при 254 nm. Резултати: 

Разработихме  лесен, чувствителен и икономичен метод. Методът е валидиран съгласно 

указанията на ICH. Предложеният метод е успешно приложен при анализа на 

диклофенак натрий и ацеклофенак във фармацевтични продукти. Заключение: В 

сравнение с някои по-рано докладвани техники за идентифициране на диклофенак и 

ацеклофенак, този метод е лесен, чувствителен и икономичен. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ivanova S, Zviskov I, Evgeniieva S, Seymenska D, Ivanov K. Thin Layer Chromatography 

(TLC) Method for Determination of Diphenhydramine Hydrochloride in Medicines 
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(simultaneous identification of diphenhydramine, caffeine, theophylline and 8-

chloroteophylline), Science and Youth, 2020, pp 36-38 

 

Abstract 

Dyphenhydramine (2-Diphenyl methoxy- N,N dimethylethanamine) was discovered by 

George Rieveschl in the 1940s. The historical background of the substance is interesting and 

dynamic – it was launched as an antihistamine drug in 1947 but nowadays it is success- fully 

applied for insomnia. Nowadays diphenhydramine hydrochloride is an active compound of 

many important medicines with different ther- apeutic indications. This study presents a rapid, 

simple and inexpen- sive TLC (thin layer chromatography) method for detection of dy- 

phenhydramine hydrochloride in medicines. The method was vali- dated according the 

guidelines of ICH. The separation was carried out on Merck aluminium plates precoated with 

silica gel 60 F254 using mobile phase toluene: n-butanol: glacial acetic acid: water 

(2v/4v/2v/2v). Standard solution preparation and sample solution preparation: solvent 

methanol, ultrasonication for 15 minutes. Time for saturation – 20 minutes. Results – the 

evaluation of the separated bands was carried out at 254 nm. The proposed method has been 

successfully applied to the analysis of diphenhydramine hydrochloride in pharmaceutical 

formulation.  

 

Резюме 

Дифенхидрамин (2-Diphenyl methoxy- N,N dimethylethanamine) е създаден от Джордж 

Ривешл през четиридесетте години на два- десети век. Лекарствената субстанция има 

интересна и динамична история. Първоначално дифенхидрамин е лансиран като 

антихистаминово лекарство от първо поколение през 1947 година. Днес намира успешно 

приложение при инсомния и други индикации. Дифенхидрамин хидрохлорид е активна 

субстанция в много лекарствени продукти с различни терапевтични индикации. В този 

материал предлагаме бърз, лесен и икономичен подход за идентификация на 

дифенхидрамин хидрохлорид в лекарствени продукти. Методът е валидиран според 

гайдлайните на ICH за валидиране на аналитични процедури. За анализа са използвани 

алуминиеви хроматографски плаки (Merck, silica gel 60 F254). Подвижната фаза се 

състои от толуен: n-бутанол: ледена оцетна киселина: вода (2v/4v/2v/2v). Стандартните 

разтвори и пробите са приготвени чрез разтваряне с метанол, след което са поставени в 

ултразвукова вана за 15 минути. Време за хроматографско разделяне – 20 минути. 

Резултати – UV светлина – 254 nm. Предложения метод успешно е приложен за 

качествен анализ на дифен- хидрамин хидрохлорид в различни лекарствени продукти.  

 

 

3. Ivanova S, Ivanov K, Bekyar M, Kostova P, HPLC Method for Determination of Caffeine 

in Food Supplements for Weight Loss, Science and Youth, 2020, pp 15-20.  

 

Abstract 

Caffeine is a common ingredient in many weight loss-food supplements because of its 

stimulating and thermogenic effects. A current problem is the lack of obligatory analytical 

control for food supple- ments almost all over the World. Many international studies have 

found that the content of more than 20% of all dietary supplements differs from the labeled. 

The aim of this work is to validate a HPLC-UV method for quantitation of caffeine in food 

supplements in the category – weight loss products, and to estimate the daily caffeine intake 

by consumers of these products. In the screening were included only food supplements with 

caffeine-containing ingredients. A total of 20 different food supplements were acquired from 

different Bulgarian websites, fitness centres and pharmacies. Although some dietary sup- 
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plement labels voluntarily specify caffeine content this is not obligatory and most products do 

not specify this information. In most cases con- sumers can not be sure about the total caffeine 

intake and that could lead to overdoses. The proposed method was validated according the 

guidelines of ICH. The HPLC analysis was carried out using mobile phase water 

65%/acetonitrile 35%, UV detection – 274 nm, flow rate 1 ml/min. Column – C18. Standard 

solution preparation – acetonitrile: water and ultrasonication in ultrasonic bath for 15 minutes. 

Sample preparation included extraction with acetonitrile: water, ultrasonication in ultrasonic 

bath for 15 minutes. The results suggest that caffeine containing food supplements could 

represent potential health risks for consumers.  

 

Резюме 

Кофеинът е субстанция, която често присъства в състава на много хранителни добавки, 

използвани при редукция на теглото. Това се дължи предимно на стимулиращите ефекти 

на кофеина както и на изразения му термогенен ефект. Настоящ глобален проблем е 

липсата на задължителен аналитичен контрол за хранителни добавки. Редица 

международни проучвания изнасят обезпокоителни резултати, че при над 20% от 

хранителните до- бавки има несъответствие между съдържание и етикет. Целта на това 

изследване е да се валидира метод за качествен и количествен анализ на кофеин в 

хранителни добавки и да се изчисли дневния прием на кофеин от анализираните 

продукти. Анализирани са само продукти, на чийто етикет е обявено, че съдържат 

кофеин. Пробите са закупени от интернет, фитнес центрове и аптеки. На етикета на 

някои от пробите е отбелязано съдържанието на кофеин, но това не е задължително и 

при повечето продукти нямаше отбелязана тази информация, което е предпоставка за 

свръх прием на кофеин. Предложения метод за анализ на кофеин е валидиран според 

гайдлайните на ICH за валидиране на анали- тични процедури. Използвана е система са 

ВЕТХ с UV детектор. Хроматографски условия: подвижна фаза ултра чиста вода 

65%/ацетонитрил 35%; детектор-дължина на вълната 274 nm; скорост на потока 1 ml/1 

min; колона C18. Стандартните разтвори и пробите са приготвени чрез разреждане с 

ацетонитрил/вода и последващо поставяне в ултразвукова вана за 15 минути. Резул- 

татите от проведените анализи предполагат, че хранителни добавки, които съдържат 

кофеин биха могли да изложат потребителите на потенциален риск.  

 

 

4. Ivanova S, Antoniadis K, Karidi S, Bakopoulos A,  Ivanov K, Papamarkakis C, Rapid 

Detection of Dehydroepiandrosterone by HPLC-UV, Science and Youth, 2020,  pp 300-306. 

 

Abstract 

We report a rapid high-performance liquid chromatography/UV detection assay to quantify 

dehydroepiandrosterone (DHEA) in different products. Chromatographic conditions: mobile 

phase water 15%/acetonitrile 85%; UV detection – 202 nm; flow rate 1 ml/min; column – C18. 

Standard solution preparation – the substance was dissolved in acetonitrile/water and sonicated 

in ultrasonic bath for 15 minutes. The proposed method was validated according the guidelines 

of ICH. De- hydroepiandrosterone is a natural hormone and one of the main precursors of 

testosterone. It is generally accepted that DHEA intake enhances physical performance. For 

this reason DHEA figures on the World Anti-Doping Agency (WADA) Prohibited List – both 

in and out of competition. The intake of DHEA by a professional athlete is con- sidered as 

doping. Recent studies have reported that some sport-food supplements contain undeclared 

DHEA. The intake of such products could result in failure of doping tests. According to WADA 

athletes shall be responsible for any prohibited substance found in their biological samples. 
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The proposed method could be applied for screening of food supplements for undeclared 

DHEA or for quality control of DHEA containing products.  

 

Резюме 

Докладваме за бърз подход за анализ с високоефективна течна хроматография/UV 

детекция за количествено определяне на дехидроепиандростерон (DHEA) в различни 

продукти. Хроматографски условия: подвижна фаза вода 15%/ацетонитрил 85%; UV 

детекция – 202 nm; скорост на потока 1 ml/min; колона – C18. Приготвяне на стандартни 

разтвори – разтваряне  в ацетонитрил/вода и поставяне в ултразвукова баня за 15 минути. 

Предложеният метод беше валидиран съгласно указанията на ICH. 

Дехидроепиандростеронът е естествен хормон и един от основните прекурсори на 

тестостерона. Известно е, че приемът на DHEA дава ползи при физическо натоварване. 

Поради тази причина DHEA фигурира в забраненителния списък на Световната 

антидопингова агенция (WADA) – както по време, така и извън състезание. Приемът на 

DHEA от професионален спортист се счита за допинг. Актуални проучвания съобщават, 

че някои хранителни добавки съдържат недеклариран DHEA. Приемът на такива 

продукти може да доведе до провал на допинг тестовете. Според WADA спортистите са 

отговорни за всяко забранено вещество, открито в техните биологични проби. 

Предложеният метод може да се приложи за скрининг на хранителни добавки за 

недеклариран DHEA или за контрол на качеството на продукти, съдържащи DHEA. 

 

5. Ivanova S, Mihaylova A, Petleshkova P, Ivanov K. Presence of undeclared caffeine in weight 

loss food supplements, Biomedical Research 2019; 30 (3): 422-425 

 

 

Abstract  

Recent studies claim that weight loss supplements often contain pharmacoactive ingredients or 

undeclared drug substances with a potential health risk. This study is focused on food 

supplements in the category “weight loss” in which label caffeine was not declared. Analysed 

samples were purchased from dietary supplement stores, pharmacies and internet. In the 

screening were included only food supplements witch do not contain caffeine or herbal extracts 

which contain caffeine like guarana, kola nut, yerba mate etc. 30 samples were analysed by 

HPLC/UV detection. We found undeclared caffeine in 5 of the analysed samples. The presence 

of undeclared caffeine in food supplements for weight loss could lead to serious health 

consequences especially for consumers with cardiovascular diseases.  

 

Резюме 

Според данни от актуални проучвания, често хранителни добавки, използване за 

отслабване съдържат необявени фармакоактивни съставки или недекларирани 

лекарствени субстанции с потенциален риск за здравето. Това проучване е фокусирано 

върху хранителни добавки от категорията „редукция на теглото“, в които кофеинът не е 

деклариран. Анализираните проби са закупени от магазини за хранителни добавки, 

аптеки и интернет. В скрининга бяха включени само хранителни добавки, които не 

съдържат кофеин както и такива, които не съдържат билкови екстракти, източници на 

кофеин като гуарана, кола, йерба мате и др. 30 проби бяха анализирани чрез HPLC/UV 

детекция. Открихме недеклариран кофеин в 5 от анализираните проби. Наличието на 

недеклариран кофеин в хранителните добавки за отслабване може да доведе до сериозни 

здравословни последици, особено за потребителите със сърдечно-съдови заболявания. 
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6. Ivanova S, Ivanov K, Undeclared furosemide in food supplements, Biomedical Research 

2019; 30 (5): 733-737  

 

 

Abstract 

Recent studies claim that dietary supplements could contain pharmaco-active ingredients or 

undeclared drug substances with a potential health risk. Most often these products are 

contaminated with anabolic steroids, ephedrine, sibutramine, diuretics and others. The intake 

of a contaminated dietary supplement could lead to serious health consequences (the 

pharmacological effect of the substances, side effects, drug interactions and many others) or 

other negative consequences like failure of a doping test (for professional athletes). We have 

performed HPLC screening for furosemide. Measurements were performed at 228 nm at a flow 

rate 0,8 ml/min. The mobile phase was composed of methanol and water in a ratio 80: 20 (v/v). 

The pH of the mobile phase was 3,3 adjusted with Phosphorous acid. Chromatographic column 

- Microsorb-MV 100-5 C18 150 × 4.6 mm. We have analysed 30 food supplements in the 

category”prostate health”. We have found undeclared furosemide in 10% of the samples. 

 

Резюме 

Актуални проучвания съобщават, че хранителни добавки е възможно да съдържат 

недекларирани лекарствени или други фармакологично активни вещества с потенциален 

риск за здравето. Най-често тези продукти биват замърсени с анаболни стероиди, 

ефедрин, сибутрамин, диуретици и др. Приемът на замърсена хранителна добавка може 

да доведе до сериозни последици за здравето (фармакологичния ефект на веществата, 

странични ефекти, лекарствени взаимодействия и много други) или други негативни 

последици като провал на допинг тест (за професионални спортисти). Проведохме HPLC 

скрининг за фуроземид. Анализите се извършиха при 228 nm при скорост на потока 0,8 

ml/min. Подвижната фаза, която използвахме се състои от метанол и вода в съотношение 

80:20 (v/v),с рН на подвижната фаза 3.3, постигнато с добавянето на фосфорна киселина. 

Хроматографска колона - Microsorb-MV 100-5 C18 150 × 4.6 mm. Анализирахме 30 

хранителни добавки в категорията „благоприятстващи функцията на простатата“. 

Недеклариран фуросемид беше открит в 10% от пробите. 

 

 

 

7. Ivanova S, Mihaylova A, Petleshkova P, Ivanov K. Уohimbine intake-health risks - 

Correlation between side effects and the quality of the yohimbine bark: A UHPLC/MS, GC/MS 

screening, Biomedical Research 2019; 30 (5): 810-814  

 

Abstract 

After the intake of a yohimbine bark food supplement a thirty-eight-year old man declared 

serious complaints: headache, rapid heart rate, high blood pressure, cold sweating, rush, tremor. 

The patient took only 1 capsule per day every morning for two days. After the discontinuation 

of supplementation the symptoms disappeared. The purpose of the study was to determine the 

factors causing the described side effects. Series of analyses were performed: HPLC/MS and 

GC/MS. Yohimbine bark contains a number of different alkaloids. It was important to be 

established the content of the main alkaloidyohimbine because the content of yohimbine was 

not declared on the label. We also suspected the presence of undeclared sibutramine. The 

screening did not find presence of sibutramine but it was found that the total content of 

yohimbine in 1 capsule was 50 mg. 50 mg of yohimbine per 1 capsule is extremely high dose- 

the approved daily dose of yohimbine in medicinal product is up to 30 mg/person/ day. We 
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also established presence of α-yohimbine (ajmalicine) in high levels. We consider that the total 

content of yohimbine should be declared on the label of every food supplement which contains 

yohimbine bark, otherwise the customers would be exposed to risk. 

 

Резюме 

След приема на хранителна добавка, съдържаща екстракт от кора на йохимбе, тридесет 

и осем годишен мъж е заявил сериозни оплаквания: главоболие, ускорен пулс, високо 

кръвно налягане, студено изпотяване, прилив, тремор. Пациентът приема само 1 капсула 

на ден всяка сутрин в продължение на два дни. След прекратяване на добавката 

симптомите изчезва. Целта на изследването е да се определят факторите, причиняващи 

описаните странични ефекти. Извършени са серии от анализи: HPLC/MS и GC/MS. 

Кората на йохимбе съдържа редица различни алкалоиди. Важно е да се установи 

съдържанието на основния алкалоид йохимбин, тъй като съдържанието на йохимбин не 

е декларирано на етикета. Предположихме наличието на недеклариран сибутрамин. 

Скринингът не установи наличие на сибутрамин, но беше установено, че общото 

съдържание на йохимбин в 1 капсула е 50 mg. 50 mg йохимбин за 1 капсула е 

изключително висока доза - одобрената дневна доза йохимбин в лекарствени продукти 

е до 30 mg/ ден. Също така установихме наличието на α-йохимбин във високи нива. 

Считаме, че общото съдържание на йохимбин трябва да бъде декларирано на етикета на 

всяка хранителна добавка, която съдържа кора от йохимбе, в противен случай 

потребителите биха били изложени на риск. 

 

8. Staynova R, Gueorguiev S, Gueorguiev E, Madzharov, Ivanova S, Ivanov K. Importance of 

Self-Monitoring of Blood Glucose in Gestational Diabetes: Pharmacists' Role in Improving 

Patient's Compliance-Pilot Study, Journal Of Pharmacy, 2017, 7 (10): 78-82  

 

Abstract  

Aim: The aim of the present study is to: (1) analyze the role of self-monitoring of blood glucose 

as a major component in assessing the overall control of gestational diabetes mellitus (GDM); 

(2) assess the role of pharmacist as a provider of pharmaceutical care for women with GDM. 

Materials and methods: A study was conducted among 30 women diagnosed with GDM in the 

period February 2017 - July 2017. For the purposes of the study an original questionnaire was 

used, which was filled in by the respondents during their visit to community pharmacies on the 

territory of Plovdiv, Bulgaria. All pregnant women participated voluntarily and anonymously. 

Data was statistically processed using MS Office Excel for Windows 10 and SPSS software 

v.17. Results: Daily self-monitoring of blood glucose was performed by 87% of women, and 

43% of them appreciated highly the help of the pharmacist when choosing a blood glucose 

meter and consulting him/her about using it. The respondents have received information about 

management of disease from many different sites - endocrinologist, obstetrician-gynecologist, 

GP, pharmacist, medical literature and the Internet. But the greatest help to diabetes self-

management was obtained by the endocrinologist. 

Conclusion: Pharmacists can work to expand the pharmaceutical care service by helping 

pregnant women with diabetes choose the right blood glucose meter and understand the 

importance of self-monitoring of blood glucose. 

 

 

 

Резюме 

Цел: Целта на настоящото изследване е: (1) да анализира ролята на самоконтрола на 

кръвната захар като основен компонент при оценката на цялостния контрол на 
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гестационния захарен диабет; (2) да се оцени ролята на фармацевта като източник на 

фармацевтични грижи за жени с гестационния захарен диабет. Материали и методи: 

Проведено е проучване сред 30 жени с диагноза гестационния захарен диабет в периода 

февруари 2017 г. - юли 2017 г. За целите на изследването е използван оригинален 

въпросник, който е попълнен от респондентите при посещението им в обществени 

аптеки на територията на Пловдив, България. Всички бременни жени участваха 

доброволно и анонимно. Данните бяха статистически обработени с помощта на MS 

Office Excel за Windows 10 и SPSS софтуер v.17. Резултати: Ежедневен самоконтрол на 

кръвната захар е извършван от 87% от жените, като 43% от тях оценяват високо помощта 

на фармацевта при избора на глюкомер и консултирането за използването му. 

Респондентите са получили информация за управлението на заболяването от много 

различни източници - ендокринолог, акушер-гинеколог, общопрактикуващ лекар, 

фармацевт, медицинска литература и интернет. Най-голяма помощ за самоконтрола на 

диабета се получава от ендокринолога. Заключение: Фармацевтите могат да работят за 

разширяване на услугата за фармацевтични грижи, като помагат на бременни жени с 

диабет да изберат правилния глюкомер и да разберат важността на самоконтрола на 

кръвната захар. 
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