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1.1.Pencheva M, Koeva I, Dimitrov I, Daskalova E. High lipid diet and the expression of 

proinflammatory markers in testis. Folia med 2022; 64, 2.  

 

Резюме: Въведение: Затлъстяването се дефинира като нискостепенно, хронично 

възпаление, което е проява на клетъчен отговор на различни стресови ситуации, водещи до 

увреждане на органи и тъкани. Високолипидната диета може да се приеме като пусков 

механизъм за развитие на възпалителни процеси, водещи до нарушение на имунния 

толеранс в тестисите. Методи: Използвани са мъжки плъхове от порода Wistar, разделени 

на две групи - контролна група - поставени  на стандартна храна за гризачи и  

експериментална група - на храна с високо съдържание на липиди в продължение на 14 

седмици. Върху материала от тестисите са приложени рутинни хистологични техники, 

проведени са имунохистохимични реакции за провъзпалителни маркери и е направен 

морфометричен анализ. Резултати:    Високолипидната диета причинява нискостепенно 

възпаление в тестисите, което се потвърждава от повишените нива на провъзпалителни 

маркери – С-реактивен протеин, серумен амилоид А, интерлевкин-4 и повишените нива на 

ангиотензин-конвертиращия ензим в експерименталната спрямо контролната група 

плъхове. Заключение: Нашите резултати показват, че диетата с високо съдържание на 

липиди е възможна причина за идиопатично безплодие при мъжете. 

 

 

Abstract: Background: Obesity is defined as low-grade, chronic inflammation, which is a 

manifestation of cellular response to various stressful situations, leading to organ and tissue 

damages. А high-lipid diet could be assumed as a trigger mechanism for the development of 

inflammatory processes, leading to a disorder in the immune tolerance in the testis. Methods: Male 

Wistar rats were used, divided into two groups - control group - standard rodent food was used 

and - experimental group - high lipid content was used for 14 weeks. Routine histological 

techniques, immunohistochemical reactions for proinflammatory markers and morphometric 

analysis were performed to examine the testis preparations. Results: The usage of the high-lipid 

diet cause a low-grade inflammation in the testis, which is confirmed by an increase in the 

proinflammatory markers – C-reactive protein, serum amyloid A, interleukin-4 and elevated levels 

of angiotensin-converting enzyme in the experimental versus control group in a rat experimental 

model. Conclusion: Our results suggest that the high-lipid diet is a possible reason for the 

idiopathic infertility in men. 



 

1.2.Daskalova E, Delchev S, Vladimirova-Kitova L, Kitov S, Denev P. Black Chokeberry (Aronia 

melanocarpa) Functional Beverages Increase HDL-Cholesterol Levels in Aging Rats. Foods. 

2021, 15;10(7):1641      IF 4.121 

  

Резюме: Приложението на растителни храни, богати на фенолни фитохимикали, са сред 

обещаващите стратегии за противодействие на възрастовообусловените промени в 

липидния профил. Плодовете на Aronia melanocarpa (AM) са богат източник на фенолни 

съединения, притежаващи липидомодулиращи ефекти. Настоящото проучване изследва 

ефекта от 3-месечна суплементация с функционални напитки на базата на АМ върху 

липидния профил на здрави застаряващи плъхове. Мъжки плъхове Wistar (n = 40) бяха 

разделени на пет групи: (YC) млади контроли (2-месечни); (AC) възрастни контроли (13-

месечни); (A) възрастни животни, суплементирани с чист екстракт от АМ; (A + P) възрастни 

животни, суплементирани с обогатен с пектин (1%) екстракт от АМ; (A + H) възрастни 

животни, суплементирани с АМ екстракт, обогатен с билкова смес. Общият холестерол 

(TC), триглицеридите (TG), HDL холестерол (HDL-C), LDL-холестерол (LDL-C) и 

атерогенните индекси бяха изследвани в края на проучването.  Възрастните контроли 

показаха възрастовообусловена дислипидемия, водеща до понижен HDL-C и повишен TG 

и TC/HDL индекс. Суплементираните  групи показаха значително увеличение на нивата на 

HDL-C: A + P (1,49 mmol/L) и A + H (1,61 mmol/L), съответно, спрямо AC (1,09 mmol/L), p 

< 0,05. Индексите на TC/HDL-C и LDL-C/HDL-C са понижени в групите A + P и A + H в 

сравнение с групата AC (p < 0,05). Тези резултати показват, че суплементацията с богати на 

полифеноли AM функционални напитки могат успешно да променят нивата на HDL-C и 

този ефект се потенцира допълнително от пектин и билки.  

  

Abstract: Plant-based foods rich in phenolic phytochemicals are among the promising strategies 

to counteract age-related changes in lipid profile. Aronia melanocarpa (AM) fruits are a rich source 

of phenolic compounds possessing lipid-modulating effects. The present study investigated the 

effect of 3-month supplementation of AM-based functional beverages on the lipid profile of 

healthy aging rats. Male Wistar rats (n = 40) were separated into five groups: (YC) young controls 

(2-month-old); (AC) adult controls (13-month-old); (A) adult animals supplemented with pure AM 

extract; (A + P) adult animals supplemented with pectin-enriched (1%) AM extract; (A + H) adult 

animals supplemented with AM extract enriched with a herbal mixture. Total cholesterol (TC), 

triglycerides (TG), HDLcholesterol (HDL-C), LDL-cholesterol (LDL-C) and atherogenic indices 

were investigated at the end of the study. Adult controls demonstrated age-related dyslipidemia 

resulting in decreased HDL-C, and increased TG and TC/HDL index. The supplemented groups 

showed a significant increase in HDL-C levels: A + P (1.49 mmol/L) and A + H (1.61 mmol/L), 

respectively, vs. AC (1.09 mmol/L), p < 0.05. The TC/HDL-C and LDL-C/HDL-C indices were 



decreased in the A + P and A + H groups in comparison to the AC group (p < 0.05). These results 

indicate that supplementation with polyphenol-rich AM beverages can successfully alter HDL-C 

levels and this effect is further potentiated by pectin and herbs.  

  

1.3.Daskalova Е, Delchev S,   Rashev P,   Ankova D , Pupaki D ,   Vladimirova-Kitova L, Kanarev 

M. Aronia melanocarpa supplementation and thymic age alterations in rats.  C R Acad Bulg 

Sci 2021; Tome 74, No 8, 1161-1168. IF = 0.387 

Резюме: Прогресивната инволюция на тимуса, признак на стареене, води до загуба на 

имунна функция, свързана с Т-клетъчния имунитет и повишена чувствителност към 

инфекции, риск от развитие на автоимунни заболявания и неоплазми при възрастни. 

Доказано е, че тимусната тъкан е пластична тъкан и процесът на инволюция може да бъде 

забавен и дори терапевтично обърнат. Използването на антиоксиданти е един потенциален 

терапевтичен подход за забавяне на стареенето на имунитета. Целта на това проучване е да 

се определи ефекта на сока от Aronia melanocarpa, чист или обогатен с 1% пектин върху 

някои маркери на инволюция на тимуса при зрели плъхове. Използван е като модел на 

спонтанно старещи плъхове, суплементирани с антиоксидантни напитки в продължение на 

12 седмици. Суплементирането с антиоксидантни нутрицевтици не влияе на 

органометричните параметри, но води до забавяне на свързаните с възрастта промени в 

хистологичната структура на тимуса. Той проявява тимоцит-стимулиращ ефект върху 

интензивността на имунореакцията на CD3+, но не засяга CD4+ и CD8+ популациите на 

зрели тлимфоцити. Не са установени значими промени в серумните нива на IL2. 

  

 

Abstract: Progressive thymic involution, a sign of ageing leads to a loss of immune function 

associated with T-cell immunity and increased susceptibility to infections, a risk for development 

of autoimmune diseases and neoplasms in adults. It has been shown that the thymic tissue is a 

plastic tissue and the process of involution can be delayed and even therapeutically reversed. The 

use of antioxidants is one potential therapeutic approach for slowing the immunity ageing. The 

purpose of this study is to determine the effect of Aronia melanocarpa juice either pure or enriched 

with 1% pectin on some markers of thymus involution in mature rats. It was used as a model of 

spontaneous ageing rats supplemented with antioxidant beverages for 12 weeks. Supplementation 

with antioxidant nutraceuticals does not affect organometric parameters, but leads to a delay of the 

age-related alterations in the histological structure of the thymus. It exhibits a thymocyte 

stimulating effect on the intensity of the immunoreaction of CD3+, but does not affect the CD4+ 

and CD8+ populations of mature Tlymphocytes. No significant changes were established on the 

serum levels of IL2.  

  



1.4. Dimitrov I, Kamenov V, Boyadjiev N, Georgieva K, Bivolarska A, Draganova- Filipova M, 

Angelova-Hristova P, Delchev S, Daskalova E, Gerginska F, Stankova T, Gramatikov V. 

Impact of a High-fat Diet on the Development of Chronic Inflammation in Heart of Wistar 

rats. Folia Medica 2019; 61(3): 404-10.   

Резюме: Въведение: Затлъстяването е свързано с развитието на нискостепенно, хронично 

възпаление. Това възпаление свързано със затлъстяването, изглежда е различен тип 

възпаление, главно поради прекомерен прием на храна и необичайна хомеостаза. То може 

да се оцени чрез измерване на концентрацията на про- и противовъзпалителни маркерни 

молекули – С-реактивен протеин (CRP), серумен амилоид-А (SAA) и интерлевкин-4. 

Цел: Целта на настоящото изследване е да се оцени степента на възпалителния процес в 

сърцето, провокиран от консумацията на храна с високо съдържание на мазнини. 

Материал и методи: В този експеримент бяха използвани 60 мъжки плъхове Wistar на 

възраст 8 седмици. Лабораторните животни бяха хранени с два различни вида храна за 

гризачи в продължение на 14 или 18 седмици – диета с високо съдържание на мазнини 

(експериментална група) и стандартна храна за гризачи (контролна група). 

Всички животни бяха отглеждани при стандартни условия. Нивата на про- и 

противовъзпалителните маркери в тъканните хомогенати от сърцето бяха анализирани с 

помощта на ELISA тест. Тяхната експресия в тъканни проби беше изследвана 

имунохистохимично чрез биотин-стрептавидинпероксидазния метод. Общата 

концентрация на протеин беше определена по метода на Lawry. 

Резултати: нивата на CRP не показаха сигнификантни разлики, при сравнение на 

контролната група с групите на високолипидна диета (p>0,05). Откритите нива на SAA 

също са незначително променени. Само нивата на IL-4 в тъканите показват тенденция към 

повишаване (p<0,05) в групата на високолипидна диета. 

Изводи: Нашият експеримент показва, че има специфична реакция на сърцето към диета с 

високо съдържание на мазнини. Той също така насочва към съществуването на адаптивни 

механизми, позволяващи на сърцето да противодейства на развитието на възпаление, 

предизвикано от храната. 

  

 

Abstract: Introduction: Obesity is linked to the development of low-grade, chronic inflammation. 

Obesity-related inflammation appears to be a different type of inflammation, mainly due to 

excessive food intake and unusual homeostasis. It can be evaluated by measuring the concentration 

of pro- and anti-inflammatory marker molecules – C-reactive protein (CRP), serum amyloid-A 

(SAA) and interleukin-4. 



Aim: The aim of the present study is to evaluate the rate of the inflammatory process in heart, 

provoked by the consumption of a highfat diet. 

Materials and methods: Sixty 8-week-old male Wistar rats were used in this experiment. The 

laboratory animals were fed orally with two different types of rodent food for 14 or 18 weeks – a 

high-fat diet (experimental groups) and standard rodent food (control groups). 

They all were kept under standard housing conditions. The levels of the pro- and anti-inflammatory 

markers in tissue homogenates from heart were analyzed using ELISA. Their expression in tissue 

samples was detected immunohistochemically by the biotin-streptavidinperoxidase method. The 

total protein concentration was determined by the Lawry method. 

Results: CRP levels showed no significant differences when the control group was compared with 

the groups fed with a high-fat diet 

(p>0.05). The SAA levels detected were also insignificantly changed. Only the IL-4 tissue levels 

showed tendency to increase (p<0.05) in the high-fat diet group. 

Conclusions: Our experiment indicates that there is a specific reaction of the heart to a high-fat 

diet. It also refers to the existence of adaptive mechanisms allowing the heart to counteract the 

development of dietary induced inflammation. 

  

1.5. Daskalova E, Delchev S, Topolov M, Denev P, Dimitrova S, Uzunova Y, Valcheva-

Kuzmanova S, Vladimirova-Kitova  L. Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot fruit juice reveals 

neuroprotective effect and improves cognitive and locomotor functions of aged rats. Food and 

Chemical Toxicology 2019; Vol. 132, 110674. IF=3.775.  

 

Резюме: Целта на проучването е да се изследва ефекта на богатия на полифеноли сок от 

Aronia melanocarpa (Michx.) Elliot (AMJ) върху способността за учене и паметта, както и 

мозъчната морфология на възрастни плъхове. Използвани бяха здрави мъжки плъхове 

Wistar (24-месечна възраст), разделени на 2 групи,: AMJ група, суплементирана перорално 

с AMJ (10 ml/kg за 105 дни) и стара контролна група (CO) без добавки. Тестът в клетката за 

активност показа, че при плъховете суплементирани с AMJ се увеличава броя на 

вертикалните движения в сравнение със старите контроли (p<0,05). При active avoidance 

теста, суплементираните плъхове увеличиха броя на избягванията на 3-ия, 4-ия и 5-ия ден 

от учебната сесия, в сравнение със съответния ден на старите контроли (p<0,05). Приемът 

на AMJ не повлия на средната стойност на броя неврони в gyrus dentatus, но значително 

увеличи плътността на нервните влакна в перфорантния път на хипокампуса (р<0,05). 

Приемът на AMJ повишава активността на ацетилхолинестеразата в хипокампуса, което е 

маркер за подобрена функционална активност на холинергичните неврони. Тези резултати 

показват, че AMJ индуцира промени, подобряващи способността на старите плъхове да учат 



задачи и активира техните двигателни функции. AMJ прояви невропротективен ефект чрез 

увеличаване на плътността на нервните влакна в перфорантния път на хипокампа. 

Abstract: The aim of the study was to investigate the effect of polyphenol-rich Aronia melanocarpa 

(Michx.) Elliot juice (AMJ) on learning ability and memory, and brain morphology of aged rats. 

A model of healthy male Wistar rats (24 months of age) divided in 2 groups was used: AMJ group 

supplemented orally with AMJ (10 ml/kg for 105 days) and old control (CO) group without 

supplementation. Activity cage test showed that AMJ supplemented rats increased the number of 

vertical movements compared with old controls (p<0.05). In active avoidance test, supplemented 

rats increased the number of avoidances on 3rd, 4th and 5th days of learning session, compared 

with the respective day of old controls (p<0.05). AMJ supplementation did not affect the mean 

neuronal number in the dentate gyrus but significantly increased the density of nerve fibers in the 

perforant path of the hippocampus (p<0.05). AMJ supplementation increased acetylcholinesterase 

activity in hippocampus, which is a marker of improved functional activity of the cholinergic 

neurons. These results indicate that AMJ induced ameliorating changes in the ability of old rats to 

learn tasks and improved their locomotor functions. AMJ showed a neuroprotective effect by 

increasing the density of nerve fibers in the hippocampal perforant pathway. 

 

1.6.Daskalova Е, Delchev S, Vladimirova-Kitova L, Denev P, Valcheva-Kuzmanova S, Kitov S, 

Kanarev M. Age-related changes in rat thymus connective tissue influenced by Aronia 

melanocarpa.  Acta morphologica et Antropologica 2019; 26 (1-2). 

Резюме: Целта на това изследване бе да се определи влиянието на Aronia melanocarpa (AM) 

върху количеството макрофаги и мастоцити и разпределението на колагеновите влакна при 

възрастовообусловеното тъканно ремоделиране на тимуса на плъх. Две контролни групи, 

млади (CY) - 2-месечни и зрели (CO) - 12-месечни бяха поставени на стандартна диета. 

Плъховете в експерименталната група (А) получаваха 10 ml/kg сок от AM дневно. 

Извършени бяха хистологични, имунохистохимични, морфометрични и статистически 

изследвания. Суплементирането със сок от АМ доведе до сигнификантно намаляване на 

количеството колагенови влакна, броя на мастоцитите в интерлобуларната съединителна 

тъкан и броя на CD68 положителните клетки в медулата в тимуса на плъх. Нашите 

резултати показват за първи път ефекта на АМ върху възрастовото ремоделиране на 

съединителната тъкан в тимуса. Тези резултати подкрепят полезния потенциал на 

лечението с хранителни вещества на заболявания, свързани с възрастта. 

    

Abstract: The purpose of this study is to determine the influence of Aronia melanocarpa (AM) on 

macrophage and mast cell quantity and collagen fibres distribution in age-related tissue remodeling 

of rat thymus. Two control groups, young (CY) - 2 month-old and mature (CO) - 12 month-old, 

have been put on a standard diet. The rats in the experimental group (A) received 10ml∙kg AM 



juice daily. Histological, immunohistochemical, morphometric and statistical assays were 

performed. Supplementation with juice from AM resulted in a significant decrease in the amount 

of collagen fibres, the number of mast cells in interlobular connective tissue and the number of 

CD68 positive cells in medulla in rat thymus. Our results show for the first time the effect of AM 

on the age remodelling of connective tissue in the thymus. These results support the beneficial 

potential of the nutrient treatment of age-related diseases. 

  

1.7.Daskalova Е, Delchev S, Bivolarski I, Denev P, Kratchanova M, Cvetkov P, Kaluch M. 

Vasoprotective properties of Aronia melanocarpa – a histological and morphometric study. 

Acta morphologica et Antropologica 2015; 22:3-8. 

Резюме: Социалната значимост на свързаните с възрастта заболявания се определя от 

тяхната глобална роля в смъртността и заболеваемостта, особено в икономически развитите 

страни. Промените в стените на еластичните и мускулните артерии, дължащи се на 

преструктуриране, свързано с възрастта и прогресирането на атеросклеротичните лезии, са 

в основата на коронарната болест на сърцето и мозъчно-съдовата болест. Превенцията им 

чрез прилагане на натурални продукти е изследователска област с огромен потенциал, а 

прилагането на естествени антиоксиданти е една от водещите стратегии за забавяне на 

съдовото стареене. Сокът от Aronia melanocarpa е богат източник на полифеноли и се 

характеризира с много висока антиоксидантна активност in vitro. Целта на настоящото 

проучване е да се проучи ефекта на приема на сок от арония върху свързаните с възрастта 

съдови промени на стените на аортата при плъхове. Използвахме модел на стареещи мъжки 

плъхове, чиито стени на гръдната аорта бяха подложени на макроскопско, хистологично 

(хематоксилин-еозин оцветяване), хистохимично (орцеин) и морфометрично изследвания. 

Сравнителният анализ между суплементираната група от възрастни животни, които са 

приемали сок от арония; групата на млади несуплементирани плъхове и контролната група 

от възрастни животни без прием на сок от арония показа, че приемалите арония животни се 

характеризират с намалени атеросклеротични лезии и по-ниско ниво на възрастово 

преструктуриране на аортните стени. Тези данни потвърждават, че сокът от Aronia 

melanocarpa успешно забавя стареенето на съдовете и може да се препоръча като 

профилактично средство за остаряване в добро здраве. 

 

Abstract: The social significance of age-related diseases is determined by their global role in 

mortality and morbidity, particularly in economically developed countries. Changes in elastic and 

muscular arteries walls, resulting from age-related restructuring and progression of atherosclerotic 

lesions, underlie coronary heart disease and cerebrovascular disease. Their prevention through 

administration of natural products is a research area with huge potential, and application of natural 

antioxidants is one of the leading strategies to retard vascular aging. Aronia melanocarpa juice is 

a rich source of polyphenols and is characterized by very high antioxidant activity in vitro. The 



aim of the current study was to investigate the effect of aronia juice intake on age-related vascular 

changes of rat aortic walls. We used a model of aging male rats, whose thoracic aorta walls were 

subjected to macroscopic, histological (hematoxilyn-eosin), histochemical (orcein) and 

morphometric studies. The comparative analysis between the target group of old animals 

supplemented with aronia juice; young untreated rats and old controls (not supplemented), 

revealed that aronia-supplemented animals were characterized with reduced atherosclerotic lesions 

and a lower level of restructuring of aortic walls. These data confirm that Aronia melanocarpa 

juice successfully retards age-related vascular aging, and can be recommended as a prophylactic 

tool for healthy aging. 

 

1.8.Daneshka A, Dobrodjaliyska E,  Ivanov V, Kuzev V , Daskalova E, Slavova V. Dynamic sport 

changes of the body,  J Environ Prot Ecol 2013;  3,14, 493- 502. IF = 0.338   

Резюме: Целта на изследването е да се проучи влиянието на вида физическа активност и 

времето  за  настъпването на значителни промени в някои биофизиологични показатели. 

Проучването включва 327 (63,9%)студенти, занимаващи се със спорт и 185 (36,1%) не 

спортуващи от Медицински университети в Пловдив и Стара Загора и Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”, България. Изследват се седмичната честота, видът и 

интензивността на тренировката и продължителността на упражненията и се измерват 

биофизиологичните показатели (процент вода и мазнини, мускулна маса (ММ), активна 

телесна маса (АТМ) и др.). Мускулната маса е най-трудна за повлияване от тренировъчния 

индекс и в настоящото изследване тя не демонстрира съществени промени. Пулсът се 

забавя с 4 удара в минута, когато тренировките продължават повече от 6 месеца, поне 2 

пъти седмично с продължителност над 60 минути за добре балансирана тренировка. 

Благоприятните промени в процентите на мазнини и вода, мускулна и костна маса, процент 

на ABM, сърдечен ритъм и др. се получават при  трикратна седмична тренировка. Ефектът 

от тренировките не е убедителен над това множество. За разлика от останалите параметри 

всяка друга тренировка през седмицата има положителен ефект върху костната система. 

  

Abstract: The aim of the study is to investigate the influence of the type of physical activity and 

the time it significantly changes some biophysiological indices. The study includes 327 (63.9%) 

students doing sport activities and 185 (36.1%) not doing sport from Medical Universities of 

Plovdiv and Stara Zagora and Plovdiv University ‘Paisii Hilendarski’, Bulgaria. The weekly rate 

frequency, training type and intensity, and duration of the exercises are investigated, and 

measurement of biophysiological indices (percentage of water and fats, muscle mass (MM), active 

body mass (ABM), etc.) is performed. Muscle mass is the most difficult to be influenced by the 

trainings index, and in the present study it does not demonstrate any significant changes. The pulse 

rate slows down by 4 beats per min when the trainings last more than 6 months, at least 2 times a 

week with a duration more than 60 min for a well-balanced training. The favourable changes in 



the percentages of fat and water, muscle and bone mass, the percentage of ABM, heart rate, etc.  

are obtained 3 times per week workout. The effect of the trainings is not convincing over this 

multiplicity. In contrast to the other parameters every other training in the week has positive effect 

on the bone system. 

  

1.9.Dobrodjaliyska E, Mollova G, Ivanov V, Cholev D, Daskalova E. Stress and biophysiological 

indices in both genders, J Environ Prot Ecol 2013; 2, 14, 1123-1132. IF = 0.338 

Резюме: Целта на това изследване е да се определи влиянието на стреса (включително 

симптоми на тревожност, депресия, агресия) върху някои биофизични показатели. 

Проучването е направено върху общо 516 студенти от 1-ва, 2-ра и 3-та година от 

Медицинските университети – Пловдив, Стара Загора и Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, България. Използвани са стандартизирани тестове за самооценка за наличие 

на соматичен стрес, агресия, тревожност и депресия за последните 6 месеца и върху тях е 

направено инструментално измерване на различни биофизиологични показатели – процент 

вода, мазнини, активна телесна маса. индекс (ABM), мастна маса, кости, мускули и др. 

Трайният стрес и неговата висока интензивност, депресията и тревожността водят до силно 

намаляване на мускулната маса в тялото. Процентът на водата значително намалява при по-

висок интензивен траен стрес и трайна тревожност и намалява при наличие на депресия. 

Влиянието на високо интензивен траен стрес, трайно присъствие на депресия, тревожност 

и агресия значително увеличават мастната маса в организма и намаляват АБМ и особено 

процента вода в човешкото тяло. Можем да заключим, че стресът не е толкова вреден за 

агресивните хора, т.е. агресията компенсира по свой начин разрушителния ефект на стреса. 

  

Abstract: The aim of this study is to determine the stress influence (including symptoms of anxiety, 

depression, aggression) on some biophysical indices. The study has been made on totally 516 

students from the 1st, 2nd and 3rd year from the Medical Universities – Plovdiv, Stara Zagora and 

Plovdiv University ‘Paisiy Hilendarski’, Bulgaria. It has been used standardised self-evaluation 

tests for the presence of a somatic stress, aggression, anxiety and depression for the last 6 months 

and an instrument measurement has been made on them on various biophysiological indices – 

percent of water, fats, active body mass index (ABM), fat mass, bones, muscles, etc. The durable 

stress and its high intensity, the depression and anxiety lead to a great reduce of the muscle mass 

in the body. The water percentage significantly decreases at higher intense durable stress and 

durable anxiety and gets lower in the presence of depression. The influence of high intensive 

durable stress, durable presence of depression, anxiety and aggression significantly increase fat 

mass in organism and decrease ABM and especially the percentage of water in the human body. 

We can consider that stress is not so harmful for aggressive persons, i.e. aggression compensates 

in its way the destructive stress effect. 



 

1.10. Daskalova E, Baltova E, Ivanov N. A spectrophotometric method for determination of 

microquantities of urea in cosmetic products. Folia medica 1989; 31 (3), pp. 8-12. 

 

Резюме: С помощта на фенолхипохлорна реакция бе адаптиран известен ензимен 

спектрофотометричен метод за определяне на урея в кръв и урина. По експериментален път 

бяха установени оптималните условия за провеждане на пълна ензимна хидролиза с цел 

максимална екстракция от козметичните продукти, а също така и оптималните обеми от 

реактиви. Извличането на урея от шампоаните се осъществяваше чрез разтваряне във вода, 

а от тоалетното мляко и кремовете  посредством 30 минутно водно извличане в обратен 

охладител. Във водните екстракти определянето на количеството урея ставаше с помощта 

на набора „Уринен тест Н1 „ /НРБ/. Възпроизводимостта и точността на метода, установен 

за различните козметични продукти бяха следните: за шампоани  S = 0.034, Sr = 0,024, за 

тоалетно мляко   S = 0.111, Sr = 0,012,  за кремове      S = 0,161, Sr = 0,016.   

 

Abstract: A known enzyme spectrophotometric method for the determination of urea in blood and 

urine was adapted by phenol-hypochlorine reaction. The optimal conditions for carrying out 

complete enzymatic hydrolysis for the purpose of maximum extraction from cosmetic products, 

as well as the optimal volumes of reagents, were experimentally determined. Urea was extracted 

from shampoos by dissolving in water, and from toilet milk and creams by 30 minutes of water 

extraction in a reverse cooler. In aqueous extracts, the amount of urea was determined using the 

H1 Urine Test Kit (NRB). The reproducibility and accuracy of the method established for the 

various cosmetic products were as follows: for shampoos S = 0.034, Sr = 0.024, for toilet milk S 

= 0.111, Sr = 0.012, for creams S = 0.161, Sr = 0.016. 

 

По точка 31. 

2. Абстракти на публикациите в нереферирани списания 

на д-р Елена Даскалова, дм 

 

2.1.Даскалова Е, Делчев С, Денев П, Владимирова-Китова Л. Bъзрастови изменения 

в съединителната тъкан на сърцето при плъхове се повлияват чрез суплементация 

със сок от Aronia melanocarpa. Научни трудове на Съюза на учените в България 

– Пловдив 2021; Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина; том 

XV:114-118.   

Резюме: Стареенето на сърцето е свързано с миокардна фиброза и промени в стените на 

коронарните артерии, чиято патофизиологична основа са нискостепенно възпаление и 

оксидативен стрес. Противодействието на тези промени с натурални продукти е 



превантивна стратегия с голям потенциал. Целта на изследването е да се изследва ефекта 

на плодовия сок от Aronia melanocarpa (AMJ) върху количеството мастоцити и 

разпределението на колагеновите влакна, свързано с възрастовообусловеното 

ремоделиране на съединителната тъкан в сърца на възрастни плъхове. Мъжки плъхове 

Wistar (n=18) бяха разделени в 3 групи: 1) Млади контроли (CY) - възраст 2 месеца, без 

добавки с AMJ; 2) Стари контроли (CO) - възраст 24 месеца, без добавяне на AMJ; и 3) AMJ 

група – 24-месечни животни, приемани орално с AMJ (10 ml∙kg-1) в продължение на 105 

дни. Сърцата на плъховете бяха отпрепарирани и фиксирани в 10% неутрален формалин. 

Впоследствие върху парафинови срезове от сърцата бяха извършени хистохимични, 

имунохистохимични, морфометрични и статистически изследвания. В сравнение с младите 

контроли, броят на мастоцитите и количеството на колагеновите влакна в периваскуларните 

пространства бяха сигнификантно увеличени при възрастните контроли, което може да се 

дължи на естествения процес на стареене. Суплементацията с AMJ доведе до значително 

намаляване на количеството на колагеновите влакна и броя на мастоцитите в 

съединителната тъкан на периваскуларните пространства в лявата камера на сърцата на 

експерименталните животни в сравнение със старите контроли. Тези резултати показват 

ролята на суплементацията с AMJ във възрастовото ремоделиране на сърдечната 

съединителна тъкан и подкрепят полезния потенциал на профилактиката с функционални 

храни на заболявания, свързани с възрастта. 

Abstract: Cardiac aging is associated with myocardial fibrosis and coronary artery wall changes, 

whose pathophysiological basis are low grade inflammation and oxidative stress. The 

counteracting of these changes with natural products is а preventive strategy with great potential. 

The purpose of the study was to investigate the effect of Aronia melanocarpa fruit juice (AMJ) on 

mast cells quantity and collagen fibers distribution, associated with age-related connective tissue 

remodeling, in aged rat hearts. Male Wistar rats (n=18) were divided in 3 groups: 1) Young 

controls (CY) - age 2 months, without AMJ supplementation; 2) Old controls (CO) - age 24 

months, without AMJ supplementation; and 3) AMJ group – 24- months-old animals, 

supplemented orally with AMJ (10 ml∙kg-1) for 105 days. Rat hearts was fixed in 10% neutral 

formalin.  Subsequently on parrafin sections of the hearts histochemical, immunohistochemical, 

morphometric and statistical assays were performed.  In comparison to young controls, the number 

of mast cells and the amount of collagen fibers in the perivascular spaces were significantly 

increased in aged controls, which could be attributed to natural ageing process. However, 

supplementation with AMJ resulted in a significant decrease in the amount of collagen fibres and 

the number of mast cells in the connective tissue of perivascular spaces in left ventricle of rat hearts 

in comparison to old controls. These results indicate the role of AMJ supplementation on age 

remodeling of heart connective tissue and support the beneficial potential of nutrient treatment of 

age-related diseases 

 

 



 

2.2.Даскалова Е, Делчев С, Калъч М, Крачанова М. Антиоксидантни свойства на 

Aronia melanocarpa. Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив 

2014. Серия Г. Медицина, фармация стоматология; том XV:114-118.    

  

Резюме: Обичайно в тялото има баланс между прооксиданти и антиоксиданти, но редица 

фактори като стрес, радиация, замърсена атмосфера, тютюнопушене и др. нарушават 

оксидативния баланс, което води до така наречения оксидативен стрес, което налага 

доставянето на външни антиоксиданти в храната. Сред антоциановите плодове Aronia 

melanocarpa има най-висок антиоксидантен потенциал, определен чрез няколко различни 

метода. Няколко проучвания in vivo и in vitro установяват широк спектър от приложения на 

сока, екстрактите и сухите вещества от плодовете на Aronia melanocarpa, а именно 

антимутагенни, противоракови, антихиперлипидемични, кардиопротективни, 

антихипертензивни, антиагрегиращи, хепатопротективни, гастропротективни, 

антидиабетни, противовъзпалителни, антибактериални, антивирусни, радиопотективни и 

имуномодулиращи ефекти. Въпреки това има много малко налична информация за 

ефектите на аронията върху имунното стареене.  

Abstract: Normally in the body there is a balance between prooxidants and antioxidants, but a 

number of factors such as stress, radiation, a polluted atmosphere, smoking etc. deplete oxidative 

balance , leading to the so-called oxidative stress, which necessitates the delivery of external 

antioxidants in the diet. Among the anthocyanin fruits Aronia melanocarpa has the highest 

antioxidant potential, determined by several different methods. Several in vivo and in vitro studies 

established a wide range of applications of the juice, extracts and the dry substances of the fruit of 

Aronia melanocarpa, namely anti-mutagenic, anti-cancer, antihyperlipidemic, cardioprotective, 

anti-hypertensive, antiaggregating, hepatoprotective, gastroprotective, antidiabetic, anti-

inflammatory, antibacterial, antiviral, radiopotective and immunomodulatory effects. However, 

there is very little information available about the effects of chokeberry on the immunosenescence. 

 

 

2.3.Тананска В, Иванова Р, Китова Т, Даскалова Е. Абнормен musculus piriformis. 

Високо разделяне на nervus ischiadicus. Вариация на arteria glutea inferior. Научни 

трудове на Съюза на учените в България – Пловдив 2006; Серия Г. Медицина, 

фармация и стоматология, 7, 209-211.   

 

Резюме: Интересен набор от мускулни и нервно-съдови аномалии беше открит по време на 

анатомичната дисекция на женски труп. Въпросните отклонения са: 



• високо освобождаване на  n. ischiadicus; 

• разделен на две m. piriformis; 

• общ произход на a. glutea inferior и a. glutea superior в truncus glutealis.  

С високото отделяне от n. ischiadicus, n. tibialis преминава през foramen infraptriforme, 

докато n. peroneus communis пресича foramen suprapiriforme, перфорира musculus pirifomus 

и го разделя на по-голяма горна и по-малка долна част. N. peroneus communis минава близо 

до инсерцията на мускула. 

A. glutea inferior произхожда заедно с a. glutea superior от общ truncus gluteus. Последният 

се намира в foramen suprapiriforme. Артерията върви надолу каудално над двете части на m. 

piriformis, като отделя много мускулни разклонения и прави анастомози с a. circumflexa 

femoris medialis и a. perforans prima. 

Тази анатомична вариация може да предизвика синдром на нервна компресия между двете 

части на m. piriformis. Освен това може да стане причина за оперативни затруднения в 

глутеалната област, усложнения при мускулни инжекции, както и за артериални 

обструкции. 

 

Abstract: An intriguing set of muscular and neuro-vascular anomalies was discovered throughout 

the anatomic dissection of a female cadaver. The irregularities in question are:  

• high release of n. ischiadicus:  

• bipartite m. piriformis;  

• common origin of a. glutea inferior and a. glutea superior in truncus glutealis.  

With the high release of n. ischiadicus, n. tibialis goes through foramen infraptriforme, while n. 

peroneus communis transverses foramen suprapiriforme, perforates musculus pirifomus and 

divides it into a bigger upper and a smaller lower portion. N. peroneus communis runs close to the 

insertion of the muscle.  

A. glutea inferior originates together with a. glutea superior from truncus gluteus. The latter is 

situated in foramen suprapiriforme. The artery goes downwards caudally over both parts of m. 

piriformis, exhibits a lot of muscular ramifications and makes anasthomoses with a. circumflexa 

femoris medialis and a. perforans prima.  

This anatomic variation could trigger a syndrome of neural compression between the two parts of 

m. piriformis. In addition, it could cause operative difficulties in the gluteal region, complications 

during muscular injections, as well as arterial obstructions. 

 



2.4.Иванова Р, Тананска В, Николов Ф, Николова Ю, Даскалова Е. Анатомично и 

клинично описание на един случай на деформирани вътрешни сънни артерии. 

Научни трудове на Съюза на учените в България – Пловдив 2006; Серия Г. 

Медицина, фармация и стоматология, 7, 212-213.    

 

Резюме: A. carotis interna произлиза от a. carotis communis. Тя върви вертикално нагоре към   

черепната основа. В областта на шията а. carotis interna е разположен пред lamina 

prevertcbralis и непосредствено встрани от фаринкса. Артерията се пресича странично от n. 

glossopharyngeus. Медиално от краналния сегмент на артерията може да се идентифицира 

тонзила палатина. Анатомичната дисекция на шията на човешки труп разкри силно 

изкривени лява и дясна вътрешни каротидни артерии. И при двете артерии бе налице силно 

изразен наклон към страничната фарингеална стена. Целта на това изследване е да обясни 

съществуването и точното разположение на тази аномалия. Такова разбиране е особено 

важно в светлината на следните рискове: 

 -от кървене по време на хирургична интервенция,  

- мозъчно-съдова недостатъчност,  

- компресия на на n. hypoglossus, 

- трудности при тонзилектомии;  

- атерома в горния сегмент на a. carotis interna. 

 

Abstract: A. carotis interna stems from a. carotis communis It runs vertically towards the cranial 

base. In the neck, a. carotis interna is positioned in front of lamina prevertebralis and sideways to 

the pharynx. The artery is crossed laterally by n. glossopharyngeus. Medial to the artery's cranial 

segment, one could identify tonsilla palatina. The anatomic dissection of cadaveric human neck 

revealed highly tortuous left and right interal carotid arteries. Both arteries exhibit strong 

inclination towards the lateral pharyngeal wall. The purpose of this study is to explain the existence 

and precise layout of this anomaly. Such an understanding is needed in light of the following risks: 

- bleeding during surgical intervention;  

-cerebro-vascular insufficiency;  

-compression of n. hypoglossus;  

-difficulties with tonsil extraction;  

-ateroma at the upper segment of a. carotis interna;  

   



2.5. Тананска В, Даскалова Е, Петлешкова Ц, Иванова Р, Китова Т. Рядък случай на 

вродени аномалии на V. Cava Inferior.  Научни трудове на Съюза на учените в 

България – Пловдив 2006; Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, 7, 206-

208.    

Резюме: Случаите на вродена аномалия на долната куха вена са изключително редки. Най-

често тяхното съществуване се открива неочаквано в хода на анатомична дисекция или при 

коремни операции. Ето защо в общ интерес на лекари и пациенти е предоперативно да се 

знае съществуването на такава възможност и съответно да се намалят рисковете от 

инциденти. 

Целта на изследването беше изучаването на персистираща лява долна куха вена, известна 

още като персистираща лява кардинална вена. Последната беше разкрита по време на 

анатомична дисекция на мъжки труп в съчетание с редица други аномалии: хипопластичен 

черен дроб, двойни уретери, двойни тестикуларни вени, добавъчна ренална артерия и 

варикоцеле на лявата тестикуларна вена.  

В хода на дисекцията също така се установи патологичен венозен канал между лявата 

бъбречна вена и лявата обща илиачна вена, и тестикуларни и надбъбречни вени вливащи се 

към лявата  бъбречна вена. 

Тази канал беше възприет като персистиращ долен сегмент от лявата долна куха вена, която 

нормално изчезва по време на ембриогенезата (към края на 10 гестационна седмица). 

 

Abstract: The cases of inborn inferior vena cava inferior are extremely rare. Most often, than not 

their existence is discovered unexpectedly in the course of anatomical dissection or throughout 

abdominal surgery. It is, therefore, in the best interest of physicians and patients to know the 

existence of such a possibility preoperatively and to reduce the risk of accidents accordingly. 

The aim of our research was to study a persistent left inferior vena cava, also known as a persistent 

left cardinal vein. The latter presented itself during the anatomical dissection of a male cadaver in 

conjunction with a series of other anomalies: hypoplastic liver, dual ureters, dual testicular veins, 

an aberrant renal artery and varicocele of the left testicular vein. 

During the dissection, a abnormal venous channel was also found between the left renal vein and 

the left common iliac vein, the testicular and adrenal vein joining the left renal vein. 

This channel was taken as a persistent infrarenal segment of the left inferior vena cava, which 

normally disappears during embryogenesis (at the end of 10 weeks of gestation 

 

2.6.Петлешкова Ц, Сивков С, Балтаджиев А, Христов И, Буков Я, Тананска В, 

Даскалова Е, Матев Т. Възрастови особености в лицевата морфология на деца от 



предучилищна възраст. Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив 2006; 

Серия Г. Медицина, фармация и стоматология, 7, 167-169.   

Резюме: При изучаването на нормалната структура на човешкото тяло особено място и 

специално значение има краниофациалният комплекс. Обект на настоящото изследване 

бяха 77 деца на възраст от 3 до 7 години. По метода на Martin-Sahler бяха извършени 

следните лицеви измервания: физиономична дължина на лицето (tr-gn), морфологична 

дължина на лицето (n-gn), ширина на лицето (zy-zy), ширина на носа (al-al),  височина на 

носа (n-sn).  На базата на тези показатели се изчислиха 4 индекса: физиономично лицев, 

морфологично лицев, сагитален носово-лицев и височинно-ширинен индекс на носа. 

Получените резултати показват, че при децата на тази възраст преобладават мезопрозопи и 

лепторини. Получените данни ще дадат представа за промените и специфичната 

характеристика на лицето в тази възрастова група и ще намерят приложение в различни 

области на медицината, като пластична и реконструктивна лицево-челюстна хирургия, 

съдебно-медицинската практика и др. 

Abstract: The craniofacial complex has a special place and special significance in the study of the 

normal structure of the human body. The subject of the present study were 77 children aged 3 to 7 

years. The following facial measurements were performed using the Martin-Sahler method: 

physiognomic   height of the face (tr-gn), morphological height of the face (n-gn), facial width 

(zy-zy), nasal width (al-al), height of the nose (n-sn). Based on these indicators, 4 facial indices 

were calculated: physiognomic facial, morphological facial, sagittal nasofacial and height-width 

index of the nose. The results obtained define the children of preschool age as mesoprozopes and 

leptorines. The data obtained outline the specific characteristics of the face in this age group and 

can be used in various fields of medicine, such as plastic and reconstructive maxillary-facial 

surgery, and forensic practice. 

 

2.7. Петлешкова Ц, Балтаджиев А, Сивков С, Буков Я, Христов И, Даскалова М, 

Даскалова Е. Полов диморфизъм в лицевата морфология на някои балкански 

етноси. Научни трудове на Съюза на учените в България- Пловдив 2004; серия Г, 

Медицина фармация и стоматология,  139-142.   

 

Резюме: Целта на настоящото изследване е да се направи кефалометрична характеристика 

на половия диморфизъм в четири балкански етнически популации, като се представят данни 

за нуждите на сравнителната антропология, лицевочелюстната и реконструктивната 

хирургия и съдебномедицинската практика. Материал и методи: В проучването са 

включени 218 българи, 63 гърци, 77 македонци и 72 турци. Всички субекти са съвпадащи 

по възраст и пол. Измерванията са извършени по правилата на Martin-Saller. 

Морфологичният лицев индекс и индексът височина-ширина бяха използвани за сравнение 



между половете. Резултати: Средните стойности на двата индекса са сходни и при двата 

пола на етническите групи, дефиниращи субектите като лептопрозопи (с тънко, тясно лице) 

и лепторинни (с тънък нос). Доказателство за разлика, свързана с пола, се наблюдава в 

подкатегориите на индекса. Установени са статистически значими различия между 

половете в морфологичната височина на лицето между българските мъже и жени. Това се 

дължи главно на високия процент на европрозопични мъже и хиперлептопрозопични жени. 

Разликата между половете в останалите групи не достига статистическа значимост. 

Индексът височина-ширина показва статистически значими различия между половете при 

българи (p<0,001) и гърци (p<0,05) поради по-висок процент мезорини при мъжете и 

хиперлепторини при жените. Македонците и турците показват по-равномерно представени 

подкатегории по пол, а разликата между половете е с недостатъчна статистическа 

значимост (p>0.05). Заключение: Въпреки сходството в общия външен вид лицата на 

изследваните балански етноси имат специфични характеристики, показващи наличието на 

полово свързана тенденция. 

 

Abstract: The aim of the present study is to make a cephalometric characterization of the sexual 

dimorphism in four Balkan ethnic populations presenting data for the needs of the comparative 

anthropology, craniofacial and reconstructive surgery and forensic practice. Material and methods: 

The study included 218 Bulgarians, 63 Greeks, 77 Macedonians and 72 Turks. All subjects were 

age- and sex-matched. The measurements were done according to the rules of Martin-Sahler. The 

morphological facial index and height-width index was used for intergender comparison. Results: 

The mean values of both indices were similar in both genders of the ethnic groups defining subjects 

as leptoprosopic (having thin, narrow face) and leptorrhines (having thin nose). An evidence of 

sex-related difference was seen in the index subcategories. Statistically significant between-gender 

differences were found in the morphological facial height between the Bulgarian males and 

females. This was mainly due to the high percentage of europrosopic males and 

hyperleptoprosopic females. The between-gender difference in the other groups did not reach 

statistical significance. The height-width index showed statistically significant between-gender 

differences in the Bulgarians (p<0.001) and Greeks (p<0.05) due to higher percentage of 

mesorrhines in males and hyperleptorrhines in females. The Macedonians and Turks showed more 

equally presented the subcategories in genders and between-gender difference was short of 

statistical significance (p>0.05). Conclusion: Despite the similarity in the general appearance faces 

of the examined Ballan ethnicities show specific characteristics that evince the existence of a sex-

related tendency. 

2.8. Караманлиева Ц, Сивков С, Иванова Р, Китова Т, Батинова М, Даскалова Е, 

Балтаджиев Г, Матев Т. Антропометрична характеристика на български и гръцки 

студентки от ВМИ- Пловдив. Journal of Anthropology 1999; 2, 50-57.    

 



Резюме: Двеста деветдесет и една здрави студентки (135 българки и 156 гъркини) на средна 

възраст 23 години от ВМИ – Пловдив са изследвани антропометрично. Според  произхода  

си студентките бяха разделени на две групи. Определени соматометрични, физиометрични 

и кефалометрични показатели бяха използвани за сравнителна оценка на двете групи. 

Ръстът и телесното тегло са приети като най-надеждни показатели на телостроежа. 

Чуждестранните студентки показаха по-високи стойности на телесно тегло от българските, 

най-вероятно повлияни от специфичния им начин на живот и определени географски и 

екологични фактори. При кефалометричните показатели също се установиха 

сигнификантни разлики между двете групи. Като най-устойчиви на промени, тези 

показатели могат надеждно да бъдат използвани за сравнителна антропологична оценка на 

популационни групи от различен етнически произход. 

Abstract: Two hundred and ninety one healthy female students (135 Bulgrian and 156 Greek) of 

mean age 23 years from the Higher Medical Institute is Plovdiv were studied anthropometrically. 

According to their ancestry the students were divided in two groups. Certain somatometric, 

physiometric and cephalometric characters were used for comparative evaluation of both groups. 

Height and body weight were used as most reliable descriptors of body build. The foreign students 

showed higher values of body weight than the Bulgarian ones, most probably influenced by with 

their specific life-style, certain geographic and ecological factors. Head characters showed 

statistically significant differences between both groups. As most stable to secular changes these 

characters can be reliably sed for comparative anthropological evaluation of population samples 

of different ethnic origin. 


