
Публикации и доклади в научни издания, реферирани и индексирани само в Scopus 

и/или Web of Science 

 

1. Marinov BL, Tokmakova MP, Kostianev SS, Djurdjev AB. Oxygen uptake efficiency slope 

in patients with chronic heart failure and coexisting respiratory disease. Folia Medica 2008, 

50(4):39-47. Available from: www.scopus.com  

Резюме 

Въведение: Показателят ефективност на кислородната консумация (OUES) е предложен 

като обективен индекс за кардиореспираторен функционален резерв. 

Цел на проучването е да изследва ефекта на съпътстващи респираторни заболявания 

върху OUES при болни с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН) (New York Heart 

Association class II-III) по време на дозирано физическо натоварване. 

Пациенти и методи: 55 болни от мъжки пол са разделени на три групи: група 1 – 19 

болни само с ХСН; група 2 – 17 болни с ХСН и анамнеза за респираторни заболявания 

(ХСН-РЗ); група 3 – контролна с 19 човека (К). На всички участници са направени 

функционално изследване на дишането и симптом-лимитирана кардиопулмонална 

работна проба на велоергометър. 

Резултати: Болните с анамнеза за респираторни заболявания са с най-ниски стойности на 

OUES, но без значими разлики от болните с ХСН (OUES mL.min(-1).logL(-1)= 1461 +/- 268 

vs. 1571 +/- 383 vs. 2112 +/- 263 при контролите). Установява се сигнификантна корелация 

между OUES и важни функционални показатели VO2peak (r=0.833), V(E)/NCO2 slope (r = 

-0.757), FEV1 (r=0.582), T(L,CO) (r=0.574), and EF% (r=0.350). 

Изводи: OUES е значимо намален при болни с ХСН и с тенденция за по-ниски стойности 

при наличие на респираторно заболяване. Този индекс може да се използва като надежден 

физиологичен маркер за намалена респираторна ефективност и кардиореспираторен 

резерв при болни с ХСН. 

 

Abstract 

Background: Oxygen uptake efficiency slope (OUES) is proposed as an objective index of 

cardiorespiratory functional reserve.  

The AIM of the present study was to evaluate the effect of coexisting respiratory diseases on 

OUES in patients with chronic heart failure (CHF) (New York Heart Association class II-III) 

during incremental exercise testing. 

Patients and methods: Fifty-five males were allocated to three groups: group 1-19 patients with 

only CHF (CHF); group 2-17 patients with CHF and a history of respiratory disease (CHF-RD); 

group 3-19 matched controls (C). They all underwent comprehensive lung function testing and 

symptom-limited ramp cardiopulmonary exercise test on a cycle ergometer. 

Results: The patients with a history of respiratory diseases had the lowest value of OUES, but 

their results were not significantly different from those of the CHF patients (OUES mL.min(-

1).logL(-1)= 1461 +/- 268 vs. 1571 +/- 383 vs. 2112 +/- 263 in controls). Significant correlation 

was found between OUES and important functional variables: VO2peak (r=0.833), V(E)/NCO2 

slope (r = -0.757), FEV1 (r=0.582), T(L,CO) (r=0.574), and EF% (r=0.350). 
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Conclusions: OUES is significantly reduced in patients with CHF and tends to be lower in the 

presence of a respiratory disease. It can be regarded as an useful, reliable physiologic marker of 

reduced ventilatory efficiency and cardiorespiratory reserve in chronic heart failure.  

 

2. Moukarbel GV, Uno H, Solomon SD, Shah AM, McMurray JJ, White HD, Velazquez EJ, 

Califf RM, Van de Werf F, Swedberg K, Manes C, Tokmakova MP, and Pfeffer MA. The 

relationship of heart rate in the early post myocardial infarction period and long term outcome: 

results from the valsartan in acute myocardial infarction (VALIANT) trial. Circulation 2009, 

120, suppl_18. Available from: www.scopus.com (Q1 IF 2009=14.816) 

Резюме 

Въведение и цел: Известно е, че има връзка между повишената сърдечна честота (СЧ) в 

острата фаза на миокарден инфаркт (МИ) и смъртността. Ние изследвахме дали по-

високата СЧ при стабилни болни преживели високо рисков МИ също се асоциира с лоша 

дългосрочна прогноза.  

Методи: В проучването VALIANT 14,703 болни с лявокамерна дисфункция и/или СН 

след остър МИ са рандомизирани на каптоприл, валзартан или тяхната комбинация. 

Направен беше предварителен анализ при болните без прояви на СН или рекурентен МИ 

на 30ти ден след рандомизация. Връзката между СЧ и риска от смърт (и комбинираната 

крайна точка смърт, МИ или СН) е оценена с помощта на рисковите модели на Cox и 

стъпаловидна селекция от над 50 променливи. Сред тях са изходни рискови фактори, 

характеристики на индексния МИ, изходни и на 30ти ден клинични характеристики – СЧ, 

артериално налягане, диабет, eGFR, NYHA клас и употреба на бета блокери и калциеви 

антагонисти. Направен беше и подгрупов анализ на болните лекувани с бета блокери на 

30ти ден.  

Резултати:Проучени бяха 12 741 болни. СЧ бе значимо по-ниска на 30ти ден в сравнение с 

при рандомизация (71±11 vs. 76±12 bpm; p=<0.0001). На 30ти ден, 9429 болни (74%) са 

лекувани с бета блокер и са с по-ниска СЧ в сравнение с болните без бета блокер(70±11 vs. 

76±11 bpm; p=0.0001). След корекция за 50 показателя, по-високата СЧ на 30ти ден се 

свързва с повишен риск от смърт (10% повишение на риска за 10 удара/мин) и от 

комбинираната крайна точка смърт, МИ или СН (7% повишение на риска за 10 

удара/мин). Подобни са резултатите и в групата на лечение с бета блокери. 

Изводи: При стабилни болни преживели МИ повишената СЧ в ранния период на 

проследяване предсказва лоша прогноза дори при лекуваните с бета блокери. Този 

резултат определя необходимост от изследване на медикаменти намаляващи СЧ.  

Abstract 

Background and aims: Increased heart rate (HR) in the acute phase of myocardial infarction 

(MI) has been shown to be related to mortality. We assessed whether higher HR in stable 

survivors of high risk MI is also associated with worse long term outcome. 

Methods: In VALIANT 14,703 patients with left ventricular dysfunction and/or heart failure 

(HF) following MI were randomized to captopril, valsartan or their combination. We performed 

a landmark analysis in patients free from HF or recurrent MI at 30 days following randomization. 
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To assess the relationship between HR and the risk of death (and the combined endpoint of 

death, MI or HF), Cox proportional hazards models were generated using a stepwise selection 

procedure from more than 50 covariates. These included baseline risk factors, characteristics of 

the index MI, baseline and 30-day clinical characteristics, such as HR, blood pressure, diabetes, 

eGFR, NYHA class and use of beta and calcium channel blockers (Table footnote). A subgroup 

analysis was also performed restricted to patients treated with beta-blockers at 30 days. 

Results: The study population comprised 12,741 patients. HR was significantly lower at 30 days 

compared to randomization (71±11 vs. 76±12 bpm; p=<0.0001). At 30 days, there were 9,429 

(74%) patients treated with beta-blockers and had a lower HR than those who were not on beta-

blockers (70±11 vs. 76±11 bpm; p=0.0001). After adjustment for the 50 covariates, higher HR at 

30 days was associated with increased hazard for mortality (10% increased hazard per 10 bpm) 

and the combined end point of death, MI or HF (7% increased hazard per 10 bpm). Similar 

results were found the group of patients on beta-blockers (Table). 

Conclusions: In stable post-MI survivors, increased HR in the early follow up period is 

predictive of worse outcome even with background beta-blocker therapy. This observation 

provides additional rationale for testing HR reducing agents.  

3. Terzyiski K, Marinov B, Hodjev V, Tokmakova M, Kostianev S. Standardized peak exercise 

perception score validation of a new index of effort perception. Journal of cardiopulmonary 

rehabilitation and prevention 2010, 30(1), Jan-Feb: 40-46. Available from: www.scopus.com 

(Q3 IF 2010=1.415) 

Резюмe 

Цел: Стандартизираният пиков скор на физическо възприятие (SPEPS) e индекс, който 

представя възприемането на физическото усилие от пациента като SPEPS = Borg/METs, 

където Borg е CR-10  е при максимална интензивност  на физическото усилие, а METs е 

максималния метаболитен еквивалент. Целта на проучването е да се оцени валидността на 

SPEPS в различни групи пациенти и да се проучи приложимостта му за оценка на 

прогнозата при физическо трениране. 

Методи: Болни (n = 17) с хронична сърдечна недостатъчност (ХСН, New York Heart 

Association [NYHA] II и III функционален клас; фракция на изтласкване = 31 ± 14%), 16 

болни с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ, форсиран експираторен обем 

за 1 сек - FEV1% = 51 ± 14%), и 16 контроли съобразени с фактора възраст и индекс на 

телесна маса оформят основната проучвана група. Допълнитено, 22 амбулаторни болни 

със стабилна ХСН са рандомизирани на тренираща и нетренираща група за изследване 

ефекта на 8 седмична програма за физическо трениране върху SPEPS. 

Резултати: Болните са с намален физически капацитет (VO2, mL.kg/1. Min-1) = 18.8 ± 3.8 

(CHF) vs 21.1 ± 5.1 (COPD) vs 29.9 ± 5.2 (control), отговарящи на SPEPS стойности: 1.15 ± 

0.36 (CHF) vs 0.82 ± 0.26 (COPD) vs 0.55 ± 0.22 (control); P <  .001. Намалението на SPEPS 

е най-голямо в сравнение с останалите проучвани параметри  след трениране и корелира 

силно с промените във въпросника Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (р = 

0.75, P < .001). 

Изводи: SPEPS надежден нов индекс за разграничаване на постигнатото усилие в края на 

теста с физическо натоварване в различни групи болни, показващ както конструктивна 
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така и конкурентна валидност. Индексът е потентен параметър за оценка на прогнозата 

при програми за физическо трениране. 

 

Abstract 

Purpose: Standardized peak exercise perception score (SPEPS) is an index representing patient 

effort perception defined as SPEPS = Borg/METs, where Borg is the Borg CR-10 at maximal 

exercise intensity and METs is maximal metabolic equivalents. The purpose of the study was to 

assess the validity of SPEPS in different patient groups and to examine its applicability for 

evaluation of exercise training outcomes. 

Methods: Patients (n = 17) with chronic heart failure (CHF, New York Heart Association 

[NYHA] II and III functional class; ejection fraction = 31 ± 14%), 16 patients with chronic 

obstructive pulmonary disease (COPD, forced expiratory volume in 1 second - FEV1% = 51 ± 

14%), and 16 age- and body mass index–matched controls formed the primary study group. An 

additional 22 ambulatory patients with stable CHF (NYHA II-III) were randomized to training 

and nontraining groups to test the effect of 8 weeks’ exercise training on SPEPS. 

Results: Patients showed reduced exercise capacity (VO2, mL.kg/1. Min-1) = 18.8 ± 3.8 (CHF) 

vs 21.1 ± 5.1 (COPD) vs 29.9 ± 5.2 (control), corresponding to SPEPS values: 1.15 ± 0.36 

(CHF) vs 0.82 ± 0.26 (COPD) vs 0.55 ± 0.22 (control); P <  .001. The reduction in SPEPS was 

the largest compared with the other tested parameters after training and correlated strongly with 

change in Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (р = 0.75, P < .001). 

Conclusion: SPEPS is a reliable new index for discriminating perceived exertion at the end of 

exercise test in different groups of patients, presenting both construct and concurrent validity. It 

is a potent parameter for evaluation of the outcomes in training programs 

 

4. Petrov IS, Tokmakova MP, Marchov DN, Kichukov KN. Is everything clear about Tako-

tsubo syndrome? Folia Medica 2011, 53(2):5-12. Available from: www.scopus.com 

 

Резюме 

Тако-цубо синдромът е ново сърдечно-съдово заболяване, което засяга предимно 

постменопаузални жени изложени на неочакван силен емоционален или физически стрес, 

при отсъствие на значима коронарна болест. Характеризира се с остро начало на силна 

гръдна болка и/или остра лявокамерна недостатъчност, ЕКГ промени, типична 

лявокамерна ангиографска находка, добра прогноза и положителна резолюция на 

морфологичните и клинични изяви. За първи път описана през 1990г в Япония от Sato, 

Тако-цубо кардиомиопатията се характеризира с преходни контрактилни нарушения в 

лявата камера, причиняващи типичното лявокамерно апикално балониране в края на 

систолата с придружаваща компенсаторна базална хиперкинезия. Съществуват и 

атипични форми, представящи се с лявокамерна систолна дисфункция, която засяга 

средните части на лявата камера. Етиологията на заболяването остава неясна. Има 

множество хипотези, част от които извеждат на преден план катехоламиновия ексцес или 

многоклоновия коронарен вазоспазъм, исхемичната теория, микросъдовата дисфункция и 

динамичния лявокамерен градиент индуциран от повишени нива на циркулиращите 

катехоламини. Адекватното поведение при синдром на тако-цубо изисква незабавна 
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подготовка за коронарна ангиография. При потвърждаване на диагнозата, лечението е 

симптоматично и включва мониториране за усложнения. Болните с Тако-цубо синдром 

най-често развиват остра лявокамерна недостатъчност, белодробен оток, ритъмни и 

проводни нарушения и апикална тромбоза. Лечението е симптоматично и включва 

прилагане на диуретици, вазодилататори и механична циркулаторна подкрепа с 

интрааортна балонна контрапулсация.  

 

Abstract 

Tako-tsubo syndrome is a novel cardio-vascular disease affecting predominantly postmenopausal 

women exposed to unexpected strong emotional or physical stress, in the absence of significant 

coronary heart disease. It is characterized by acute onset of severe chest pain and/or acute left 

ventricular failure, ECG-changes, typical left ventricular angiographic findings, good prognosis 

and positive resolution of the morphological and clinical manifestations. First described in 1990 

in Japan by Sato, Tako-tsubo cardiomyopathy is characterized by transient contractile 

abnormalities of the left ventricle, causing typical left ventricular apical ballooning at end-systole 

with concomitant compensatory basal hyperkinesia. There are also atypical forms, presenting 

with left ventricular systolic dysfunction which affects the mid-portions of the left ventricle. The 

etiology of the disease still remains unclear. Many theories have been put forward about the 

potential underlying pathophysiological mechanisms that may trigger this syndrome among 

which are the theory of catecholamine excess, the theory of multivessel coronary vasospasm, the 

ischemic theory, and the theory of microvascular dysfunction and dynamic left ventricular 

gradient induced by elevated circulating catecholamine levels. Adequate management of Tako-

tsubo syndrome demands immediate preparation for coronary angiography. Once the diagnosis is 

made, treatment is primarily symptomatic and includes monitoring for complications. Patients 

with Tako-tsubo syndrome most frequently develop acute LV failure, pulmonary edema, rhythm 

and conductive disturbances and apical thrombosis. Treatment is symptomatic and includes 

administration of diuretics, vasodilators and mechanical support of circulation with intra-aortic 

balloon counterpulsation. 

 

5. Kichukov KN, Dimitrov HV, Nikolova LK, Petrov IS, Tokmakova MP. Non-

pharmacological methods in the treatment of resistant hypertension. Folia Medica 2012, 54(2):5-

11. Available from: www.scopus.com 

 

Резюме 

Въведение: Артериалната хипертония е най-честата хронична сърдечно-съдова болест 

засягаща около 25% от възрастното население. Мета-анализи показват линейна 

зависимост между артериалното налягане и риска от сърдечно-съдови събития. 

Резистентната хипертония определяна като невъзможност да се постигнат прицелните 

стойности за артериалното налягане въпреки лечение с три антихипертензивни 

медикамента включително диуретик е сериозен клничен проблем. Тя засяга между 8.9% и 

12.8% от всички лекувани хипертоници. При резистентната хипертония оптималното 

артериално налягане се постига трудно въпреки добре менажираната терапия.  
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Цел: Лечението на резистентната хипертония е точно сферата, в която 

нефармакологичните методи за контрол на артериалното налягане прилягат най-добре. 

Настоящата статия цели да осветли принципите на въздействие на тези методи, кои са 

таргетните групи, и какви са резултатите. Два основни метода се разглеждат: каротидната 

барорефлексна  стимулация и транскатетърната ренална симпатикусова денервация. 

Наличните до момента данни от прилагането на реналната денервация показват стабилна 

ефективност на метода, сигнификантни резултати на 6ти месец след процедурата, и 

задържането им при 2 годишно проследяване. Близо 90% от лекуваните болни отговарят 

на лечението с процедурата. Транскатетърната ренална денервация се свързва със само 

2.61% процедурни усложнения. Барорефлексната каротидна стимулация също продуцира 

стабилен ефект въху артериалното налягане: ефекта е наличен на 12ти месец при 88% от 

лекуваните болни. Неврологичните усложнения свързани с процедурата се срещат при 

4.4% от случаите.  

Заключение: Настоящия обзор ясно демонстрира, че нефармакологичните методи за 

лечение на резистентната хипертония са многообещаващи въпреки отворените въпроси 

относно дългосрочната ефективност и безопасност на процедурата. 

 

Abstract 

Introduction: Arterial hypertension is the most common chronic cardiovascular disease 

affecting about 25% of the adult population. Meta-analyses have demonstrated a linear 

relationship between blood pressure and the risk of cardiovascular events. Resistant hypertension 

defined as failure to reach blood pressure targets despite treatment with three antihypertensive 

drugs including a diuretic represents a serious clinical problem. It has been estimated that it 

affects between 8.9% and 12.8% of all treated hypertensive subjects. In resistant hypertension 

the optimal blood pressure is illusive despite very well-tailored therapy.  

Objective: Management of resistant hypertension is exactly the field where blood pressure-

controlling non-pharmacological methods fit best. The present article aims at throwing light on 

these methods’ principles of action, on who the target patient groups are and the respective 

results. Two methods are especially reviewed here: the carotid baroreflex stimulation and the 

transcatheter renal sympathetic denervation. Current results from the use of renal denervation 

suggest stable efficiency of the method, the results becoming significant 6 months after the 

procedure is applied and sustained for two years in the follow-up. As much as 90% of the treated 

patients respond to the procedure. The transcatheter renal denervation is associated with only 

2.61% of procedural complications. The baroreflex carotid stimulation, too, is known to produce 

a stable effect on blood pressure: the effect become obvious at 12 months in 88% of the treated 

subjects. The neurologic complications associated with the procedure are reported to occur in 

4.4% of cases.  

Conclusion: The present review article clearly demonstrates that non-pharmacological methods 

for treatment of resistant hypertension show great promise despite some open questions 

concerning their long term effects and procedural safety. 

 

 



6. Konstantinides SV, Torbicki A, Skoro-Sajer N, Najafov R, Sudzhaeva S, De Pauw M, 

Baraković F, Tokmakova M, Skoric B, Rokyta R, Hansen M, Elmet M, Harjola V-, Meyer G, 

Chukhrukidze A, Rosenkranz S, Androulakis A, Forster T, Fedele F, Sooronbaev T, Maca A, 

Ereminiene E, Micallef J, Andreasen A, Kurzyna M, Ferreira D, Petris A, Dzemeshkevich S, 

Asanin M, Šímkova I, Anguita M, Christersson C, Kostova N, Baccar H, Sade L, Parkhomenko 

A, Pepke-Zaba J. 2014 ESC guidelines on the diagnosis and management of acute pulmonary 

embolism: The task force for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism of the 

european society of cardiology (ESC). Russ J Cardiol  2015;124(8):67-110. Available 

from: www.scopus.com 

Не е налично резюме 

No abstract available 

 

7. Dzhambov AM, Dimitrova DD, Tokmakova MP. Association between self-reported 

occupational noise and the prevalence of stroke: Secondary analysis of the National Health 

Interview Survey, 2014. Noise Control Engineering Journal 2016; 64(6), pp. 779-788. Available 

from: www.scopus.com (Q4 IF 2016 = 0.606) 

 

Резюме 

Данните за производствения шум като рисков фактор за инсулт са много оскъдни и идват 

основно извън САЩ. Настоящото проучване имаше за цел да изследва връзката между 

самодекларираната професионална експозиция на шум и честотата на инсулт в общата 

популация на САЩ. Достъпните данни от Националното здравно интервю през 2014 бяха 

използвани за вторичен анализ. Използвайки претеглена логистична регресия, изследвахме 

ефекта на експозицията на много силен шум през целия професионален живот на 

участниците върху самодекларирания инсулт. Моделът беше коригиран за социо-

демографски фактори, начин на живот и коморбидност. Предсказващата валидност на 

самодекларирания шум беше тествана в същата рамка, използвайки като зависима 

променлива други установени сърдечно-съдови последици от обективно измерения шум. 

Резултатите показаха, че в сравнение с участниците, които никога не са били експонирани, 

експонираните за поне 1 година имаха повишена честота на инсулт. Самодекларираният 

шум имаше висока предсказваща валидност, тъй като беше свързан с повишена честота на 

хипертония, инфаркт на миокарда и ангина пекторис.  Повечето коефициенти не бяха 

статистически значими, но бяха достатъчно прецизни, за да бъдат интерпретирани като 

реална находка. Като цяло, самодекларираната експозиция на шум беше свързана с 

повишена честота на инсулт в САЩ. Поради ограниченията на това проучване, резултатите 

вероятно са консервативни.  

 

Abstract 

Evidence of occupational noise as a risk factor for stroke is very scarce and comes mainly from 

outside the US. The present study aimed to explore the association between self-reported 

occupational noise exposure and the prevalence of stroke in the US general population. Public-

use primary data from the National Health Interview Survey, 2014 was used for secondary 

analysis. Employing weighted logistic regression, this study looked at the effect of very loud 

noise exposure during participants' occupational lifetime on self-reported stroke. The model was 

adjusted for sociodemographics, lifestyle and co-morbidity. Predictive validity of self-reported 
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noise was tested within the same framework, using as dependent variables other well-established 

cardiovascular outcomes of objectively measured noise. Results showed that, in comparison to 

never exposed participants, those exposed longer than 1 year had increased prevalence of stroke. 

Self-reported noise had a high predictive validity, as it was associated with an increased 

prevalence of hypertension, myocardial infarction and angina pectoris. Most estimates were not 

statistically significant, but they were sufficiently precise to be interpreted as nonspurious. 

Overall, self-reported noise exposure was associated with an increased prevalence of stroke in 

the US. Due to the limitations of the study, the results are probably biased towards the null and 

conservative. 

 

8. Gencheva DG, Menchev DN. Penchev DK, Tokmakova MP. An incidental finding of heart 

Echinococcosis in a patient with infective endocarditis: A Case Report. Folia Medica 2017; 

59(1):110-113. Available from: www.scopus.com 

 

Резюме 

Ехинококозата е космополитна зоонозна паразитна болест причинена от инфекция с ларви 

на паразита от рода Echinococcus genus, най-често Echinococcus granulosus. Според СЗО 

повече от един милион са засегнати от хидатидоза. Около 10% от случаите годишно са 

неофициално диагностицирани. При хората, заболяването се характеризира с развитие на 

трислойни кисти. Кистите се развиват предимно в черния дроб и белия дроб, но могат да 

засегнат и други органи при разпространението на онкосферите. Сърдечното засягане е 

много рядко  - едва 0.01-2% от всички случаи. В повечето случаи кистите се развиват 

асимптомно, но кистите в сърцето могат да се представят с гръдна болка, задух, кашлица, 

кръвохрак и могат да се усложният с руптура. Диагнозата се основава на образни методи и 

положителни серологични тестове. Лечението при сърдечна локализация е изключително 

хирургично. Представяме клиничен случай на случайно открита ехинококова киста в 

лявото предсърдие (възможно най-рядката възможна локализация на ехинокок в сърцето) 

при болен, хоспитализиран за инфекциозен ендокардит. 

 

Abstract 

Echinococcosis is a cosmopolitan zoonotic parasitic disease caused by infection with the larval 

stage of tapeworms from the Echinococcus genus, most commonly Echinococcus granulosus. 

According to WHO, more than 1 million people are affected by hydatid disease at any time. 

About 10% of the annual cases are not officially diagnosed. In humans, the disease is 

characterized by development of three-layered cysts. The cysts develop primarily in the liver and 

the lungs, but can also affect any other organ due to the spreading of the oncospheres. Cardiac 

involvement is very uncommon - only about 0.01–2% of all cases. In most cases, the cysts 

develop asymptomatically, but heart cysts could manifest with chest pain, dyspnea, cough, 

hemophtisis and can complicate with rupture. Diagnosis is based on a number of imaging 

techniques and positive serological tests. Treatment for cardiac localization is almost exclusively 

surgical. We present a case of an incidental finding of an echinococcal cyst in the left atrium 

(rarest possible localization of heart echinococcosis) in a patient, admitted for infective 

endocarditis. 
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9. Petrov I, Postadzhiyan A, Tokmakova M, Addison J, and Petkova R. Management of high 

and very high risk patients with familial hypercholesterolemia: results from an observational 

study in Bulgaria. Atherosclerosis. 2017, 263, e38-e39. Available from: www.webofscience.com 

(Q2 IF 2017=4.467) 

 

Резюме 

Цел: Информацията относно лечението на фамилната хиперхолестеролемия (ФХ) в 

България е оскъдна. Целта на настоящето ретроспективно обсервационно проучване е да 

изследва клиничните характеристики и поведението при болните с ФХ. 

Методи: В 12 кардиологични центрове са прегледани около 24 000 пациентски досиета за 

идентифициране на болни с поне 2 посещения и 2 измервания на LDL-C в рамките на 12 

месечен период на наблюдение. На 220 подбрани пациентски досиета са приложени Dutch 

Lipid Clinic Network критериите за да оценени броя на сигурните, вероятните или 

възможните случаи на ФХ. Оценен е сърдечно-съдовия риск изходно като висок или 

много висок. 

Резултати: Диагноза ФХ се обсъди при 220 болни: при 27 болни като сигурна, при 33 

като вероятна и при 160 като възможна като средната възраст е 54.4 години и 64.1% са 

мъже. В обхванатата популация 26.8% са с висок риск и 73.2% са с много висок риск. 

Средните нива на LDL-C са 5.6 mmol/L изходно и 4.1 mmol/L в края на наблюдението. 

14.5% от групата болни с висок риск постигат ESC/EAS LDL-С цели < 2.6 mmol/L и 5% от 

болните с много висок риск постигат стойности < 1.8 mmol/L. Почти всички болни (99%) 

са получили лечение със статини във възможно най-високата толерирана доза 

 

Abstract 

Aim: Little is known about the treatment of familial hypercholesterolemia (FH) in Bulgaria. The 

objective of this retrospective observational study was to evaluate clinical characteristics and 

management of patients with FH.  

Methods: At 12 cardiology sites, approximately 24 000 patients’ records were examined to 

identify patients with at least 2 visits and 2 low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) 

measurements within 12-month observational period. Dutch Lipid Clinic Network criteria were 

applied to 220 eligible records to estimate the number with definite, probable or possible FH. 

Cardiovascular (CV) risk was defined at first observation as high (HR) or very high (VHR).  

Results: FH diagnosis was considered for 220 patients: 27 definite, 33 probable and 160 possible 

with mean age 54.4 years and 64.1% male. For the population mean CV risk at baseline was 

26.8% (HR) and 73.2% (VHR). Mean LDL-C was 5,6 mmol/L at first observation and 4,1 

mmol/L at last observation. 14.5% HR patients achieved the ESC/EAS LDL-C target of < 2.6 

mmol/L and 5% VHR patients reached < 1.8 mmol/L. Nearlly all patients (99%) received statins 

at highest tolerable dose and 46.4% intensive statin therapy. Only 1 % received combination 

therapy with ezetimibe. 1.4% of patients were classified as statin intolerant. 

Conclusions: Our findings demonstrate that most patients with FH do not reach the ESC/EAS 

defined LDL-C targets. Contributing factors include suboptimal treatment and lack of diagnosis. 

Early identification and physician education would help improve management of FH 
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10. Dzhambov AM, Tokmakova MP, Gatseva PD, Vladeva SV, Zdravkov NG, Vasileva EV, 

Gencheva DG, Ivanova NG, Karastanev KI, Donchev AT. Is community noise associated with 

metabolic control in patients with cardiovascular disease? Acoustics Australia 2017; 45:61-75. 

Available from: www.scopus.com (Q3 IF 2017=0.735) 

 

Резюме 

Целта на проучването е да изследва връзката между експозицията на шум в околната 

среда и показатели за метаболитен контрол (кръвни липиди и глюкоза) сред български 

пациенти със сърдечно-съдови заболявания. Обхваната е представителна напречно-

срезова извадка (n=217) от три болници от трето ниво в град Пловдив, България. 

Събрахме данни от кръвни проби, антропометрични измервания, социо-демографски 

данни, начин на живот, заболявания и битови условия. Създадохме скала за оценка на 

общото безпокойство от шума (GNA)  на базата на безпокойство от различни жилищни 

източници на шум. В подгрупа от 132 участника бяха определени дневно-вечерно-нощни 

(Lden) и нощни (Lnight) нива на автомобилен шум, съответно при фасадите на 

всекидневните и спалните им стаи, които бяха допълнително коригирани до 

вътрежилищни нива въз основа на честотата на отваряне на прозорците, ориентацията на 

стаите и наличната шумова изолация. Приложени бяха йерархични линейни модели за 

изучаване на ефектите на шумовите индикатори върху липидните профили и кръвната 

захар на участниците. Най-последователни са промените в триглицеридите, които се 

увеличават значимо за всяко интерквартилно увеличение на GNA (0.26 mmol/l, 95% CI 

0.04, 0.47) и за всеки 5 dB увеличение на външния Lden (0.24 mmol/l, 95% CI 0.12, 0.35), 

вътрешния Lden (0.18 mmol/l, 95% CI 0.08, 0.28), и вътрешния Lnight (0.08 mmol/l, 95% CI 

0.001, 0.16). Външният (0.16 mmol/l, 95% CI 0.02, 0.29) и вътрешен (0.13 mmol/l, 95% CI 

0.01, 0.25) Lden бяха свързани с увеличение на LDL-холестерола. В анализи на 

чувствителността установихме няколко модификатора на взаимовръзката между шума и 

общия холестерол. В заключение, излагането на шум в околната среда може да е важен 

рисков фактор за незадоволителен контрол на кръвните липиди. 

 

Abstract 

This study aimed to explore the association between community noise exposure and indicators of 

metabolic control (blood lipids and glucose) among Bulgarian patients with CVD. A 

representative cross-sectional sample (n = 217) was taken from three tertiary hospitals in the city 

of Plovdiv, Bulgaria. We collected blood samples, anthropometric measurements, and data on 

sociodemographics, lifestyle, medical conditions, and housing characteristics. A global noise 

annoyance (GNA) scale was constructed based on different residential noise annoyances. Day-

evening-night (Lden) and nighttime (Lnight) road traffic noise levels were determined in a 

subsample of 132 participants at their living room and bedroom façades, respectively, and further 

corrected to indoor levels, based on the window-opening frequency, orientation of rooms, and 

soundproofing insulation. Multilevel linear models were employed to study the effect of these 

noise indicators on participants’ lipid profile and blood glucose. The most consistent finding was 

for triglycerides, which increased significantly per one interquartile range increase in GNA (0.26 

mmol/l, 95% CI 0.04, 0.47) and per 5 dB increase in outdoor Lden (0.24 mmol/l, 95% CI 0.12, 
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0.35), indoor Lden (0.18 mmol/l, 95% CI 0.08, 0.28), and indoor Lnight (0.08 mmol/l, 95% CI 

0.001, 0.16). Outdoor (0.16 mmol/l, 95% CI 0.02, 0.29) and indoor (0.13 mmol/l, 95% CI 0.01, 

0.25) Lden were associated with an increase in LDL-cholesterol. In sensitivity analyses, we 

identified several effect modifiers of the relationship between noise and total cholesterol. To 

conclude, community noise exposure could be an important risk factor for unsatisfactory blood 

lipid control. 

 

11. Dzhambov AM, Tokmakova MP, Gatzeva PD, Zdravkov NG, Gencheva DG, Ivanova NG, 

Karastanev KI, Vladeva SV, Donchev AT, Dermendzhiev SM. Community noise exposure and 

its effect on blood pressure and renal function in patients with hypertension and cardiovascular 

disease. Folia Medica 2017; 59(3):95-106. Available from: www.scopus.com 

 

Резюме 

Контекст: Автомобилният шум (АШ) е рисков фактор за сърдечно-съдови заболявания 

(ССЗ) и хипертония; малко проучвания обаче са разгледали връзката му с кръвно налягане 

(АН) и бъбречна функция при пациенти с предшестващо ССЗ. 

Цел: Това проучване има за цел да изследва ефекта от експозицията на АШ в жилищата 

върху АН и бъбречна функция при пациенти със ССЗ от област Пловдив. 

Материали и методи: Включихме 217 пациенти с исхемична болест на сърцето и / или 

хипертония от три третични болници в град Пловдив (март - май 2016 г.). Медицинската 

история на пациентите, медицинската документация и лекарственият режим бяха 

прегледани и бяха направени измервания на кръвното налягане и антропометрични 

измервания. Кръвни проби бяха анализирани за креатинин, общ холестерол и кръвна захар. 

Също така, участниците попълниха въпросник. Скоростта на гломерулна филтрация е 

оценена с помощта на уравнението Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 

(CKD-EPI). Всички участници бяха попитани за раздразнението си от различни източници 

на шум у дома, а за живеещите в град Пловдив (n = 132) беше определена експозицията на 

Lden и Lnight от шумова карта. Ефектите на експозицията на шум върху систолното кръвно 

налягане (САН), диастолнота кръвно налягане (ДАН) и изчислената скорост на гломерулна 

филтрация (eGFR) бяха изследвани, използвайки смесени линейни модели. 

Резултати: Раздразнението от автомобилния шум е свързано с по-високо САН в цялата 

извадка. Останалите индикатори за шума бяха свързани с незначително повишение в САН 

и намаляване на eGFR. Ефектът на Lden е по-изразен при пациентите с предшестваща 

исхемична болест на сърцето / инсулт, диабет, затлъстяване, не приемащи на блокери Са-

канали и използващи твърдо гориво / газ у дома. Lnight имаше по-силен ефект сред онези, 

които не приемат статини, спят в спалня с шумна фасада, имат всекидневна с тиха фасада 

и прекарват повече време у дома. Нарастването на Lden е свързано със значително 

намаляване на eGFR при мъжете, пациентите с исхемична блест на сърцето / инсулт и тези, 

изложени на по-ниско замърсяване на въздуха. По отношение на Lnight, имаше значително 

изменение на ефекта по пол, диабет, затлъстяване и време, прекарано у дома. В някои 

подгрупи ефектът на АШ е статистически значим. 

Заключения: Като се има предвид, че генеричните рискови фактори за лоша прогресия на 

сърдечно-съдовите болести не могат да бъдат контролирани достатъчно на индивидуално 

ниво, интервенциите в околната среда за намаляване на експозицията на шум в жилищата 

могат да доведат до известно подобрение при лечението на кръвното налягане и бъбречната 

функция при пациенти със ССЗ. 
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Abstract 

Background: Road traffic noise (RTN) is a risk factor for cardiovascular disease (CVD) and 

hypertension; however, few studies have looked into its association with blood pressure (BP) and 

renal function in patients with prior CVD.  

Aim: This study aimed to explore the effect of residential RTN exposure on BP and renal 

function in patients with CVD from Plovdiv Province.  

Materials and methods: We included 217 patients with ischemic heart disease and/or 

hypertension from three tertiary hospitals in the city of Plovdiv (March – May 2016). Patients’ 

medical history, medical documentation, and medication regimen were reviewed, and blood 

pressure and anthropometric measurements were taken. Blood samples were analyzed for 

creatinine, total cholesterol, and blood glucose. Participants also filled a questionnaire. 

Glomerular filtration rate was estimated using the Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration (CKD-EPI) equation. All participants were asked about their annoyance by 

different noise sources at home, and those living in the city of Plovdiv (n = 132) were assigned 

noise map Lden and Lnight exposure. The effects of noise exposure on systolic blood pressure 

(SBP), diastolic blood pressure (DBP), and estimated glomerular filtration rate (eGFR) were 

explored using mixed linear models.  

Results: Traffic noise annoyance was associated with higher SBP in the total sample. The other 

noise indicators were associated with non-significant elevation in SBP and reduction in eGFR. 

The effect of Lden was more pronounced in patients with prior ischemic heart disease/stroke, 

diabetes, obesity, not taking Ca-channel blockers, and using solid fuel/gas at home. Lnight had 

stronger effect among those not taking statins, sleeping in a bedroom with noisy façade, having a 

living room with quiet façade, and spending more time at home. The increase in Lden was 

associated with a significant decrease in eGFR among men, patients with ischemic heart 

disease/stroke, and those exposed to lower air pollution. Regarding Lnight, there was significant 

effect modification by gender, diabetes, obesity, and time spent at home. In some subgroups, the 

effect of RTN was statistically significant.  

Conclusions: Given that generic risk factors for poor progression of cardiovascular diseases 

cannot be controlled sufficiently at individual level, environmental interventions to reduce 

residential noise exposure might result in some improvement in the management of blood 

pressure and kidney function in patients with CVD. 

 

12. Dzhambov AM, Gatseva PD, Tokmakova MP, Zdravkov NG, Vladeva SV, Gencheva DG, 

Ivanova NG, Karastanev KI, Vasileva EV, Donchev AT. Association between community noise 

and adiposity in patients with cardiovascular disease. Noise Health 2017; 19:270-7. Available 

from: www.scopus.com (Q2 IF 2017=1.842) 

Резюме 

Въведение: Проучването има за цел да изследва ефекта на шума в жилищната среда върху 

индекса на телесна маса (ИТМ) и обиколката на талията при пациенти със сърдечно-съдови 

заболявания. 

Материали и методи: Обхваната е репрезентивна извадка от 132 болни от три болници от 

трето ниво в град Пловдив, Благария. Антропометрични измервания бяха свързани с GNA 

- глобална скала за оценка на безпокойството от шума на базата на различни жилищни 
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шумови дразнители, дневно-вечерно-нощни (Lden) и нощни (Lnight) нива на автомобилен 

шум. С помощта на шумови карти бяха определени Lden и Lnight при фасадата, съответно, 

на всекидневната и спалното помещение, като бяха допълнително коригирани до 

вътрежилищни нива на база честотата на отваряне на прозорците и звукоизолацията на 

помещенията. 

Резултати и обсъждане: ИТМ и обиколката на талията се увеличават незначимо при всеки 

5 dB. Ефектът на шума вътре в помещенията е по-силен от ефекта на външния шум. Lden в 

помещенията  има по-изразен ефект при мъжете, хората с диабет, фамилна анамнеза за 

диабет, висока чувствителност към шум, ползващи твърдо гориво за битови нужди и 

обитаващи първи етаж. Lnight има по-изразен ефект при хора с нисък социално-

икономически статус, загуба на слуха и ползващи твърди горива за битови нужди. GNA е 

свързано с по-нисък ИТМ и обиколка на талията. 

Извод: Автомобилният шум е свързан с увеличение на затлъстяването при потенциално 

уязвими пациенти. 

 

Abstract 

Introduction: This study aimed to explore the effect of community noise on body mass index 

(BMI) and waist circumference (WC) in patients with cardiovascular disease (CVD).  

Materials and Methods: A representative sample of 132 patients from three tertiary hospitals in 

the city of Plovdiv, Bulgaria was collected. Anthropometric measurements were linked to global 

noise annoyance (GNA) based on different residential noise annoyances, day–evening–night 

(Lden), and nighttime (Lnight) road traffic noise exposure. Noise map Lden and Lnight were 

determined at the living room and bedroom façades, respectively, and further corrected to indoor 

exposure based on the window-opening frequency and soundproofing insulation.  

Results and Discussion: Results showed that BMI and WC increased (non-significantly) per 5 

dB. The effect of indoor noise was stronger in comparison with that of outdoor noise. For indoor 

Lden, the effect was more pronounced in men, those with diabetes, family history of diabetes, 

high noise sensitivity, using solid fuel/gas for domestic heating/cooking, and living on the first 

floor. As regards indoor Lnight, its effect was more pronounced in those with low socioeconomic 

status, hearing loss, and using solid fuel/gas for domestic heating/cooking. GNA was associated 

with lower BMI and WC.  

Conclusion: Road traffic noise was associated with an increase in adiposity in some potentially 

vulnerable patients with CVD. 

 

13. Petrov IS, Postadzhiyan AS, Tokmakova MP, Kitova LG, Tsonev SN, Addison J, Petkova 

RT, Lachev VI. Management of high and very high risk subjects with familial 

hypercholesterolemia: results from an observational study in Bulgaria. Folia Medica 2018; 

60(3):389-96. Available from: www.scopus.com 

 

Резюме 

Въведение: Фамилната хиперхолестеролемия (ФХ) е генетично заболяване причиняващо 

акселерираща атеросклероза и ранна изява на сърдечно-съдови заболявания. В това 

ретроспективно обсервационно проучване се изучават клиничните характеристики и 

менажирането на болни с ФХ в България за период от 12 месеца. 

http://www.scopus.com/


Материали и методи: В проучването участват дванадесет кардиологични центъра за 

периода Май 2015 до май 2016г. Подходящите болни разполагат с поне две рутинни 

изследвания на LDL-C и прескрипция на липидопонижаващо лечение в началото на 

обсервационния период. Проследени са средните стойности на разпределението по пол, 

възраст и история за СС заболявания изходно, както изходните и последващи стойности 

на LDL-C.  

Резултати: От 220 подходящи болни, 196 изпълняват критериите за диагнозата ФХ: 27 

сигурна, 94 вероятна и 75 възможна. Средната възраст при включване в проучването 54.4 

години, като 64.1% са мъже.  26.8% са с висок риск и 73.2% с много висок риск. Средните 

стойности на LDL-C са 5.6 mmol/L при включване в проучването и 4,1 mmol/L при 

последната визита на 12ти месец. Препоръчваните от ESC/EAS Guideline LDL-C прицелни 

стойности са постигнати от 14.5% от болните с висок риск  и 5.0% от болните с много 

висок риск. Повечето болни (n=219)  са на лечение със статини. Един пациент е със 

статинова нетолерантност. Интензивно статиново лечение (atorvastatin 40–80 mg/дневно 

and rosuvastatin 20–40 mg/дневно)получават 38.6%, а 10% са на комбинирано 

лечение(statin plus ezetimibe or other LLT).  

Изводи: Повечето болни с ФХ не достигат до препоръчваните от ESC/EAS таргети за 

LDL-C. Ранното откриване и обучението на лекарите могат да подобрят поведението при 

болните с ФХ. 

 

Abstract 

Background: Familial hypercholesterolaemia (FH) is a genetic disorder causing accelerated 

atherosclerosis and premature cardiovascular disease (CVD). This retrospective observational 

study examined the clinical characteristics and management of FH subjects in Bulgaria over a 

12-month period.  

Materials and methods: Тwelve cardiology sites participated in this study from May 2015 to 

May 2016. Eligible subjects had at least two routine low-density lipoprotein cholesterol (LDL C) 

measurements and a prescription for lipid-lowering therapy (LLT) at the start of the observation 

period. Mean values for gender, age and cardiovascular (CV) event history at baseline and LDL-

C over time were estimated.  

Results: Of the 220 eligible subjects, 196 fulfilled the criteria for FH diagnosis: 27 definite, 94 

probable and 75 possible. Mean age at enrolment was 54.4 years and 64.1% of subjects were 

male. Mean CV risk classification at baseline was 26.8% high-risk (HR) and 73.2% very high-

risk (VHR). Mean LDL-C was 5.6 mmol/L at enrolment and 4.1 mmol/L at last observation visit 

(12 months). The ESC/EAS Guideline LDL-C targets (applicable at the time of the study) were 

achieved by 14.5% of HR and 5.0% of VHR subjects. Most subjects (n=219) received statins. 

One subject was statin intolerant (ezetimibe therapy). Intensive statin treatment (atorvastatin 40–

80 mg/daily and rosuvastatin 20–40 mg/daily) was used in 38.6% of individuals during the 

observation period and 10% of subjects received combination therapy (statin plus ezetimibe or 

other LLT).  

Conclusions: Most subjects with FH do not reach the ESC/EAS defined LDL-C targets. Early 

identification and physician education may improve FH management. 

 



14. Papathanasiou JV, Petrov I, Tokmakova MP, Dimitrova DD, Spasov L, Dzhafer NS, 

Tsekoura D, Dionyssiotis Y, Ferreira AS, Lopes AJ, Rosulescu E, Foti C. Group-based cardiac 

rehabilitation interventions. A challenge for physical and rehabilitation medicine physicians: a 

randomized controlled trial. European Journal of Physical and Rehabilitation medicine 2020; 

4:479-488. Available from: www.scopus.com (Q2 IF 2020=2.874 ) 

 

Резюме 

Въведение: В последните десителетия множество проучвания са фокусирани върху 

сравняване на различни методи на физическо тренирне при болни със сърдечно-съдови 

заболявания. Високо интензивно аеробно интервално трениране (HIAIT) може да бъде 

използвано за алтернативен подход спрямо умерено-интензивното продължително 

трениране (MICT) при рехабилитиране на болни с хронична сърдечна недостатъчност 

(ХСН).  

Цел: Да демострира превъзходството на модифицираното групово-базирано HIAIT (m-

Ullevaal) в сравнение с умерено-интензивно продължително трениране (MICT) и да 

окуражи лекарите от физикална медицина и рехабилитация да използват m-Ullevaal 

интервенцията в рутинната сърдечна рехабилитация.   

Дизайн: Едноцентрово, проспективно рандомизирано контролирано проучване проведено 

в Спортен Диспасер, Пловдив, България с амбулаторни пациенти, В проучването са 

включени 120 пациенти от двата пола, на средна възраст 63.73±6.68 години, със стабилна 

ХСН, NYHA клас II до IIIB, рандомизирани на m-Ullevaal група (N=60) и на MICT (N=60) 

група. И двата протокола се реализират за 12 седмичен период.   

Методи: Оценени са фунакционалният капацитет (FEC) с шест минутен тест с ходене и 

пикова кислородна консумация (VO2peak ), лявокамерна фракция на изтласкване (ФИ), 

оценка на задух със скала на Борг и качеството на живот.   

Резултати: Установява се сигнификантно подобрение в FEC (P<0.001), LVEF (P<0.001), 

mBPES and QoL (P<0.001) и при двата интервенционални метода. Участниците, при които 

е приложен m-Ullevaal протокола са с по-голямо подобрение от тези по MICT протокола 

(P<0.001). 

Изводи: Протоколът m-Ullevaal е по-ефективен в сравнение с MICT протокола. 

Специалистите по рехабилитационна медицина могат да използват ефикасно метода при 

рехабилитацията на болни с ХСН. 

 

Abstract 

Background: In recent decades, many studies are focused on different training modalities 

comparison in patients with cardiac diseases. High intensity aerobic interval training (HIAIT) 

has been considered as an alternative approach to moderate-intensity continuous training (MICT) 

in rehabilitation of patients with chronic heart failure (CHF).  

Aim: To highlight the superiority of the modified group-based HIAIT intervention (m-Ullevaal) 

compared to the moderate-intensity continuous training (MICT), also to encourage physical and 

rehabilitation medicine (PRM) physicians to apply the m-Ullevaal intervention in routine cardiac 

rehabilitation (CR) practice.  

http://www.scopus.com/


Design: А single-blind, prospective randomized controlled trial. Setting: Medical Center of 

Rehabilitation and Sports Medicine, Plovdiv, Bulgaria outpatients were enrolled. Population: 

One hundred and twenty subjects of both genders, mean age of 63.73±6.68 years, with stable 

CHF, NYHA classes II to IIIB, were randomly assigned to m-Ullevaal group (N.=60) or to 

MICT (N.=60) group. Both CR protocols were conducted throughout a 12-week period. 

Methods: Functional exercise capacity (FEC), assessed with six-minute walk test, and peak 

oxygen uptake (VO 2peak ), left ventricular ejection fraction (LVEF), m-Borg's perceived 

exertion scale (mBPES), and quality of life (QoL) were outcome measures evaluated.  

Results: Significant improvement in FEC (P<0.001), LVEF (P<0.001), mBPES and QoL 

(P<0.001), was observed 12 weeks after both CR interventions (T2). However, the participants 

performed m-Ullevaal protocol achieved a greater improvement compared to those performed 

MICT (P<0.001).  

Conclusions: The m-Ullevaal protocol seems to be more beneficial and more effective compared 

to MICT. PRM physicians can efficiently apply the m-Ullevaal protocol in CHF patients 

rehabilitation.  

 

15. Petrov I, Postadzhiyan A, Vasilev D, Kasabov R, Tokmakova M, Nikolov F, Istatkov V, 

Zhao BY, Mutafchiev D, Petkova R. Familial Hypercholesterolemia identification algorithm in 

patients with acute cardiovascular events in a lagre hospital electronic database in Bulgaria: a 

call for implementation. Advances in therapy 2021; 38(5):2323-2338. Available 

from: www.scopus.com (Q2 IF 2020=3.847 ) 

 

Резюме 

Фамилната хиперхолестеролемия (ФХ) е генетично нарушение характеризиращо се с 

високи нива на LDL-C и е важна причина за ранна изява на СС заболявания. Поради по-

рядко диагнстициране често остро събитие е първата клинична изява на ФХ. Данни за 

разпространението и лечението на ФХ сред възрастни хоспитализирани за остро 

сърдечно-съдово събитие са ограничени в България.  

Целта на проучването е да оцени пропорцията на и поведението при ФХ сред болните, 

които са хоспитализирани за лечение на остро симптоматично атеросклеротично съдово 

събитие, постигането на препоръчваните стойности на LDL-C от European Society of 

Cardiology/European Atherosclerosis Society ръководството и свързаните с това ресурси на 

общественото здраве. 

За анализа са използвани дигитализирани здравни досиета на болни постъпили за лечение 

на симптоматично остро атеросклеротично събитие за периода август 2018 – август 2019. 

Пет болници предоставят информация за хоспитализации, лабораторни тестове, и 

амбулаторно проследяване до февруари, 2020г. Болничните и амбулаторните досиета на 

болните са свързани и информацията е екстрахирана и анализирана с помощта на 

специално разработен алгоритъм. Проследени са пропорциата от пациенти с диагноза ФХ 

на базата на Датските критерии, използването на липидопонижаваща терапия, 

постигнатите нива на LDL-C  на 1, 3, 6 и 12 месец след индексното събитие, както и 

използвания обществен ресурс за болнично и амбулаторно лечение. 
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Резултати: Прегледани са 11090 досиета на хоспитализирани болни за остро съдово 

съботие. ФХ се диагностицира при 731 болни (6.6%), 682 с коронарна болест, 32 с 

мозъчно-съдова болест, и 17 с периферно-съдова болест. 5797 болни не отговарят на 

критериите за диагнозата ФХ, а 4562 са неубедителни поради липса на информация. По-

малко от половината от болните с ФХ (274/731, 37%)  са изписани с високо-интензивна 

статинова терапия, (34/731, 5%) са на комбинирано лечение. Повечето от болните (96.2% 

with LDL-C C 1.8 mmol/l) са с лошо контролиран LDL-C през първата година след острото 

съдово събитие. Болните с вероятна или сигурна ФХ и тези с рекурентни събития 

допринасят за високата цена, която плащат както здравноосигурителната система, така и 

самите пациенти. 

Извод: Тези резултати налагат прилагането на по-агресивна липидопонижаваща терапия и 

подчертават необходимостта да се използват електронните здравни досиета за 

подобряване ранната диагноза на ФХ и намаляване на резидуалните и бъдещи събития 

сред болните с ФХ. 

 

Abstract 

Familial hypercholesterolemia (FH) is a genetic disorder characterized by a high level of low-

density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and is an important cause for premature cardiovascular 

disease. Because of underdiagnoses, an acute event is often the first clinical manifestation of FH. 

There are limited data on the prevalence and treatment of FH among adults admitted for 

treatment of acute cardiovascular events in Bulgaria. Our objective was to assess the proportion 

and management of FH patients from those admitted to hospital for treatment of acute 

symptomatic acute atherosclerotic cardiovascular events (ASCVD), the achievement of LDL-C 

targets of European Society of Cardiology/European Atherosclerosis Society guidelines and 

related public healthcare resources.  

 

Objective: Digitalized healthcare records for patients admitted for treatment of symptomatic 

ASCVD acute events between August 2018 and August 2019 were used for the analysis. Five 

cardiology hospitals provided data for hospitalizations, laboratory tests, and ambulatory follow-

ups up to February 2020. Patients’ hospital and ambulatory records were linked, and medical 

histories were extracted via a specifically developed algorithm, and analyzed. Outcomes 

included the proportion of patients classified as FH as defined by the Dutch Lipid Network 

Criteria (DLNC), use of lipid-lowering therapy, LDL-C achieved by 1, 3, 6, and 12 months post-

index event, and public resources spent on hospital and ambulatory treatment.  

Results: We reviewed 11,090 hospital records of patients admitted for treatment of acute events 

in the period August 2018–August 2019 with ICD codes for ASCVD (Supplementary Table S3). 

FH was identified in 731 (6.6%) patients, with DLNC score C 3, (682 with coronary artery 

disease, 32 with cerebrovascular disease, and 17 with peripheral artery disease). We did not find 

the criteria for FH in 5797 patients. The remaining 4562 records were inconclusive due to lack of 

data in the hospital dossier. Less than half of FH patients (274/731, 37%) were discharged on 

high-intensity statin therapy prescribed (34/731, 5%) with combination therapy. The vast 

majority (96.2% with LDL-C C 1.8 mmol/l) had poorly controlled LDL-C during the first year 

after discharge. Patients with a probable/definite DLNC score C 6 points and those with 



recurrent events contributed to the higher cost paid both by the healthcare system and the 

patients themselves.  

Conclusion: These findings reinforce the need for more aggressive lipid-lowering therapy, and 

underline the efficiency of using an electronic medical records search tool to support physicians 

in improving early FH diagnosis, aiming to minimize residual and future ASCVD events among 

FH patients and their family members. 

 

16. Goranov G, Tokmakova M, Nikolov P. Survival and prognostic factors after carotid artery 

stenting in patients with concomitant coronary disease. Open Access Macedonian Journal of 

Medical Sciences, 2021, 9, pp. 1470–1479. Available from: www.scopus.com 

 

Резюме 

Цел: Цел на проучването е да анализира прогностичните фактори при болни след 

каротидно стентиране (CAS). 

Методи: Средната (MS) и общата преживяемост (OS) бе изчислена при 329 болни след 

CAS, за период на проследяване от 2 – 101 месеца. При всички болни е проведена 

коронарна ангиография преди CAS,  и при налични индикации коронарна 

реваскуларизация. Анализирани бяха 4 групи фактори: каротидна болест, коронарна 

артериална болест, подлежаща сърдечна патология, и придружаващи заболявания.  

Резултати: MS при всички болни е 86 месеци, OS на 1, 3, 5 и 9 година е съответно 94%, 

85%, 73% и 51%. Периода на преживяемост без събития е 85 месеца. Анализът на Rank-

Mantel-Cox демонстрира сигнификантно редуцирана MS при 21 тествани фактора, 

повечето от които свързани с КБС. Многофакторният регресионен анализ на Cox определя 

7 от тях като независими прогностични фактори за преживяемост при болни след CAS: 

стволова стеноза, пълна реваскуларизация, закъснял миокарден инфаркт, инсулт, възраст 

над 70 години, клапна болест и каротиден скор.  

Изводи: Преживяемостта след CAS  е ограничена предимно от коронарна болест на 

сърцето и подлежаща сърдечна патология. Стратегия на етапнореваскуларизационно 

лечение може да подобрипрогнозата и преживяемостта както при каротидна така и при 

коронарна болест. 

 

Aim: The aim of the study was to analyze the prognostic factors in patients after carotid artery 

stenting (CAS).  

Methods: In 329 patients after CAS, the median survival (MS) and overall survival (OS) were 

calculated for a follow-up period of 2–101 months. All patients underwent coronary angiography 

before carotid stenting and, if indicated, coronary revascularization. Four groups of factors were 

analyzed: Carotid disease, coronary artery disease (CAD), underlying cardiac pathology, and 

concomitant diseases.  

Results: MS in all patients was 86 months, OS at 1, 3, 5, and 9 years was - 94%, 85%, 73%, and 

51%, respectively. Event free survival was 85 months. Log Rank-Mantel-Cox analysis 

demonstrated significantly reduced MS in 21 tested factors, most of them related to CAD. Two-

step multifactorial Cox regression analysis defined only 7 of them as independent prognostic 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57367036800
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55409365000
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57368075800
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factors for the survival of patients after CAS: Left main stenosis, complete revascularization, late 

myocardial infarction, stroke, age over 70 years, valvular disease, and carotid score.  

Conclusion: Survival of patients after CAS is limited mainly by CAD and underlying cardiac 

pathology. Staged revascularization treatment strategy may improve the prognosis and survival 

of patients with both carotid and coronary disease. 

 

17. Aktaa S, Polovina M, Rosano G, Abdin A, Anguita M, Lainscak M, Lund LH, McDonagh T, 

Metra M, Mindham R, Piepoli M, Störk S, Tokmakova MP, Seferović P, Gale CP and Coats 

AJ. 2022) European Society of Cardiology quality indicators for the care and outcomes of adults 

with heart failure. Developed by the Working Group for Heart Failure Quality Indicators in 

collaboration with the Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. Eur J 

Heart Fail 2022,24(1): 132-142. Available from: www.scopus.com (Q1 IF 2020=15.534  ) 

 

Резюме 

Цел: Да разработи пакет от идикатори за качество (QIs) за оценка на качеството на 

грижите за възрастни с сърдечна недостатъчност (СН). 

Методи и резултати: Ние следваме  ESC методиката за разработване на QIs, която 

включва: (i) идентифициране на ключовите домейни за менажиране на СН чрез 

изграждане на концептуална рамка на поведение и грижи при СН, (ii) развитие на 

потенциални QIs чрез систематичен обзор на литературата, (iii) избор на финален пакет от 

QIs чрез мидифицирания Delphi метод, (iv)  оценка на приложимост на предложените QIs. 

Работната група включва експерти в областта на СН включително представители на 

работната група на 2021 European Society of Cardiology (ESC) Clinical Practice Guidelines за 

СНF, членове на Heart Failure Association (HFA), на комисията за QIs и представители на 

пациентите. Общо 12 основни и 4 вторични QIs са избрани от петте домейна за грижи за 

менажирането на СН: (1) структурна рамка, (2) оценка на пациента, (3) първоначално 

лечение, (4) оптимизиране на лечението, и (5) оценка на свързаното със здравео качество 

на живот 

Изводи: Представяме ESC HFA QIs за СН, описваме процеса на тяхното разработване и 

научната основа за техния избор. Индикаторите могат да бъдат използвани за оценка и 

подбряване на придържането към препоръчваното поведение от актуалните клинични 

ръководства и така да бъде подобрена прогнозата на болните със СН. 

 

Abstract 

Aims: To develop a suite of quality indicators (QIs) for the evaluation of the quality of care for 

adults with heart failure (HF). 

Methods and results: We followed the ESC methodology for QI development, which involved 

(i) the identification of the key domains of care for the management of HF by constructing a 

conceptual framework of HF care, (ii) the development of candidate QIs by conducting a 

systematic review of the literature, (iii) the selection of the final set of QIs using a modified 

Delphi method, and (iv) the evaluation of the feasibility of the developed QIs. The Working 

Group comprised experts in HF management including Task Force members of the 2021 

European Society of Cardiology (ESC) Clinical Practice Guidelines for HF, members of the 

Heart Failure Association (HFA), Quality Indicator Committee and a patient representative. In 

http://www.scopus.com/


total, 12 main and 4 secondary QIs were selected across five domains of care for the 

management of HF: (1) structural framework, (2) patient assessment, (3) initial treatment, (4) 

therapy optimization, and (5) assessment of patient health-related quality of life. 

Conclusion: We present the ESC HFA QIs for HF, describe their development process and 

provide the scientific rationale for their selection. The indicators may be used to quantify and 

improve adherence to guideline-recommended clinical practice and thus improve patient 

outcomes. 

 

Публикации в нереферирани списания с научно рецензиране  

 

1. Б. Маринов, Вл. Ходжев, М. Токмакова, О. Алиман, Ст. Костянев. Притоци на една и 

съща река ли са полевите и лабораторните тестове с натоварване. Inspiro 2011, 4(16):7-15. 

 

Резюме 

Физическото натоварване дава възможност за изучаване на спрегнатия отговор на 

основните животоподдържащи системи (дихателна, сърдечно-съдова и кръвна) и напречно 

набраздената мускулатура към физически стрес. Чрез отчитане на газовата обмяна в 

условията на повишени потребности се разкриват механизмите на тяхното 

взаимодействие с клетъчното дишане и метаболизма. Точната интерпретация на 

промените, които настъпват в организма по време на натоварване, има огромно значение 

за преценка на физическия капацитет на човека. 

 

Abstract 

Physical training is giving an opportunity for evaluation of the common response of basic 

lifesupporting systems (respiratory, cardio-vascular and blood) and striated muscle tissue during 

physical stress. By reporting gas metabolism during increased metabolic demand it becomes 

possible to evaluate their interaction with cell breathing and metabolism. The precise 

interpretation of the changes that happen in human body during exercise is with great impact for 

assessing physical capacity. 

 

3. K. Tokmakova, M. Tokmakova, P. Molchovski. Performance-centered E-learning and M-

learning MIMP course. IISES conference proceedings 2012, 734-736. 

 

Резюме 

Настоящaта статия представя дизайна, прилагането и оценката на система за поддръжка 

на ефективността (PSS) за подобряване на уменията за планиране на уроци в 

следдипломния магистърски курс по минимално инвазивни медицински процедури 

(MIMP). Концепцията за PSS позволява на обучителите да вземат предвид както 

инструкциите, така и изпълнението на дадена задача, в рамките на e-learning и m-learning 

среда. Системата за поддръжка на ефективността DIPSEIL е интерактивен софтуер, който 

е предназначен да обучава и поддържа както начинаещия, така и опитен потребител при 

изпълнение на сложни задачи. Подходът, ориентиран към изпълнението, е доказано по-

ефективен от традиционния лекционен тест (практически индуктивен) при обучение на 

умения за по-висок ред, за подготовка на учащи се за самостоятелно обучение, 

усъвършенстване, адаптиране към нови медицински процедури.  

 



Abstract  

This paper is presenting the design, implementation and evaluation of a Performance Support 

System (PSS) to enhance lesson planningskills in Postgraduate Master Course in Minimally 

Invasive Medical Procedures (MIMP). The concept of a PSS allows instructional designers to 

consider both instruction and performance of a task, within e-learning and m-learning 

environment. The performance support system DIPSEIL is interactive software that is intended 

to train and support both the novice and experienced user in the performance of complex tasks. 

Performance centered approach has been proven to be more effective than the traditional lecture-

practicetest (expository inductive) in training higher order skills, for preparing learners for self-

learning, improving, adapting for new medical procedures. 

 

11. К. Джинсов, М. Токмакова. Тако-Цубо в асоциация с хипертиреоидизъм. Българска 

кардиология, 2014 (XX); 2:38-42. 

 

Тако-цубо е неисхемична кардиомиопатия, която се изявява с преходни аномалии в 

кинетиката на лявата камера и ЕКГ промени, подобни на тези при остър миокарден 

инфаркт. При тези пациенти проведената селективна коронароангиография (СКАГ) не 

показва значима коронарна болест. Съществуват множество теории относно патогенезата 

на тако-цубо, като най-популярна е тази за повишените катехоламинови нива в отговор на 

стрес. Ние представяме случай на 60-годишен мъж, при когото след СКАГ по повод на 

ОКС се установи модел на тако-цубо кардиомиопатия. Нивата на катехоламините в 24-

часова урина бяха нормални, а при последващи изследвания се установи 

хипертиреоидизъм. В литературата има няколко описани случая на тако-цубо в асоциация 

с хипертиреоидизъм, всичките при жени. Това е първото съобщение за тази асоциация при 

мъж. 

 

 

Abstract 

Takotsubo is a nonischaemic cardiomyopathy manifested by transient abnormalities in the left 

ventricular kinetics and electrocardiographic fi ndings very similar to those found in acute 

myocardial infarction. In these patients, selective coronary angiography shows no signifi cant 

coronary artery disease. The most popular of all theories regarding the pathogenesis of 

Takotsubo is the one about elevated catecholamine levels in response to stress. We present a case 

of a 60-year-old man, with a model of Takotsubo cardiomyopathy. Catecholamine levels in 24-

hour urine were normal, while further examinations found hyperthyroidism. In the literature 

there are several cases describing the association between Takotsubo and hyperthyroidism, all in 

women. This is the fi rst report of this association in man. 
 

12. М. Токмакова. Сърдечна недостатъчност - разпространение, икономическа тежест, 

прогноза. Българска кардиология, 2014 (XX);4:5-8. 

 

Резюме 

Обществената значимост на сърдечната недостатъчност (СН) се определя от мащаба на 

разпространение, лошото качество на живот, високата смъртност и голямата 

икономическа тежест. Болните със СН често имат придружаващи заболявания, 

допринасящи за повишаване на заболяемостта, хоспитализациите и смъртността. Въпреки 



множеството доказали се фармакологични агенти и възможности за лечение с устройства 

прогнозата на болните с хронична СН се подобрява бавно, а вътреболничната и 

едногодишната смъртност на болните с остра СН е обезпокояващо висока. Превенцията на 

СН и намаляването на смъртността поради СН са глобален здравен приоритет. 

Придържането към актуалните препоръки за поведение и лечение на СН се свързва с 

подобрена прогноза 

 

 

Abstract 

Heart failure (HF) has major public significance due to its growing prevalence, worsened quality 

of life, high mortality and huge economic burden. Co-morbidities frequently accompany HF thus 

contributing to increased morbidity, hospitalizations and mortality. Despite multiple evidence-

based drug and device therapies outcomes of patients with chronic HF improve slowly and the 

in-hospital and 1 year mortality of patients with acute HF remain disturbingly high. Prevention 

of HF and reduction of mortality due to HF are a global health priority. Compliance with clinical 

practice guidelines is associated with improved outcome. 

 

13. P. Molchovski, K. Tokmakova, M. Tokmakova. Osteosynthesis for surgical management of 

fractures – an e-learning approach to education and training in biomechanics. IISES Proceedings 

of 13th International Academic Conference e-book 2014, 331-333.  

 

Резюме 

Курсът за електронно обучение се представя и обсъжда подробно, след като е одобрен 

чрез анализ на опит и нужди от ортопед-травматолози и специализанти в три страни-

участнички. Определят се резултатите от обучението за курсовете на хирурзите. 

Добавената стойност на проекта е в подобреното качество и привлекателност на 

продължаващот обучение на лекарите в целевите страни чрез прехвърляне на 

съществуващите иновации в нова географска среда и в секторите на медицината и 

инженерството.  

 

Abstract 

An e-learning course is presented and discussed in detail, after being approved by an analysis of 

ezperience and needs or orthopaedic surgeons and residents in three participating countries. 

Definition of learning outcomes for surgeons’ courses is performed. The added value of the 

project is in the improved quality and attractiveness of the continuing vet in the target countries 

by transferring existing innovations to new geographic environments and across the sectors of 

medicine and engineering. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Видимски П, Легутко Я, Гайта Д, Токмакова М, Нешкович А, Обрадович С, Булум 

Йо, Томулич В. Специалисти от централна и източна Европа за придържане към двойна 

антитромбоцитна терапия след остър коронарен синдром. Българска кардиология 2018; 

XXIV (2):5-14. 

 

Резюме 

Смъртността от исхемична болест на сърцето (ИБС) е по-висока в Централна и Източна 

Европа (ЦИЕ) в сравнение с останалите части на континента. Профилактиката след остър 

миокарден инфаркт (ОМИ) е от решаващо значение и е свързана с подобрена прогноза 

при интервенции на базата на доказателства като оптимално медикаментозно лечение, 

подходящи промени в начина на живот и контрол на сърдечно-съдовите рискови фактори. 

Въпреки данните за ефективността на съвременните терапии за вторична профилактика 

наблюденията показват слабо възприемане на медикаментозните лечения и на 

препоръките за начин на живот след остър коронарен синдром (ОКС), както и тревожна 

липса на познаване на този проблем от клиницистите. Слабото придържане към лечението 

е резултат от сложното взаимодействие на множество фактори, свързани с медицинските 

специалисти/научните дружества, системата на здравеопазване, пациента и терапията. 

Дейности, насочени към изменение на част от тези фактори, могат да подобрят спазването 

на лечението от пациентите с ОКС в ЦИЕ, което на свой ред би могло да подобри 

физическото и психичното им здраве. 

 

Abstract 

In Central and Eastern Europe (CEE), the incidence of death from ischemic heart disease is 

higher than in other parts of Europe. Prophylaxis after AMI is critical and is associated with 

improved prognosis in evidence-based interventions such as optimal medication treatment, 

appropriate lifestyle changes, and control of cardiovascular risk factors. Despite data about the 

effectiveness of the present secondary prevention therapies, observations show poor perception 

of drug treatments and lifestyle recommendations after acute coronary syndrome (ACS) and 

alarming lack of knowledge of this problem by clinicians. Poor adherence to treatment is the 

result of a complex interaction of many factors related to medical professionals/scientifi c 

societies, healthcare system, patient and therapy. Activities addressing some of these changeable 

factors could improve the treatment compliance of ACS patients in CEE, which in turn would 

improve their physical and mental health. 

 

15. М. Господинова, Е. Кинова, Я. Симова, Й. Йотов, М. Гарчева, Г. Кирова, К. Генова, А. 

Тодорова, С. Сарафов, И. Търнев, М. Токмакова, В. Велчев. Диагностичен алгоритъм при 

транстиретинова амилоидоза с кардиомиопатия. Българска кардиология 2020; XXVI (2):5-

20. 

 

Резюме 

Транстиретиновата сърдечна амилоидоза е рестриктивна кардиомиопатия (ATTR-КМП), 

резултат от извънклетъчно натрупване на неразтворими транстиретинови амилоидни 

фибрили в миокарда. Има прогресиращ ход и е възможен летален изход в рамките на 2-6 

години от поставяне на диагнозата. Бива два вида – наследствена и див тип. Данни от 

последните години показват, че дивият тип АТТР-КМП е относително честа причина за 

сърдечна недостатъчност със запазена фракция на изтласкване, особено при по-възрастни 



мъже. В същото време в България наследствената транстиретинова амилоидоза не е 

толкова рядка. Диагностицирни са пет различни патологични мутации. Най-

разпространена е р.Glu89Gln, като по данни от юни 2019 г. има установени 62 несвързани 

семейства със 117 пациенти и 72-ма носители. Диагнозата АТТР-КМП често се поставя 

със закъснение или се пропуска, а нейното ранно диагностициране е изключително важно, 

тъй като има одобрен медикамент (стабилизатор на транстиретина), който е по-ефикасен 

приложен в начален стадий на заболяването. Други медикаменти са в клинични 

изпитания. Диагностицирането на АТТР-КМП е процес, изискващ мултидисциплинарен 

подход с участието на подготвени специалисти, мултимодална образна диагностика, добре 

оборудвани хистопатологична и генетична лаборатории. Изграждането на експертни 

центрове на функционален принцип би могло да допринесе за по-ранното откриване, 

своевременното лечение и проследяването на пациентите с АТТР-КМП, което съответно 

да подобри тяхната прогноза. 

 

Abstract 

Transthyretin cardiac amyloidosis is a restrictive cardiomyopathy ((ATTR-CM), caused by an 

extracellular deposition of insoluble amyloid fibrils in the myocardium. It is a life threatening 

disease with life expectancy of 2 to 6 years after diagnosis. There are two types – hereditary and 

wild type. Recent data reveal that the wild type ATTR-CM is a common cause of heart failure 

with preserved ejection fraction, especially in elderly men. Hereditary ATTR amyloidosis is not 

so rare in Bulgaria. Five different mutations have been diagnosed, the most common being 

p.Glu89Gln, identified in 62 unrelated families with 117 patients and 72 mutation carriers. 

ATTR-CM diagnosis is often delayed or even missed, however its early recognition has become 

very important as a new drug, which is a transthyretin stabilizer is now available and other drugs 

are under development. Updated knowledge about the clinical presentation, diagnostic algorithm, 

available and future therapeutic options for ATTR-CM are a prerequisite for an early 

identification, timely treatment and better prognosis of the affected patients. The diagnosis 

requires a multidisciplinary approach with the participation of experienced specialists, 

multimodality imaging, well equipped histopathological and genetic laboratories. Establishing 

centres of expertise could improve the management of the patients with ATTR-CM. 
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Chompalov KA, Dzhambov AM, Bahchevanov KM, Tokmakova M, Atanassova PA. Sex and 
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Atrial Fibrillation and Ischemic Heart Disease. New York: Nova Science Publishers; 2020, pp. 
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Abstract 

Cerebrovascular disease affects both elderly and middle-aged individuals. Investigation of 

potential risk factors and related sex and age characteristics is important for prevention of stroke 

and vascular dementia. The aim of this chapter was to explore associations between 

cerebrovascular risk factors and abnormal carotid and transcranial Doppler sonography (DS) and 

brain magnetic resonance imaging (MRI) findings in individuals aged between 44 and 71 years 

without preceding neurological and psychiatric disorders. The sample comprised 163 participants 

(53.68 ± 6.03 years), mainly female (n = 110, 67.5%). We used questionnaires, clinical reports, 



and DS and MRI results. On average, participants with abnormal DS and MRI findings were older 

and more likely to have arterial hypertension, dyslipidemia, ischemic heart disease, and type 2 

diabetes mellitus. Multiple logistic regressions revealed that arterial hypertension, diabetes, and 

ischemic heart disease were associated with higher odds for abnormal DS findings. When all 

cerebrovascular risk factors were included in the model, the effect of arterial hypertension 

persisted, while the other associations were attenuated. In the models for MRI we observed a 

similar pattern. However, in the model including all risk factors, the significant associations 

disappeared. Cerebrovascular risk factors seemed to contribute to structural lesions in the brain 

that are consistent with subclinical cerebrovascular disease. Further research on larger more 

representative samples is needed to overcome the limitations of the present study. 

 

Полови и възрастови характеристики на мозъчно-съдовите рискови фактори 

 

Резюме 

Мозъчно-съдовите заболявания засягат както възрастни хора, така и хора на средна възраст. 

Изследването на потенциалните рискови фактори и свързаните с тях полови и възрастови 

характеристики е важно за предотвратяване на инсулт и съдова деменция. Целта на тази 

глава беше да се изследват връзките между мозъчно-съдовите рискови фактори и 

абнормните каротидни и транскраниални доплер сонография (ДС) и находките на мозъчен 

магнитен резонанс (ЯМР) при лица на възраст между 44 и 71 години, без предшестващи 

неврологични и психиатрични разстройства. Извадката включва 163 участници (53,68 ± 

6,03 години), предимно жени (n = 110, 67,5%). Използвахме въпросници, клинични доклади 

и резултати от ДС и ЯМР. Средно участниците с абнормни находки от ДС и ЯМР са по-

възрастни и по-вероятно да имат артериална хипертония, дислипидемия, исхемична болест 

на сърцето и захарен диабет тип 2. Множествени логистични регресии разкриха, че 

артериалната хипертония, диабетът и исхемичната болест на сърцето са свързани с по-

високи шансове за абнормни находки на ДС. Когато всички мозъчно-съдови рискови 

фактори бяха включени в модела, ефектът от артериалната хипертония остана, докато 

останалите връзки бяха отслабени. В моделите за ЯМР наблюдаваме подобна тенденция. 

Въпреки това, в модела, включващ всички рискови фактори, значителните вързки изчезват. 

Изглежда, че мозъчно-съдовите рискови фактори допринасят за структурни лезии в мозъка, 

които съответстват на субклиничното мозъчно-съдово заболяване. Необходими са 

допълнителни изследвания върху по-големи представителни извадки, за да се преодолеят 

ограниченията на настоящото проучване. 

 

 


