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7.1. Daskalova E, Delchev S, Peeva Y, Vladimirova-Kitova L, Kratchanova 

M, Kratchanov C, Denev P. Antiatherogenic and cardioprotective effects of 

Black Chokeberry (Aronia melanocarpa) juice in aging rats. Evidence-Based 

Complementary and Alternative Medicine 2015, Article ID 717439, 10 pages, 

2015. doi:10.1155/2015/717439 (IF=1.88). 

Резюме: Свързаните с възрастта заболявания са социален проблем от 

глобално значение и тяхното предотвратяване чрез природни продукти е 

изследователска област от особен интерес. Настоящото изследване е 

подход за противодействие на рисковите фактори за атеросклероза, 

възникващи в процеса на стареене, чрез прием на сок от арония. Използван 

е модел на здрави възрастни плъхове, изследвани за редица 

соматометрични, серумни липидограми и хистопатологични параметри, 

свързани с рискови фактори и техния отговор на добавки с богат на 

антиоксиданти сок от арония. Резултатите бяха използвани за изчисляване 

на различни атерогенни и кардиопротективни индекси, като всички 

резултати бяха сравнени с тези на млади здрави плъхове. Сокът от арония 

е изключително богат източник на полифеноли, което води до много 

висока антиоксидантна активност. Лечението със сок от арония значително 

понижава проатерогенната липопротеинова фракция с ниска плътност на 

изследваните животни и води до 16,5% намаление на общия им 

холестерол. Атерогенните индекси при животни, приемали арония, ясно 

показват по-нисък атерогенен риск, а кардиопротективните индекси са 

променени към защитен ефект на сърдечносъдовата система. Освен това, 

сокът от арония забавя възрастовите промени в аортната стена и може да 

се препоръча като профилактично средство за здравословно стареене. 

Abstract: Age-related diseases are a social problem of global significance and 

their prevention by natural products is a research area of particular interest.The 

present study is an approach to counteract the risk factors for atherosclerosis 



 

 

 

arising in the aging process by supplementation of chokeberry juice. It employed 

a model of healthy adult rats monitored for a number of somatometric, serum 

lipidogram, and histopathological parameters, related to risk factors and their 

response to supplementation with antioxidantrich chokeberry juice. The results 

were used to calculate different atherogenic and cardioprotective indices, and all 

results were compared to those of young healthy rats. Chokeberry juice proved 

an extremely rich source of polyphenols resulting in very high antioxidant 

activity. Treatment with Aronia juice significantly lowered the proatherogenic 

low-density lipoprotein fraction of the animals studied and led to a 16.5% 

decrease in their total cholesterol. Atherogenic indices in Aronia-supplemented 

animals clearly showed lower atherogenic risk and cardioprotective indices 

indicated protection of the cardiovascular system. Besides that, chokeberry juice 

slowed the age-related changes in the aortic wall and can be recommended as a 

prophylactic tool for healthy aging. 

 

7.2.Dinkova A, Vladimirova-Kitova L, Deneva T.Comparative Study of the 

Results of Capillary Blood International Normalized Ratio on Coagucheck 

XS POC and Conventional Coagulation Blood Test. Int J of Pharm and 

Clin Res 2016; 8(5): 322-325. 

Резюме: Милиони пациенти по света приемат антикоагуланти като 

аценокумарол и варфарин за предотвратяване на сериозни тромботични 

усложнения като инсулт или инфаркт. Кумарините или антагонистите на 

витамин К (VKAs) са в основата на пероралната антикоагулантна терапия 

повече от 50 години. В клиничната практика VKA са предизвикателство за 

употреба, тъй като разкриват значителна вариабилност в отговора на 

дозата при различните пациенти, в резултат на генетична мутация и 

взаимодействия на лекарства и диета. Поради това те изискват често 

лабораторно наблюдение, което отнема време и причинява дискомфорт за 

пациентите. Разработването на устройства на място за полагане на грижи 

(POC) позволява да се получи международно нормализирано съотношение 

(INR) в амбулаторни, както и в домашни условия в момента. Някои по-

ранни проучвания показват статистически значими разлики между 

стойностите от клиничната лаборатория и POC измервателните уреди, 



 

 

 

поради което точността на тези измервателни уреди все още остава спорна. 

Целта на това проучване е да се оценят резултатите от INR на глюкомер 

CoaguChek XS спрямо хронометричен анализ на лабораторен коагулометър 

Sysmex S 2000i. 

Abstract: Millions of patients worldwide are taking anticoagulants like 

acenocumarol and warfarin for prevention of serious thrombotic complications 

as stroke or heart attack. The coumarins or vitamin K antagonists (VKAs) have 

been the mainstay of oral anticoagulant therapy for more than 50 years. In 

clinical practice VKAs are challenging to use, because they reveal considerable 

variability in dose response among different patients, resulting from genetic 

mutation and drug and diet interactions. Because of this they require frequent 

laboratory monitoring which is time consuming and a discomfort for patients. 

The development of point-of-care (POC) devices enables International 

normalized ratio (INR) to be obtained in outpatient as well as at home setting at 

the moment. Some earlier studies have shown statistically significant differences 

between values from clinical laboratory and POC meters, because of which the 

accuracy of these meters remain still controversial. The aim of this study was to 

evaluate the results of INR on the CoaguChek XS meter relative to chronometric 

assay on laboratory coagulometer Sysmex S 2000i. 

 

7.3. Daskalov H, Vladimirova-Kitova LG. Comparative studies of 

electrocardiographic changes with local anesthesia in oral surgery with the 

use of holter monitoring. Intl J Pharm Clin Res [Internet]. 2016;8(7):632-5.  

Абстракт: Въведение: Пациентите със сърдечни заболявания често не 

получават адекватни хирургични интервенции, тъй като лекарите се 

страхуват от усложненията, които могат да се развият след употребата на 

вазоконстриктори при локални анестетици. Целта на изследването е да 

определи вида на влиянието, което адреналинът оказва върху локалния 

анестетик Unistesin при амбулаторно обслужване на хирургични пациенти, 

страдащи от контролирани форми на хипертония, коронарна артериална 

болест – ангина и инфаркт на миокарда, нарушения на сърдечния ритъм, 

през 24 часа. Холтер мониториране на кардиограмата (преди, по време и 

след прилагане на анестезия), заедно с анализиране на стойностите на 

хемодинамичните показатели. Дизайн на изследването: Обект на 



 

 

 

изследването е група от 60 души със сърдечни заболявания, подбрани по 

критерии за прием, претърпели орална хирургична интервенция с 

използване на локална анестезия. Те са разделени на случаен принцип в 

две групи: Първа група - 30 пациенти, на които е дадена упойка с 

корригент (Ubistesin, 1: 200 000, 3M-ESPE), Втора група - 30 пациенти, на 

които е дадена упойка без корригент (UltracainD , Авентис). Наблюдавани 

са ST сегментът и QT интервалът. Направен е анализ на хемодинамичните 

показатели. Резултати: Резултатите показват пряко влияние на 

вазоконстрикторите върху сърдечната дейност. Кардиограмата не показва 

статистически значима разлика в измененията на изследваните маркери 

(ST-сегмент и QT-интервал), заедно с основните хемодинамични 

показатели (средно артериално налягане, пулсово налягане, двоен продукт) 

в групите пациенти, използвали различен анестетик (със и без коригент). 

(Р>0,05) Заключение: Може да се заключи, че рискът от използване на 

анестетик, който съдържа 1:200 000 вазоконстриктори е минимален, като в 

същото време качеството на анестезията е достатъчно добро, така че 

основният стресов компонент, който води до освобождаването на голямо 

количество ендогенен адреналин, могат да бъдат елиминирани. 

 

Abstract:  Introduction: Patients with heart disease often do not get adequate 

surgical interventions because doctors fear the complications that may develop 

after the use of vasoconstrictors in local anesthetics. The purpose of the study is 

to determine the kind of influence that Adrenalin has in the local anesthetic 

Unistesin in outpatient service of surgical patients that suffer from controlled 

forms of hypertension, coronary artery disease – angina and myocardial 

infarction, abnormalities of heart rhythm, through a 24 hour Holter monitoring 

of the cardiogram (before, during and after administering anesthesia), along with 

analyzing the values of the hemodynamic indicators.  Study design:The object of 

the study is a group of 60 people with heart diseases, selected by admission 

criteria, that have had an oral surgical intervention with the use of local 

anesthesia. They have been randomly divided into two groups: First group- 30 

patients that have been given an anesthetic with corrigent (Ubistesin, 1: 200 000, 

3M-ESPE), Second group- 30 patients that have been given an anesthetic 

without corrigent (UltracainD, Aventis). The ST segment and QT interval were 

observed. An analysis of the hemodynamic indicators was done.  Results: The 

results show a direct influence of the vasoconstrictors on the cardiac activity. 



 

 

 

The cardiogram showed no statistically significant difference in the changes of 

the studied markers (ST-segment and QT- interval), along with the main 

hemodynamic indicators (mean arterial pressure, pulse pressure, double product) 

in the patient groups that have used a different anesthetic(with and without 

corrigent). (Р>0.05)  Conclusion: It can be concluded that the risk of using an 

anesthetic that contains 1:200 000 vasoconstrictors is minimal, while at the same 

time the quality of the anesthesia is sufficiently good so that the main stress 

component, that leads to the release of a large amount endogenous adrenalin, 

can be eliminated. 

 

7.4.Dinkova A, Atanasov D, Vladimirova-Kitova L. Dabigatran and dental 

extractions - case report. J of IMAB 2017, 23(2):1536-1540, DOI: 

10.5272/jimab.2017232.1536. 

Резюме: Повече от 50 години антагонистите на витамин К са златен 

стандарт при лечението на сърдечно-съдови и мозъчно-съдови заболявания 

и в превенцията на техните усложнения. През последните 5 години новите 

антикоагуланти дабигатран, ривароксабан и апиксабан бързо се внедряват 

в клиничната практика, измествайки Вит. K антагонисти, поради 

многобройни предимства, които имат. Дабигатран е първият и най-широко 

използван нов орален антикоагулант, така че е важно зъболекарите да са 

наясно с това лекарство. Целта на тази статия е да направи преглед на NOA 

дабигатран, неговото наблюдение и обръщане и да предостави клинични 

съвети относно лечението на пациенти, които получават дабигатран и 

изискват зъбни екстракции. Материал и методи: Оценява се хода на петима 

пациенти на дабигатран, подложени на екстракция на зъби. Проучени са 

медицинските карти на тези пациенти. Сутрешната доза дабигатран 

(Pradaxa) беше пропусната и екстракцията на зъбите беше извършена ≥12 

часа след последния прием на лекарството. Резултати: Извадени са 

четиринадесет зъба при пет пациенти, получаващи Dabigatran с нормален 

креатининов клирънс. Екстракциите са извършени ≥12 часа след 

последното приложение на дабигатран. Само един пациент има леко 

удължено кървене, успешно контролирано с локални хемостатични мерки. 

Заключения: Простите екстракции на зъби могат безопасно да се 



 

 

 

извършват ≥12 часа след последното приложение на лекарството при 

пациенти с нормален креатининов клирънс без значително по-голям риск 

от кървене в сравнение с конвенционалните перорални антикоагуланти. 

Въпреки това, понастоящем няма установени насоки, основани на 

доказателства, за стоматологично лечение на тези пациенти и са 

необходими допълнителни клинични проучвания. 

Abstract: For more than 50 years, vitamin K antagonists have been the gold 

standard in the treatment of cardiovascular and cerebrovascular diseases and in 

the prevention of their complications. In the last 5 years new anticoagulants 

dabigatran, rivaroxaban and apixaban are rapidly implemented in the clinical 

practice, displacing Vit. K antagonists, due to numerous of advantages they 

have. Dabigatran is the first and most widely used new oral anticoagulant, so it 

is important for the dentists to be aware of this drug. The purpose of this article 

is to review NOA dabigatran, its monitoring and reversal, and provides clinical 

advice on the management of patients who receives dabigatran and requires 

dental extractions. Material and methods: The course of five patients on 

dabigatran who underwent teeth extraction was assessed. The medical charts of 

these patients were investigated. Morning dose of dabigatran (Pradaxa) was 

omitted and teeth extraction was performed ≥12 hours after the last in take of the 

drug. Results: Fourteen teeth were extracted in five patients receiving 

Dabigatran with normal creatinine clearance. Extractions were performed ≥12 

hours after the last administration of dabigatran. Only one patient has slightly 

prolonged bleeding, successfully controlled with local hemostatic measures. 

Conclusions: Simple teeth extractions can be safely performed ≥12 hours after 

the last administration of the medication in patients with normal creatinine 

clearance without significantly greater bleeding risk than conventional oral 

anticoagulants. However, currently no established evidence-based guidelines for 

dental management of these patients are available and further clinical studies are 

needed. 

 

7.5. Dinkova A , Atanasov D, Vladimirova-Kitova L. Discontinuation of Oral 

Antiplatelet Agents before Dental Extraction - Necessity or Myth? Folia 

medica 2017, 59 (3): 326-335, DOI: 10.1515/folmed-2017-0043. 



 

 

 

Резюме: Рискът от прекомерно кървене често кара лекарите да прекъснат 

антитромбоцитните средства като ацетилсалицилова киселина и 

клопидогрел преди зъбни екстракции, което излага пациентите на риск от 

нежелани тромботични събития. Цел: Да се оцени риска от кървене по 

време на зъбни екстракции при пациенти с продължаваща 

антитромбоцитна терапия. Материали и методи: Изследването включва 

130 пациенти (64 мъже и 66 жени) на възраст между 18 и 99 години. 

Шестдесет и осем от пациентите са получавали 100 mg ацетилсалицилова 

киселина (ASA); те са разделени на две групи: 34 пациенти са продължили 

да приемат ASA и 34 пациенти са го спрели 72 часа преди екстракцията. 

Шестдесет и двама от пациентите са лекувани със 75 mg клопидогрел; те 

също бяха разделени на две групи: 31 продължиха да приемат клопидогрел 

и 31 пациенти го спряха 72 часа преди екстракцията. Екстракцията беше 

извършена под местна анестезия, тъй като не бяха извадени повече от 3 

зъба на посещение. Използвана е локална хемостаза с желатинова гъба 

и/или зашиване за контролиране на кървенето. Резултати: Леко кървене се 

наблюдава най-често през първите 30 минути, успешно овладяно чрез 

локална хемостаза. Само 1 пациент в контролната и 1 в експерименталната 

група, получаващи АСК, съобщават за леко кървене през първите 24 часа, 

контролирано чрез компресия с марля. Не е настъпил голям кръвоизлив, 

изискващ спешна помощ или повече от локална хемостаза. Не е установена 

статистически значима разлика в кървенето между две групи. Заключение: 

Единични и множествени зъбни екстракции при пациенти, получаващи 

ацетилсалицилова киселина или клопидогрел, могат да се извършват 

безопасно без прекъсване на терапията при осигурена подходяща локална 

хемостаза. 

Abstract: The risk of excessive bleeding often prompts physicians to interrupt 

the antiplatelet agents as acetylsalicilyc acid and clopidogrel before dental 

extractions which puts patients at risk of adverse thrombotic events. Aim: To 

assess the bleeding risk during dental extractions in patients with continued 

antiplatelet therapy. Materials and methods: The study included 130 patients (64 

men and 66 women) aged between 18 and 99 years old. Sixty-eight of the 

patients received 100 mg acetilsalicilic acid (ASA); these were divided into two 

groups: 34 patients continued taking ASA and 34 patients stopped it 72 hours 



 

 

 

before extraction. Sixty-two of the patients were treated with 75 mg clopidogrel; 

these were also divided into two groups: 31 continued taking clopidogrel and 31 

patients stopped it 72 hours before extractions. Extraction was performed under 

local anaesthesia as no more than 3 teeth per visit were extracted. Local 

haemostasis with gelatine sponge and/ or suturing was used to control bleeding. 

Results: Mild bleeding was observed most frequently in the first 30 minutes, 

successfully managed by local haemostasis. Only 1 patient in the control and 1 

in the experimental group receiving ASA reported mild bleeding in the first 24 

hours, controlled by compression with gauze. No major haemorrhage requiring 

emergency or more than local haemostasis occurred. No statistically significant 

difference in bleeding between two groups was found. Conclusion: Single and 

multiple dental extractions in patients receiving acetylsalicylic acid or 

clopidogrel can be safely performed without discontinuation of the therapy with 

provided appropriate local haemostasis. 

 

7.6.Dinkova A , Atanasov D, Vladimirova-Kitova L. Opinion survey of the 

cardiologists in bulgaria regarding therapy with acetylsalicylic acid, 

clopidogrel and acenocoumarol in patients undergoing dental extractions. 

Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers). 2017 Oct-Dec; 

23(4) 1737-1741, DOI: 10.5272/jimab.2017234.1737. 

Резюме: Сърдечно-съдовите заболявания са водещата причина за 

смъртност и инвалидност в световен мащаб. Основна роля в лечението и 

профилактиката на тези заболявания и техните усложнения има 

антитромбоцитната и антикоагулационна терапия. Рутинната практика в 

миналото беше прекъсване на антитромбоцитните и антикоагулантни 

лекарства преди екстракцията на зъбите. Днес повечето автори и 

стоматологични асоциации препоръчват поддържане на терапевтични нива 

на антитромботични лекарства при екстракция на единични или множество 

зъби поради факта, че рискът от сериозни емболични усложнения 

надвишава риска от кървене. Целта на настоящото изследване е да 

определи мнението и подхода на кардиолозите в България относно 

терапията с аспирин, клопидогрел и аценокумарол при пациенти, 

подложени на зъбни екстракции. Материал и метод: 222 кардиолози бяха 



 

 

 

интервюирани за техния подход по отношение на антитромботична 

терапия с ацетилсалицилова киселина (аспирин), клопидогрел (Plavix, 

Trombex) и аценокумарол (Sintrom) при пациенти, подложени на зъбни 

екстракции. Резултати: Няма консенсус и установен протокол за 

прекратяване на записаните медикаменти и колко време преди зъбната 

екстракция. Заключение: Няма одобрен протокол относно приложението 

на ацетилсалицилова киселина (Аспирин), Клопидогрел (Plavix, Trombex) 

и Аценокумарол (Sintrom) при пациенти, подложени на екстракция на 

зъби. Съобщава се за голям брой тромбоемболични усложнения поради 

прекъсване на терапията. 

Abstract: Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality and 

disability worldwide. Major role in the treatment and prophylaxis of these 

diseases and their complications has antiplatelet and anticoagulation therapy. 

Routine practice in the past was an interruption of antiplatelet and anticoagulant 

medication before dental extraction. Today most authors and dental associations 

recommend maintaining therapeutic levels of antithrombotic drugs in single or 

multiple teeth extractions due to the fact that the risk of serious embolic 

complications outweighs the risk of bleeding. The aim of the present study is to 

determine the opinion and approach of cardiologists in Bulgaria regarding 

therapy with Aspirin, Clopidogrel and Acenocoumarol in patients undergoing 

dental extractions. Material and Method: 222 cardiologists were interviewed 

about their approach in terms of antithrombotic therapy with acetylsalicylic acid 

(Aspirin), Clopidogrel (Plavix, Trombex) and Acenocoumarol (Sintrom) in 

patients undergoing dental extractions. Results: There is no consensus and an 

established protocol on the cessation of enrolled medications and how long 

before dental extraction. Conclusion: There is no approved protocol regarding 

administration of acetylsalicylic acid (Aspirin) Clopidogrel (Plavix, Trombex) 

and Acenocoumarol (Sintrom) in patients undergoing teeth extraction. A large 

number of thromboembolic complications due to interruption of the therapy has 

been reported. 

 

 



 

 

 

7.7. Dinkova A , Atanasov D, Vladimirova-Kitova L. Opinion survey of the 

General practitioners in Bulgaria regarding therapy with Acetylsalicylic 

acid, Clopidogrel and Acenocoumarol in patients undergoing dental 

extractions. Journal of IMAB - Annual Proceeding (Scientific Papers). 

2017, 23(4) 1769-1772, DOI: 10.5272/jimab. 2017234.1769. 

Резюме: Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност 

и инвалидност в световен мащаб. Основна роля в лечението и 

профилактиката на тези заболявания и техните усложнения имат 

антитромбоцитните и антикоагулантните лекарства. Рутинната практика в 

миналото беше прекъсване на антитромбоцитните и антикоагулантни 

лекарства преди екстракцията на зъбите. Днес повечето автори и 

стоматологични асоциации препоръчват поддържане на терапевтични нива 

на антитромботични лекарства при екстракция на единични или множество 

зъби поради факта, че рискът от сериозни тромбоемболични усложнения 

надвишава риска от кървене. Целта на настоящото изследване е да 

определи мнението и подхода на общопрактикуващите лекари в България 

относно терапията с аспирин, клопидогрел и аценокумарол при пациенти, 

подложени на зъбни екстракции. Материал и метод: 282 

общопрактикуващи лекари бяха интервюирани за техния подход към 

антитромботичната терапия с ацетилсалицилова киселина (аспирин), 

клопидогрел (Plavix, Trombex) и аценокумарол (Sintrom) при пациенти, 

подложени на зъбни екстракции. Резултати: Няма консенсус и установен 

протокол за спиране на ацетилсалицилова киселина (Аспирин), 

Клопидогрел (Plavix, Trombex) и Аценокумарол (Sintrom), и за какъв 

период от време преди зъбната екстракция. Заключение: Сред 

общопрактикуващите лекари в България няма утвърден протокол за 

прилагане на ацетилсалицилова киселина (аспирин), клопидогрел 

(плавикс, тромбекс) и аценокумарол (синтром) при пациенти, подложени 

на екстракция на зъби. 

Abstract: Cardiovascular diseases are leading cause of mortality and disability 

worldwide. Major role in the treatment and prophylaxis of these diseases and 

their complications have antiplatelet and anticoagulation drugs. Routine practice 

in the past was an interruption of antiplatelet and anticoagulant medication 

before dental extraction. Today most authors and dental associations recommend 



 

 

 

maintaining therapeutic levels of antithrombotic drugs in single or multiple teeth 

extractions due to the fact that the risk of serious thromboembolic complications 

outweighs the risk of bleeding. The aim of the present study is to determine the 

opinion and approach of the General Practitioners in Bulgaria regarding therapy 

with Aspirin, Clopidogrel and Acenocoumarol in patients undergoing dental 

extractions. Material and Method: 282 General Practitioners were interviewed 

for their approach to the antithrombotic therapy with Acetylsalicylic acid 

(Aspirin) Clopidogrel (Plavix, Trombex) and Acenocoumarol (Sintrom) in 

patients undergoing dental extractions. Results: There is no consensus and an 

established protocol on the cessation of Acetylsalicylic acid (Aspirin) 

Clopidogrel (Plavix, Trombex) and Acenocoumarol (Sintrom), and for what 

period of time before dental extraction. Conclusion: Among General 

Practitioners in Bulgaria there is no approved protocol regarding administration 

of Acetylsalicylic acid (Aspirin) Clopidogrel (Plavix, Trombex) and 

Acenocoumarol (Sintrom) in patients undergoing teeth extraction. 

 

7.8. Petrov I, Postadzhiyan A, Tokmakova M, Kitova L , Tsonev S,  Addison 

J, Petkova R, Lachev V. Management of High and Very High-Risk Subjects 

with Familial Hypercholesterolemia: Results from an Observational Study 

in Bulgaria Folia Med (Plovdiv) 2018;60(3):389-96. doi: 10.2478/folmed-

2018-0020. 

Абстракт: Фамилната хиперхолестеролемия (FH) е генетично заболяване, 

което причинява преждевременна атеросклероза и преждевременно 

сърдечно-съдово заболяване (ССЗ). Това е ретроспективно 

наблюдателното проучване, което изследва клиничните характеристики и 

лечението на пациенти с ФХ в България за период от 12 месеца. 

Материали и методи: Дванадесет кардиологични сайта участваха в това 

проучване от май 2015 г. до май 2016 г. Допустимите пациенти са имали 

поне две рутинни измервания на липопротеини с ниска плътност  (LDL C) 

и рецепта за понижаване на липидите терапия (LLT) в началото на периода 

на наблюдение. Бяха оценени средни стойности за пол, възраст и анамнеза 

за сърдечно-съдови (CV) събития в началото и LDL-C във времето. 

Резултати: От 220 допустими пациенти 196 изпълниха критериите за 

диагноза FH: 27 определено, 94 вероятни и 75 възможни. Средната възраст 



 

 

 

при записване е 54,4 години и 64,1% от субектите са мъже. Средната 

класификация на сърдечно-съдовия риск в началото е 26,8% 

високорискови (HR) и 73,2% много високорискови (VHR). Средният LDL-

C е 5,6 mmol/L в началото и 4,1 mmol/L при последното наблюдение (12 

месеца). Насоките за ESC/EAS за целите за LDL-C (приложими към 

момента на проучването) са постигнати с 14,5% от HR и 5,0% от 

пациентите. Повечето пациенти (n=219) са получавали статини. Един 

предмет имал непоносимост към статини (терапия с езетимиб). 

Интензивно лечение със статини (аторвастатин 40–80 mg/дневно и 

розувастатин 20–40 mg/дневно) е използван при 38,6% от индивидите по 

време на периода на наблюдение и 10% от пациентите са получавали 

комбинирана терапия (статин плюс езетимиб или друг LLT). Заключения: 

Повечето пациенти с FH не достигат определените от ESC/EAS LDL-C 

цели. Ранното идентифициране и обучението на лекарите могат да 

подобрят управлението на FH. 

Abstract: 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: Twelve 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 classifi cation 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. 

 

7.9.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) за 

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. 

 

7.10.Daskalova E, 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): 9-16.  

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 са в 



 

 

 

подкрепа на благотворния 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. 

 

7.11.Kalinov RI, Marinov BI, Stoyanova DI, Hodgev VA, Vladimirova-

Kitova LG, Nikolov FP, Kostianev SS. Desaturation during physical exercise 

in COPD patients – a stable over time phenomenon. Folia Med 2019;61(2): 

doi: 10.2478/folmed-2018-0079Р. 

 

Резюме: Десатурацията, предизвикана от физическо натоварване, е често 

срещана находка при пациенти с умерена и тежка ХОББ. Това е важен 

маркер в хода на заболяването, който има прогностична стойност за риска 

от смъртност. Цел: Да се наблюдават във времето пациенти с ХОББ със и 

без десатурация по време на 6-минутен тест за ходене (6MWT) и да се 

оцени стабилността на това явление. Материали и методи: 6MWT е 

приложен на 70 пациенти с ХОББ, чиято тежест варира от стадий 2А до 

стадий 4D (GOLD 2011); пациентите са със средна възраст 64,5±10,1, 

средна пакет-години - 38,8±21, FEV1% = 46,4%±15,7%, FVC% = 

73,7%±1,3%, МРС = 2,31±0,84, САТ = 20,8±6,6. По време на теста се 

наблюдава насищането с кислород; индикации за десатурация са 

намаляване на SpO2 с ≥4% и спад на SpO2 до ≤88% за най-малко 3 минути. 

Пациентите са проследени средно 40,9±22,3 месеца и тестовете са 



 

 

 

повторени. Резултати: Пациентите бяха разделени на две групи въз основа 

на намаляването на SpO2: Група А включваше пациенти с десатурация 

(n=35) и Група В – пациенти без десатурация (n=35). При 66 от пациентите 

профилът на десатурация е стабилен във времето. Само двама пациенти, 

които не са се десатурирали в началото, са имали десатурация в 

последващия 6MWT и други двама пациенти, които са десатурирали в 

началото, не са го имали по-късно в проследяването. Заключение: 

Десатурацията е явление, което продължава във времето. Въз основа на 

резултатите може да се заключи, че предизвиканата от упражнения 

десатурация е основен маркер за конкретен фенотип на ХОББ. 

Abstract: Exercise-induced desaturation is a common finding in patients with 

moderate and severe COPD. It is an important marker in the course of disease 

that has a prognostic value for mortality risk. Aim: To monitor over time COPD 

patients with and without desaturation during 6-minute walking test (6MWT) 

and to assess the stability of that phenomenon. Materials and methods: A 

6MWT was administered to 70 patients with COPD which ranged in severity 

from stage 2A to stage 4D (GOLD 2011); the patients had a mean age of 

64.5±10.1, mean pack-years - 38.8±21, FEV1% = 46.4%±15.7%, FVC% = 

73.7%±1.3%, МRС = 2.31±0.84, САТ = 20.8±6.6. Oxygen saturation was 

monitored during the test; indications for desaturation were a decrease of SpO2 

by ≥4% and a fall in SpO2 to ≤88% for at least 3 min. The patients were 

followed-up for mean 40.9±22.3 months and tests were repeated. Results: 

Patients were divided into two groups based on the decrease in SpO2: Group A 

included patients with desaturation (n=35) and Group B – patients with no 

desaturation (n=35). In 66 of the patients the desaturation profile was stable over 

time. Only two patients, who did not desaturated at baseline, experienced 

desaturation in the follow-up 6MWT and another two patients, who desaturated 

at baseline, did not have it later in the follow-up. Conclusion: Desaturation is a 

phenomenon that is persistent over time. Based on the results, it could be 

concluded that exercise-induced desaturation is a major marker of a particular 

COPD phenotype. 

 



 

 

 

7.12.Daskalova E, Delchev S, Rashev P, Ankova D,  Pupaki D, Vladimirova-

Kitova L, Kanarev M. Aronia melanocarpa supplementation and thymic age 

alterations in rats. Comp Rend Acad Bulg Sci 2021; 74 (8): 1161-1168. 

(IF=0.204). 

Резюме: Прогресивната инволюция на тимуса, един от признаците 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 тимусна инволюция при зрели плъхове. Използван е модел на 

спонтанно старещи плъхове, суплементирани с антиоксидантни напитки в 

продължение на 12 седмици. Приемът на антиоксидантни нутрицевтици не 

повлиява органометричните параметри, но води до забавяне на свързаните 

с възрастта промени в хистологичната структура на тимуса. Тези добавки 

проявяват тимоцит-стимулиращ ефект, изразен чрез интензивността на 

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

зрели Т-лимфоцити. Не бяха установени значими промени в серумните 

нива на IL2. 

Abstract: Progressive thymic involution, a sign of aging 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 

aging. 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 aging 

rats supplemented with antioxidant beverages for 12 weeks. Supplementation 

with antioxidant nutraceuticals does not affect organomethric 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 T-lymphocytes. No significant changes were established on the serum 

levels of IL2. 

 

7.13.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; 10, 1641. 

https://doi.org/10.3390/foods э10071641. (IF=4.350). 

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.  

https://doi.org/10.3390/foods


 

 

 

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. 

 

7.14.Vladimirova-Kitova L, Kitov S, Ganev M and Chochkova-Bukova L 

Case Report: Difficulties in the Treatment of a 12-Year-Old Patient With 

Homozygous Familial Hypercholesterolemia, Compound Heterozygous 

Form − 5 Years Follow-Up. Front. Cardiovasc. Med. 2021; 8:743341. doi: 

10.3389/fcvm.2021.743341 (IF=6.050). 

Резюме: Прегледът на литературата, който направихме, разкрива 

ограниченото използване на инхибитори на пропротеин конвертаза 

субтилизин/кексин тип 9 (PCSK9i) при деца с фамилна 

хиперхолестеролемия (FH). През 2015 г. 10-годишно момче има кръгли, 

ксантохромни лезии на дясното коляно и лакътя. Стойностите на общия и 

LDL-холестерол (LDL-C)-18 и 15 mmol/l, съответно – заедно с нормални 

триглицериди и HDL-холестерол (HDL-C) потвърждават, че лезиите са 



 

 

 

ксантоми. Данните предполагат хомозиготна форма на FH. Нивото на 

липопротеин (а) е високо: 270 mg/dl. Първоначалното лечение, базирано на 

европейските препоръки, включва аторвастатин 20 mg и Ezetimibe 10 mg и 

води до намаляване на LDL-C с 46% за 5 месеца; пациентът обаче развива 

тежка непоносимост към статини. Аторвастатин е заменен с розувастатин 

10 mg, но симптомите продължават. Успехът е постигнат чрез 

преминаване към интермитентна схема: Розувастатин 10 mg три пъти 

седмично с дневен прием на Ezetimibe 10 mg. Резултатите обаче бяха далеч 

от желаната цел за LDL. LDL-аферезата беше препоръчителна, но за 

съжаление не се прави в България. През май 2017 г. генетичен анализ [две 

патологични мутации в LDLR гена: c.1519A>G; p.(Lys507Glu) и 

c.2403_2406del; p.(Leu802Alafs∗126)] потвърди първоначалната диагноза: 

пациентът е имал хомозиготна FH с действителна хетерозиготност на 

съединението. След като навърши 12 години през септември 2017 г., 

пациентът отговаряше на условията за лечение с PCSK9i: Evolocumab 140 

mg. Средното намаление на LDL-C с тройната комбинация достига 

намаление от 52,17% за целия 2-годишен период. Целта за LDL е 

постигната през януари 2020 г. Тройната терапия значително намалява 

аполипопротеин В с 29,16%. Не е открита статистически значима разлика в 

нивата на Lp (a) (p > 0,05) Нашият клиничен случай показва, че тройната 

липидопонижаваща комбинация при пациент със съединение 

хетерозиготна FH е добър терапевтичен вариант за достигане на LDL-

целта. 

Abstract: The literature review we conducted reveals the limited use of 

proprotein convertase subtilisin/kexin type 9-inhibitors (PCSK9i) in children 

with familial hypercholesterolemia (FH). In 2015, a 10-year-old boy presented 

with round, xanthochromic lesions on his right knee and elbow. The values of 

total and LDL-cholesterol (LDL-C)−18 and 15 mmol/l, respectively—along 

with normal triglycerides and HDL-cholesterol (HDL-C) confirmed the lesions 

were xanthomas. The data suggested a homozygous form of FH. The level of 

lipoprotein (a) was high: 270 mg/dl. Initial treatment, based on European 

recommendations, included Atorvastatin 20 mg and Ezetimibe 10 mg and led to 

a decrease in LDL-C by 46% for 5 months; however, the patient developed 

severe statin intolerance. Atorvastatin was replaced with Rosuvastatin 10 mg, 



 

 

 

but the symptoms persisted. Success was achieved by switching to an 

intermittent regimen: Rosuvastatin 10 mg three times a week with a daily intake 

of Ezetimibe 10 mg. However, the results were far from the desired LDL target. 

LDL-apheresis was advisable, but unfortunately, it is not performed in Bulgaria. 

In May 2017, a genetic analysis [two pathological mutations within the LDLR 

gene: c.1519A>G; p.(Lys507Glu) and c.2403_2406del; p.(Leu802Alafs∗126)] 

confirmed the initial diagnosis: the patient had homozygous FH with compound 

heterozygosity indeed. Having turned 12 in September 2017, the patient was 

eligible for treatment with a PCSK9i: Evolocumab 140 mg. The mean reduction 

of LDL-C with the triple combination reached a reduction of 52.17% for the 

whole 2-year period. The LDL target was reached in January 2020. The triple 

therapy significantly reduced Apolipoprotein B by 29.16%. No statistically 

significant difference was found in Lp (a) levels (p > 0.05) Our clinical case 

demonstrates that the triple lipid-lowering combination in a patient with 

compound heterozygous FH is a good therapeutic option for reaching the LDL-

target. 

 

7.15.Vladimirova-Kitova L, Kitov S, Uchikov P, Pavlov G. Catecholamine-

induced cardiomyopathy - a clinical case, Folia Medica 2022, 64(1): 156-

161, doi: 10.3897/folmed.64.e63215.  

Резюме: 27-годишен пациент е с 3-месечна анамнеза за епизодично 

главоболие и постоянно повишаващо се кръвно налягане (до 240/120). 

Клиничните, лабораторните и инструменталните находки (епизоди на 

тежка хипертония, повишени нива на метанефрин в урината и ЯМР, 

показващ маса от 5,1×5,5 cm в диаметър) ни доведоха до диагнозата 

феохромоцитом на дясната надбъбречна жлеза. Предоперативното лечение 

включва алфа блокери, блокери на калциевите канали и плазма. Дясната 

надбъбречна жлеза беше напълно отстранена чрез ретроперитонеален 

достъп. При екстракцията на тумора е регистрирана камерна тахикардия, 

след което се появява остра сърдечна недостатъчност. През първите 

няколко часа ехокардиографското изображение показва намален EF с 9% – 

катехоламин-индуцирана кардиомиопатия. Пациентът е подложен на 

сложна и адекватна реанимация в интензивното отделение, която 



 

 

 

продължи 20 дни. Наблюдава се бавно, но стабилно увеличаване на 

фракцията на изтласкване заедно с намаляване на задръстванията. 

Използва се магнитен резонанс за потвърждаване на нормализирането на 

морфологията на миокарда. За потвърждаване на доброкачествената форма 

на тумора е използвана немска хистологична лаборатория. През 

следващите три месеца пациентът е на стандартна терапия с бета-блокери, 

инхибитор на ангиотензин-конвертиращия ензим и минералокортикоидни 

антагонисти. Повишаването на катехоламините по време на 

отстраняването на голям феохромоцитом може да доведе до тежко 

сърдечно-съдово усложнение, дори при пълно и адекватно предоперативно 

защитно лекарство. Обратимостта на процеса предполага необходимост от 

адекватно и навременно постоперативно лечение за пълното развитие на 

патоморфологичните изменения. 

Abstract: A 27-year-old patient presented with a 3-month history of episodic 

headaches and persistently rising blood pressure (up to 240/120). The clinical, 

laboratory, and instrumental findings (episodes of severe hypertension, 

increased levels of metanephrine in urine, and MRI showing a mass of 5.1×5.5 

cm in diameter) led us to the diagnosis of pheochromocytoma of the right 

adrenal grand. Preoperative medication included alpha blockers, calcium 

channel blockers, and plasma. The right adrenal gland was completely removed 

using the retroperitoneal access. During the extraction of the tumour, a 

ventricular tachycardia was recorded after which acute heart failure issued. In 

the first few hours, echocardiographic imaging showed a reduced EF of 9% – 

catecholamine-induced cardiomyopathy. The patient underwent a complex and 

adequate reanimation in the intensive care unit which lasted 20 days. A slow but 

steady increase in the ejection fraction along with a decrease in congestion was 

observed. Magnetic resonance imaging was used to confirm the normalisation of 

myocardial morphology. A German histological laboratory was used to confirm 

the benign form of the tumour. For the next three months, the patient was on a 

standard therapy with beta blockers, angiotensin-converting-enzyme inhibitor 

and mineralocorticoid antagonists. Тhe catecholamine surge during the removal 

of a large pheochromocytoma could lead to severe cardio-vascular complication, 

even with a complete and adequate preoperative protective medication. The 

reversibility of the process implies the necessity of an adequate and timely 



 

 

 

postoperative treatment for a complete involution of the pathomorphological 

changes. 

 

7.16. Daskalova E, Delchev S, Vladimirova-Kitova L, Denev P, Bivolarski I, 

Pencheva M. Aronia melanocarpa fruit juice modulates ACE2 

immunoexpression and attenuates age-related remodelling of coronary 

arteries in rats. Food Bioscience 2022, 11, 1220, 1-13.. (IF=4.350). 

 

Резюме: Целта на проучването е да се оцени ефектът от суплементирането 

с плодов сок от Aronia melanocarpa (AMJ) върху свързаното с възрастта 

ремоделиране на коронарните артерии в сърцето на възрастни плъхове. 

Мъжки плъхове Wistar (n=24) бяха разделени на 3 групи: 1) Млади 

контроли (CY) - на възраст 2 месеца, без прием на AMJ; 2) Стари контроли 

(CO) - на възраст 27 месеца, без прием на AMJ; и 3) AMJ група (A) – 27-

месечни животни, приемали орално AMJ в продължение на 105 дни. 

Суплементирането с AMJ не повлия параметъра на диаметъра на стената 

(индекс на Кернохан) на коронарните артерии на възрастни плъхове и не се 

наблюдаваха значителни разлики между млади и стари контроли. В 

сравнение с младите контроли, количеството на колагеновите влакна в 

коронарната tunica media беше значително увеличено в старите контроли, 

което може да се дължи на естествения процес на стареене. Въпреки това, 

възрастни плъхове, суплементирани с AMJ, показват значително 

намаляване на количеството на колагеновите влакна в тяхната коронарна 

tunica media, в сравнение със старите контроли. Интензивността на 

имунохистохимичната реакция за alpha smooth muscle actin (αSMA) в 

коронарната tunica media беше значително по-ниска в групата с добавки, 

отколкото в старите контроли. Интензитетът на имунохистохимичната 

реакция на angiotensin converting enzyme 2 (ACE2) в tunica media на 

суплементираната група беше значително по-висок от този, наблюдаван 

при старите контроли. Тези резултати показват положителните ефекти от 

добавката на AMJ върху възрастовото ремоделиране на коронарните 

артерии и са в подкрепа на превантивния потенциал на суплементирането с 



 

 

 

антиоксидантни функционални храни при заболявания, свързани с 

възрастта. 

Abstract: The aim of the study was to evaluate the effect of Aronia 

melanocarpa fruit juice (AMJ) supplementation on age-related coronary arteries 

remodelling in aged rat heart. Male Wistar rats (n=24) were divided into 3 

groups: 1) Young controls (CY) - aged 2 months, without AMJ 

supplementation; 2) Old controls (CO) - aged 27 months, without AMJ 

supplementation; and 3) AMJ group (A) – 27-month-old animals, supplemented 

orally with AMJ for 105 days. AMJ supplementation did not influence the wall-

to-diameter parameter (Kernohan index) of the coronary arteries of aged rats and 

no significant differences were observed between young and old controls. In 

comparison to the young controls, the amount of collagen fibers in the coronary 

tunica media was significantly increased in the old controls, which could be 

attributed to the natural ageing process. However, aged rats supplemented with 

AMJ showed a significant decrease in the amount of collagen fibеrs in their 

coronary tunica media, as compared to the old controls. The intensity of the 

immunohistochemical reaction for alpha smooth muscle actin (αSMA) in the 

coronary tunica media was significantly lower in the supplemented group than 

in the old controls. The intensity of the angiotensin converting enzyme 2 

(ACE2) immunohistochemical reaction in the coronary tunica media of the 

supplemented group was significantly higher than the one observed in the old 

controls. These results indicate the positive effects of AMJ supplementation on 

age-dependent remodelling of coronary arteries and support the preventive 

potential of antioxidant functional food supplementation in age-related diseases. 

7.17.Vladimirova-Kitova LG, Delchev S, Rhythm and conduction 

complications after Covid-19 infection in physiological hypertrophy of 

myocardium (athlete’s heart). A case report. Folia Medica 2022, vol. 64. 

(под печат). 

Резюме: Терминът "спортно сърце" се използва за специфични 

циркулаторни и морфологични промени при индивиди, които участват в 

спортни състезания. Характеризира се с нормална сърдечна функция и 

обратимо ремоделиране на миокарда. Честотата и тежестта на сърдечната 

патология след COVID-19 при активни спортисти засега са неясни. Едно от 

усложненията, засягащи сърцето, е миокардитът. Представяме случай на 



 

 

 

23-годишен гребец след средна по тежест инфекция с COVID-19. 

Електрокардиограмите показват доказателства за промяна в проводимостта 

и нарушенията на ритъма, вариращи от група 1 (чести) до група 2 (нечести) 

на фона на "спортно сърце". Ехокардиографията (допълнена с нови методи 

за оценка на деформацията - Global longitudinal strain) разкрива област с 

леко намалена левокамерна деформация около върха. За оценка на фините 

промени в миокарда е използвана магнитно-резонансна томография и е 

открит фокален миокардит. 

Този клиничен случай представя два съществени проблема. Първо, по-

податливо ли е "спортното сърце" към нарушения на ритъма и 

проводимостта след инфекция с COVID-19 от тази на човек, който не се 

занимава активно със спорт? Второ, каква е обратимостта или 

дефинитивния характер на тези нарушения и по какъв начин това влияе 

върху прогнозата, свързана с активна спортна дейност. 

Abstract: The term "athlete's heart" is used for specific circulatory and 

morphological changes in individuals who participate in sports competitions. It 

is characterized by normal cardiac function and reversible myocardial 

remodelling. 

The incidence and severity of the post-COVID-19 cardiac pathology in active 

athletes are so far unclear. One of the complications involving the heart is 

myocarditis. We present a case of 23-year-old rower after having a COVID-19 

infection, moderate in severity. Electrocardiograms showed evidence of a shift 

in conduction and rhythm disturbances ranging from Group 1 (common) to 

Group 2 (uncommon) on the background of an athlete’s heart. Echocardiography 

(with new methods of evaluating deformity - Global longitudinal strain) 

revealed an area with mildly reduced left ventricular deformity around the apex. 

To assess the subtle alterations in the myocardium magnetic resonance imaging 

was used and focal myocarditis was detected. 

This clinical case presents two substantial issues. First, is the athlete’s heart 

more susceptible to rhythm and conduction disturbances after a COVID-19 

infection from that of a person not actively engaged in sports? Second, what the 

reversibility or the definitive nature of these disturbances is, and in what way it 

influences the prognosis associated with an active sporting activity. 

 

7.18. Risteska M, Vladimirova-Kitova L, Andonov V. Serum NT-ProBNP 

potential marker of cirrhotic cardiomyopathy Folia Medica, (под печат). 

https://foliamedica.bg/view_document.php?id=65824&view_role=11
https://foliamedica.bg/view_document.php?id=65824&view_role=11


 

 

 

Резюме: Въз основа на много предхождащи проучвания традиционно 

чернодробната цироза се свързва със сърдечна дисфункция. Основните 

клинични характеристики на цирозната кардиомиопатия включват 

отслабена систолна контрактилност в отговор на физиологично или 

фармакологично напрежение, диастолна дисфункция, аномалии на 

електрическата проводимост и хронотропна некомпетентност. Предишни 

проучвания установиха, че BNP и неговият предшественик NT-proBNP са 

повишени при цироза със систолна, както и диастолна дисфункция. 

Abstract: Based on many previous studies traditionally, liver cirrhosis is 

associated with cardiac dysfunction. The main clinical features of cirrhotic 

cardiomyopathy include attenuated systolic contractility in response to 

physiologic or pharmacologic strain, diastolic dysfunction, electrical 

conductance abnormalities and chronotropic incompetence. Previous studies 

have found that BNP and its precursor NT-proBNP are elevated in cirrhosis 

with systolic as well as diastolic dysfunction. 

 

7.19.Nikolov D, Stoyanova V, Vladimirova-Kitova L, Linev A, Nikolov G, 

Kitov S. An analysis and evaluation of the correlation between DNA 

polymorphism in the genes MTHFR, PAI-1 and serum creatinine, 

creatinine clearance and albumin/creatinine ratio in morning urine of 

patients with type 2 diabetes mellitus and diabetic nephropathy. Folia 

Medica, (под печат).  

Резюме: Диабетната нефропатия (ДН) е основното микроангиопатично 

заболяване на захарен диабет тип 2 (ДМТ2) и е водеща причина за 

хронично бъбречно заболяване (ХБН) и бъбречна недостатъчност (KF). 

Целта на изследването е да се подобрят диагностичните методи за ранна 

диагностика на диабетна нефропатия при пациенти със захарен диабет тип 

2. Материали и методи: Включени са 150 пациенти, разделени в три групи. 

Първа група се състои от 67 пациенти с ДМТ2 и ДН с ХБН I-II стадий 

(серумен креатинин 96,22 ± 18,61 µmol/l, креатининов клирънс по MDRD 

103,26 ± 16,12 ml/min.). Втората група има 45 пациенти с DMT2 и без 

клинични или лабораторни признаци на DN. Третата група включва 38 

здрави индивида. Полиморфизмът на гените MTHFR C677T и PAI-14G/5G 

се определя с екстракция на ДНК от периферни кръвни клетки. Всички 

пациенти са подложени на PCR в реално време с използване на Montania. 

Анализ на серумен креатинин, креатининов клирънс по MDRD, 

https://foliamedica.bg/view_document.php?id=67912&view_role=11
https://foliamedica.bg/view_document.php?id=67912&view_role=11
https://foliamedica.bg/view_document.php?id=67912&view_role=11
https://foliamedica.bg/view_document.php?id=67912&view_role=11


 

 

 

съотношение албумин/креатинин. Резултати: Според корелационния 

анализ има силна връзка между серумния креатинин, креатининовия 

клирънс и съотношението албумин/креатинин и полиморфизма С677Т на 

гена MTHFR и полиморфизма 4G/5G на гена за PAI-1. Статистическите 

анализи, които бяха използвани описателен анализ, ANOVA, Множествени 

сравнения показаха ниво на значимост P<0,05. Заключение: 1 C677T от 

гена за MTHFR i е свързан с повишаване на серумния креатинин. 

Наличието на алел Т в гена за MTHFR определя тенденциите за 

повишаване на серумния креатинин, намаляване на креатининовия 

клирънс и повишаване на съотношението албумин/креатинин в сутрешната 

урина. 2. Полиморфизмът в 4G/5G гена за PAI-1 е свързан с повишаване на 

серумния креатинин. Наличието на 4G алел в гена за PAI-1 определя 

тенденциите за повишаване на серумния креатинин, намаляване на 

креатининовия клирънс и повишаване на съотношението 

албумин/креатинин I сутрешна урина. 

Abstract: Diabetic nephropathy (DN) is the main microangiopathic disease of 

diabetes mellitus type 2 (DMT2) and is a leading reason for chronic kidney 

disease (CKD) and kidney failure (KF). The aim of the study is to ameliorate the 

diagnostic methods for early diagnosis of diabetic nephropathy in patients with 

diabetes mellitus type 2. Materials and methods: 150 patients were included, 

divided into three groups. First group consisted of 67 patients with DMT2 and 

DN with CKD I-II stage (serum creatinine 96,22 ± 18,61µmol/l, creatinine 

clearance by MDRD 103,26 ± 16,12 ml/min.). Second group had 45 patients 

with DMT2 and no clinical or laboratory signs of DN. The third group included 

38 healthy individuals. Polymorphism of the MTHFR C677T and PAI-14G/5G 

genes was determined with the extraction of DNA of peripheral blood cells. All 

patients underwent real-time PCR with the use of Montania. Analysis of serum 

creatinine, creatinine clearance by MDRD, albumin/creatinine ratio. Results: 

According to the correlation analysis there is a strong link between serum 

creatinine, creatinine clearance and albumin/creatinine ratio and polymorphism 

С677Т of the gene MTHFR and the polymorphism 4G/5G of the gene for PAI-

1. The statistical analyses that were used descriptive analysis, ANOVA, 

Multiple Comparisons showed level of significance P<0,05. Conclusion: 1 

C677T of the gene for MTHFR is associated with an increase in serum 

creatinine. The presence of a T allele in the gene for MTHFR determines the 

tendencies for increasing of serum creatinine, decrease in creatinine clearance 

and an increase in albumin/creatinine ratio in morning urine. 2. Polymorphism 

in 4G/5G gene for PAI-1 is associated with an increase in serum creatinine. The 

presence of a 4G allele in the gene for PAI-1 determines the tendencies for 

increasing of serum creatinine, decrease in creatinine clearance and an increase 



 

 

 

in albumin/creatinine ratio I morning urine. 

 

7.20. Dinkova A, Vladimirova-Kitova L, Christo Daskalov, Kitov S. 

Management of tooth extractions in patients receiving the new oral 

anticoagulants Trakia Journal of Sciences 2022, 1, 50-53. 

Резюме: Процедурите с висок риск от кървене представляват сериозно 

предизвикателство за лекарите по дентална медицина, лекуващи пациенти, 

приемащи някои от новите перорални антикоагуланти. Цел: Целта на 

настоящото проучване е да се оцени клинично риска от кървене при 

типична екстракция на зъб при пациенти на монотерапия с един от новите 

перорални антикоагуланти ривароксабан (Xarelto), апиксабан (Eliquis) и 

дабигатран (Pradaxa). Материали и методи: Изследването включва 30 

пациенти на тези антикоагуланти, подложени на типична екстракция на 

зъб. Локална хемостаза се постига с помощта на Surgicel, Haemocollagen 

или Gelaspon и зашиване на ръбовете на раната. Клиничната оценка на 

кървенето се извършва на 10 и 30 минути и 24 часа след екстракцията. 

Антикоагулантите бяха преустановени за деня на екстракцията. Резултати: 

Кървене след екстракция през първите 10 минути е наблюдавано при 17 

пациенти (56,66%). Кървене в рамките на 30 минути е наблюдавано при 11 

пациенти (36,66%). Двама (6,66%) пациенти съобщават, че имат само леко 

изпускане в рамките на 24 часа. Не е необходима допълнителна хемостаза 

за нито един от пациентите. Кървенето при типична екстракция на зъб е от 

капилярен произход. Местата на кървене са лесно достъпни и локалните 

хемостатични средства са достатъчно ефективни, за да контролират 

кървенето. Прекратяването на приема на антикоагуланта в деня на 

екстракцията е достатъчно, за да се предотвратят всякакви нежелани 

събития. В нашето проучване не е наблюдавано необичайно кървене след 

екстракция. Заключения: Ако се налага екстракция на зъб при пациенти, 

приемащи новите перорални антикоагуланти ривароксабан (Xarelto), 

апиксабан (Eliquis) или дабигатран (Pradaxa), пациентът може да спре 

приема на лекарството само за деня на процедурата. 

Abstract: High bleeding risk procedures pose a serious challenge for dental 

practitioners treating patients taking some of the novel oral anticoagulants. Aim: 

The aim of the present study was to assess clinically the bleeding risk in a 

typical tooth extraction in patients on monotherapy with one of the new oral 

anticoagulants rivaroxaban (Xarelto), apixaban (Eliquis), and dabigatran 

(Pradaxa).  

Materials and methods: The study included 30 patients on these anticoagulants 

who underwent a typical tooth extraction. Local hemostasis was achieved using 

Surgicel, Haemocollagen or Gelaspon, and suturing the edges of the wound. 



 

 

 

Clinical evaluation of the bleeding was performed at 10 and 30 minutes, and 24 

hours after extraction. Anticoagulants were discontinued for the day of 

extraction.  Results: Post-extraction bleeding in the first 10 minutes was 

observed in 17 patients (56.66%). Bleeding within 30 minutes was observed in 

11 patients (36.66%). Two (6.66%) patients reported having only mild oozing 

within 24 hours. No additional haemostasis was required for any of the patients.  

Bleeding in a typical tooth extraction is of capillary origin. Bleeding sites are 

easily accessible and local hemostatic agents are effective enough to control the 

bleeding. Discontinuation of the anticoagulant on the day of extraction is 

sufficient to prevent any adverse events. No abnormal post-extraction bleeding 

was observed in our study. Conclusions: If tooth extraction is required in 

patients taking the new oral anticoagulants rivaroxaban (Xarelto), apixaban 

(Eliquis) or dabigatran (Pradaxa), the patient can cease the reception of the drug 

only for the day of the procedure.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8. Публикации и доклади, публикувани в нереферирани списания с 

научно рецензиране или в редактирани колективни томове (+брой 

точки): 

8.1.Даскалова Е, Делчев С, Пеева Ю, Владимирова-Китова Л, Крачанова 

М. „Промяна в соматометрични и серумни показатели при възрастни 

плъхове след суплементация със сок от Aronia melanocarpa“. Научни 

трудове на Съюза на учените в България - Пловдив. Серия Г. Медицина, 

фармация и стоматология; 2014; XVI: 67-72.  

Резюме: Една от потенциалните стратегии за противодействие на 

оксидативно увреждане, свързано с възрастта, е доставянето на 

антиоксиданти в храната. Aronia melanocarpa е първият добре известен 

антиоксидант сред антоцианиновите плодове. Целта на това изследване е 

да се определи ефекта на сока от Aronia melanocarpa в чист вид или в 

комбинация с пектин върху соматометричните и серумните параметри при 

здрави възрастни плъхове. Материал и методи: Проведено е 

експериментално изследване върху 24 плъха от тип Wistar. Резултати и 

дискусия: Установена е статистическа значимост при теглата на животните 

(P<0,05), но не и в индексите на телесните органи. Има права и 

сигнификантна корелация между теглото на органите и теглото на 

животните rxy = 0,98. Индексът на затлъстяване остава в рамките на 

нормата при всички групи животни. Кардиопротективните индекси 

показват значително по-високи стойности при животните, получавали 

добавки (Р<0,05). Според резултатите от изследването сокът от Aronia 

melanocarpa, особено в комбинация с пектин, притежава 

органосъхраняващи и кардиопротективни свойства и може да се препоръча 

като профилактична функционална храна за здравословно стареене. 

Abstract: One of the potential strategies towards age-related oxidative damage 

is the delivery of antioxidants in food. Aronia melanocarpa is the first well 

known antioxidant among anthocyanin fruits. The aim of this study is to 

determine the effect of Aronia melanocarpa juice in pure form or with pectin 

combination on somatometric and serum parameters in healthy adult rats. 

Material and methods: An experimental study has been carried out on 24 rats 

from Wistar type. Results and discussion: Statistical significance has been found 

in weights of animals at P<0.05, but not in the weight organ indices. There is 



 

 

 

straight and significant correlation between the organ weights and weights of 

animals rxy = 0.98. The index of obesity remains within the norm in all groups 

of animals. Cardioprotective indices showed significantly higher values in 

groups of supplemented animals (P<0.05). According to results of the survey, 

the juice Aronia melanocarpa, and especially the combination with pectin, have 

an organ preservation and cardioprotective properties and can be recommended 

as a prophylactic functional food for healthy aging. 

 

8.2.Владимирова Л, Китов С. Фамилна Хиперхолестеролемия–една от 

разгаданите генетични причини за ранна атеросклероза /1 част/ Наука 

Кардиология бр.1/2015, 39-48. 

Абстракт: Повишеният серумен холестерол е единственият рисков 

фактор (РФ), който е достатъчен за развитие на атеросклероза (АС) при 

хора и при експериментални животни, дори при липса на други известни 

РФ. Нивата на липопротеините в кръвта са типичен пример за 

многофакторна детерминираност – взаимодействие на продуктите на около 

100 гена (много от тях полиморфни) в съчетание с разнообразните фактори 

на средата. За високи нива на нископлътностен холестерол (LDL), респ. на 

малки и плътни LDL, са отговорни рецепторите за LDL (LDL-R), 

аполипопротеин-В (Апо-В), Апо-Е, чернодробната липаза и 

холестеролестер-трансферния протеин. Приблизително половината от 

вариациите в плазмените нива на LDL между индивидите се отдава на 

генетични вариации. Основна част от последните са полигенни, 

отразяващи сумарния ефект от множество последователни варианти при 

отделния индивид. Повече от 50% от пациентите с коронарографски 

доказана исхемична болест на сърцето (ИБС) преди 60 години имат 

наследствени липопротеинови нарушения в обмяната. Изразената 

хиперхолестеролемия (ХХ) (>7.7 mmol/L) обикновено е израз на генетичен 

дефект. Изявата в млада възраст на първи миокарден инфаркт или на друга 

форма на ИБС доказва ролята на генетичния фактор, който акцелерира 

възрастово-зависими сърдечно-съдови промени. Съществува три пъти по-

висок риск за смърт от ИБС при хора с общ холестерол >6.2 mmol/L от 

тези с нива. 

Abstract: Elevated serum cholesterol is the only risk factor (RF) that is 

sufficient for the development of atherosclerosis (AC) in humans and 



 

 

 

experimental animals, even in the absence of other known RFs. Blood 

lipoprotein levels are a typical example of multifactorial determinism - the 

interaction of the products of about 100 genes (many of them polymorphic) in 

combination with various environmental factors. For high levels of low-density 

cholesterol (LDL), resp. of small and dense LDL, the receptors for LDL (LDL-

R), apolipoprotein-B (Apo-B), Apo-E, liver lipase and cholesterol-transfer 

protein are responsible. Approximately half of the variations in plasma LDL 

levels between individuals are due to genetic variation. Most of the latter are 

polygenic, reflecting the total effect of many consecutive variants in the 

individual. More than 50% of patients with coronary heart disease (CHD) 60 

years ago have inherited lipoprotein metabolism disorders. Severe 

hypercholesterolaemia (XX) (> 7.7 mmol / L) is usually a manifestation of a 

genetic defect. The manifestation of the first myocardial infarction or other form 

of coronary heart disease at a young age proves the role of the genetic factor that 

accelerates age-dependent cardiovascular changes. There is a three times higher 

risk of death from coronary heart disease in people with total cholesterol> 6.2 

mmol / L than those with levels. 

 

8.3. Владимирова Л, Китов С. Фамилна Хиперхолестеролемия –една от 

разгаданите генетични причини за ранна атеросклероза /2 част/ Наука 

Кардиология 2015, 2; 87-93.  

Абстракт: Всички пациенти с ФХ и техните семейства трябва да бъдат 

подложени на интензивно обучение по отношение на начина на живот, 

вкл. интервенция за тютюнопушене, начин на хранене и физическа 

активност. Сертифициран диетолог трябва да насърчава прилагането на 

здравословна диета с участието на цялото семейство. Основната цел на 

хранителните съвети е да се избегне наднормено тегло и да се намали 

количеството на храната и напитките с висок холестерол, наситени 

мазнини и съдържание на трансмазнини. Функционалните храни, като 

растителни стероли и станоли, могат да се препоръчат. Редовни физически 

упражнения също трябва да бъдат препоръчани. Липидопонижаващите 

медикаменти трябва да се приложат веднага при поставяне на диагнозата 

при възрастни и при деца на възраст 8–10 години. Медикаментите, които 

се използват, се подреждат, както следва:  Деца: 1. Статини; 2. Езетимиб; 3. 

Секвестранти на жлъчните киселини; 4. Липопротеинова афереза при 

хомозиготите.  Възрастни: 1. Максимална доза мощен статин; 2. Езетимиб; 



 

 

 

3. Секвестранти на жлъчните киселини; 4. Липопротеинова афереза при 

хомозиготите и при резистентните хетерозиготи с ИБС. 

Abstract: All patients with PF and their families should undergo intensive 

lifestyle training, incl. intervention for smoking, diet and physical activity. A 

certified nutritionist should promote a healthy diet with the participation of the 

whole family. The main purpose of dietary advice is to avoid being overweight 

and to reduce the amount of food and beverages high in cholesterol, saturated fat 

and trans fat. Functional foods, such as plant sterols and stanols, may be 

recommended. Regular exercise should also be recommended. Lipid-lowering 

drugs should be used immediately upon diagnosis in adults and children aged 8-

10 years. The drugs used are arranged as follows: Children: 1. Statins; 2. 

Ezetimibe; 3. Bile acid sequestrants; 4. Lipoprotein apheresis in homozygotes. 

Adults: 1. Maximum dose of a powerful statin; 2. Ezetimibe; 3. Bile acid 

sequestrants; 4. Lipoprotein apheresis in homozygotes and resistant 

heterozygotes with coronary heart disease. 

 

8.4. Владимирова Л, Китов С.Фамилната Хиперхолестеролемия – по-честа, 

отколкото предполагахме  Факти, противоречия, дебати в диагностиката и 

лечението на сърдечните и съдовите заболявания 2015,ISBN 978-619-70-

63-14-1, 275-291. 

Абстракт: Фамилната хиперхолестеролемия (ФХ) е била винаги 

социалнозначимо заболяване поради това че пациентите са с висок 

коронарен риск – реализират миокарден инфаркт 20 години по-рано от 

общата популация, а изчислен като коронарен риск, той е 20–100 пъти по-

висок от неафектираните. Моделът и времето на развитие на атеросклероза 

е различен при тези пациенти, които са с много високи нива на общия 

холестерол (≥7.5 mmol/L), и традиционните рискови фактори нямат същата 

роля и интензитет, както при неафектираните. В момента на световно ниво 

дискусията върху това заболяване е много разгорещена поради два много 

предизвикателни факта В момента има много причини за световния 

интерес върху това заболяване: 1. Честотата е много над очакваната; 2. 

Недостатъчно диагностицирано и недостатъчно лекувано; 3. Няма система 

от липидни клиники в много страни; 4. Нови терапевтични възможности за 

повлияване през последните години; 5. Моментът е подходящ за 

провеждане на епидемиологични проучвания в отделните страни, каскаден 

скрининг с цел след това изграждане на регистър на ФХ за всяка страна; 6. 



 

 

 

Не на последно място, тези инициативи върху ФХ в момента намират 

подкрепата от авторитети в областта на клиничната липидология. 

Abstract: Familial hypercholesterolemia (FH) has always been a socially 

significant disease because patients are at high coronary risk - they have a 

myocardial infarction 20 years earlier than the general population, and 

calculated as coronary risk, it is 20-100 times higher than unaffected. The 

pattern and timing of atherosclerosis are different in those patients who have 

very high levels of total cholesterol (≥7.5 mmol / L), and traditional risk factors 

do not have the same role and intensity as in unaffected patients. Currently, the 

global debate on this disease is very heated due to two very challenging facts. 

There are currently many reasons for global interest in this disease: 1. The 

frequency is much higher than expected; 2. Insufficiently diagnosed and 

insufficiently treated; 3. There is no system of lipid clinics in many countries; 4. 

New therapeutic opportunities for influence in recent years; 5. The moment is 

suitable for conducting epidemiological studies in individual countries, 

cascading screening in order to then build a register of FH for each country; 6. 

Last but not least, these initiatives on FH are currently supported by authorities 

in the field of clinical lipidology. 

 

8.5. Владимирова Л, Китов С. Биомаркери на ендотелна функция  Наука 

Ендокринология 3, 2016, 89-97.  

Абстракт: Директно измерване на ендотелната функция (ЕФ) може да 

бъде направено инвазивно и неинвазивно. Инвазивното е тествано през 

последната декада и е златен стандарт за оценка на ЕФ. При здрави хора 

интракоронарното приложение на ацетилхолин предизвиква вазодилатация 

в резултат на ендотел-зависимото освобождаване на NO. При ендотелна 

дисфункция се получава ацетилхолин-индуцирана вазоконстрикция в 

резултат на намалено образуване на NO, като мускариновата гладка 

мускулатура води до констрикция. Тази промяна е най-ранната проява на 

ендотелната дисфункция, която се появява преди абнормност в другите 

ендотел-зависими стимули (студова проба, поток-индуцирана 

вазодилатация). Използването на инвазивната оценка е лимитирано в 

ежедневната клинична работа. Поради инвазивния характер не може да се 

приложи при асимптомни пациенти, както и при тези с ФХ и със 

субклинична атеросклероза. Ендотелната функция може да бъде оценена 

по няколко начина2–6: Серумни маркери за ендотелно активиране – 

ендотелин-1, фактор на Вилебранд, тъканен плазминоген активатор, 

плазминоген-активаторен инхибитор, междуклетъчни адхезионни 

молекули (ICAM-1), съдови клетъчни адхезионни молекули (VCAM-1), E-



 

 

 

selectine, P-selectine, асиметричен диметиларгинин (ADMA). Оценка на 

продукцията на азотен оксид – уринен NO3–, уринен сGMP. 

Функционални тестове: а) инвазивно провокационни тестове – 

плетизмография на предмишница и коронарна ангиография; б) позитрон-

емисионна томография; в) поток-индуцирана дилатация – плетизмография 

на предмишница, сонография на брахиалната артерия. Измерването на 

серумните маркери за ендотелно активиране е асоцирано с ендотелна 

дисфункция и рискови фактори, но разграничаването между ендотелните 

стимули и ендотелното увреждане е тема на дискусия2–6. 

Abstract: Direct measurement of endothelial function (EF) can be done 

invasively and non-invasively. Invasive has been tested in the last decade and is 

the gold standard for EF assessment. In healthy subjects, intracoronary 

administration of acetylcholine induces vasodilation as a result of endothelium-

dependent NO release. Endothelial dysfunction results in acetylcholine-induced 

vasoconstriction resulting in reduced NO production, with muscarinic smooth 

muscle leading to constriction. This change is the earliest manifestation of 

endothelial dysfunction, which occurs before an abnormality in other 

endothelium-dependent stimuli (cold test, flow-induced vasodilation). The use 

of invasive assessment is limited in daily clinical work. Due to its invasive 

nature, it cannot be used in asymptomatic patients, as well as in those with FH 

and subclinical atherosclerosis. Endothelial function can be assessed in several 

ways 2–6: Serum markers for endothelial activation - endothelin-1, Willebrand 

factor, tissue plasminogen activator, plasminogen activator inhibitor, 

intercellular adhesion molecules (ICAM-1), vascular cell adhesion V -1), E-

selectine, P-selectine, asymmetric dimethylarginine (ADMA). Estimation of 

nitric oxide production - urinary NO3 -, urinary with GMP. Functional tests: a) 

invasive provocation tests - plethysmography of the forearm and coronary 

angiography; b) positron emission tomography; c) flow-induced dilatation - 

plethysmography of the forearm, sonography of the brachial artery. 

Measurement of serum markers for endothelial activation has been associated 

with endothelial dysfunction and risk factors, but the distinction between 

endothelial stimuli and endothelial damage is a topic of discussion2–6. 

 

8.6. Владимирова Л,  Китов С. Скрининг за фамилна хиперхолестеролемия  

Профилактика, диагностика, терапия – актуални проблеми · 2016  ISBN 

157-169.  

Абстракт: Диагнозата „Фамилна хиперхолестеролемия“ е преди всичко 

съчетание на висок общ холестерол и наличие на фамилност за ранни 

съдови инциденти, както подсказва името на заболяването. При 



 

 

 

поставянето на диагнозата се прилагат score-системи, основаващи се на 

няколко критерия: лабораторни критерии, фамилност и клинични белези, 

фамилна анамнеза, клинична анамнеза за преждевременна ИБС, при 

обективното изследване – ксантоми и arcus corneae, много висок LDL при 

многократни измервания и откриване на мутация чрез молекулно-

генетичен анализ. 

Abstract: The diagnosis of familial hypercholesterolemia is primarily a 

combination of high total cholesterol and the presence of a family history of 

early vascular events, as the name suggests. The diagnosis is based on score 

systems based on several criteria: laboratory criteria, family history and clinical 

signs, family history, clinical history of premature coronary heart disease, 

objective examination - xanthomas and arcus corneae, very high LDL in 

multiple measurements and multiple measurements. of mutation by molecular 

genetic analysis. 

8.7. Владимирова Л, Х. Даскалов, С. Китов Местни анестетици, 

вазоконстриктори и сърдечно-съдови заболявания Мединфо 2016, брой  9, 

година XVI, 28-33.  

Абстракт: Според СЗО развиващите се страни са модел за 

преждевременна сърдечно-съдова смъртност, който е налице в момента и 

има тенденция да персистира в тези страни. Целта на този труд е да 

представим на медицинската общност проучванията за влиянията на 

местните анестетици и вазоконстриктори върху сърдечно-съдовата 

система. Голяма част от оперативните интервенции в общата хирургия и 

манипулациите в денталната медицина се извършват под местна анестезия. 

Използваните съвременни локални анестетици съдържат 

вазоконстрикторна добавка за подобряване на обезболяващите свойства. 

Много автори правят изследвания за установяване влиянието на 

адреналина върху сърдечно-съдовата система, като основната част от 

изследванията са насочени към пациенти със сърдечно-съдови 

заболявания. Резултатите в литературата са противоречиви. От направения 

преглед можем да обобщим, че има значително количество проучвания в 

достъпната ни литература, имащи за цел да изяснят влиянието на 

локалните анестетици и съдържащите се в тях коригенти върху сърдечно-

съдовата система както на здрави индивиди, така и на компрометирани 

пациенти със сърдечни заболявания. Все още мнението на достатъчно 

много кардиолози е, че приложението им крие сериозен риск. Това налага 

определено страх сред обществото на лекарите по дентална медицина да 



 

 

 

употребяват анестетици при лечението на нехирургични заболявания, 

свързани с болезнени манипулации. 

Abstract: According to the WHO, developing countries are a model of 

premature cardiovascular mortality that is currently in place and tends to persist 

in these countries. The aim of this paper is to present to the medical community 

studies on the effects of local anesthetics and vasoconstrictors on the 

cardiovascular system. Most of the operative interventions in general surgery 

and manipulations in dentistry are performed under local anesthesia. The 

modern local anesthetics used contain a vasoconstrictor supplement to improve 

the analgesic properties. Many authors have conducted research to determine the 

effects of adrenaline on the cardiovascular system, with the bulk of research 

focused on patients with cardiovascular disease. The results in the literature are 

contradictory. From the review we can conclude that there is a significant 

amount of research in the available literature, aimed at clarifying the impact of 

local anesthetics and their correctives on the cardiovascular system in both 

healthy individuals and compromised patients with heart disease. . Still, the 

opinion of many cardiologists is that their use poses a serious risk. This imposes 

a certain fear in the community of dentists to use anesthetics in the treatment of 

non-surgical diseases associated with painful manipulations. 

 

8.8. Колева Д, Орбецова М, Владимирова-Китова Л, Николова Ю, 

Тютюнджиев С. Сърдечно-съдов риск при жени с поликистозен овариален 

синдром Мединфо 2016, брой  5, година XVII, 5-8.  

Абстракт: Mетаболитният синдром се състои от редица рискови 

фактори,които потенцират процеса на атерогенеза. МС включва хиперин- 

сулинемия, предиабет/захарен диабет тип 2, хипертриглицеридемия, 

повишено серумно ниво на LDL-хол, намалено серумно ниво на HDL-хол, 

хиперурикемия, хиперхомоцистеинемия, хипертония. Счита се, че 

поликистозният овариален синдром (PCOS) предста- влява специфичен за 

женския пол прототип на МС. Пациентките с PCOS, особено фенотипът с 

налична инсулинова резистентност, притежават висок риск от развитие на 

метаболитни и атерогенни нарушения. Това налага подробно обследване и 

утвърждаването на подходящи маркери за ендотелна дисфункция при 

жените-носителки на PCOS, с цел ранна превенция от възникване на 

сърдечно-съдови усложнения. 

Abstract: Metabolic syndrome consists of a number of risk factors which 

potentiate the process of atherogenesis. MS includes hyperinsulinemia, 



 

 

 

prediabetes / type 2 diabetes mellitus, hypertriglyceridemia, increased serum 

level of LDL-living, decreased serum level of HDL-living room, hyperuricemia, 

hyperhomocysteinemia, hypertension. Polycystic ovary syndrome (PCOS) is 

considered to be a female-specific prototype of MS. Patients with PCOS, 

especially the phenotype with pre-existing insulin resistance, have a high risk of 

developing metabolic and atherogenic no violations. This requires detailed 

investigation and validation of appropriate markers of endothelial dysfunction in 

pregnant women PCOS for early prevention of cardiovascular disease vascular 

complications. 

8.9. Владимирова Л, Атанасов Н, Китов С. Статинов интолеранс –

ахилесовата пета на сърдечно-съдовата превенция Факти, противоречия, 

дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и съдовите заболявания 

2017, ISBN 978-619-7063-26-4, 335-347. 

Абстракт: Статиновият интолеранс представлява клиничен синдром, 

характеризиращ се със специфични симптоми или биомаркерни промени, 

които възпрепятстват продължителната употреба на статини. Данните от 

литературата все повече потвърждават необходимостта от задълбочен 

клиничен подход при съмнение за статинов интолеранс. Клиничният опит 

убедително потвърждава факта, че статиновият интолеранс е много рядък 

и в момента вече се приема, че потвърденият статинов интолеранс е около 

3–5%. Това наложи въвеждането на index score за оценката му и спрямо 

него се предложи през 2017 г. алгоритъм на клинично поведение. 

Abstract: Statin intolerance is a clinical syndrome characterized by specific 

symptoms or biomarker changes that prevent long-term use of statins. Evidence 

from the literature increasingly confirms the need for an in-depth clinical 

approach when statin intolerance is suspected. Clinical experience convincingly 

confirms the fact that statin intolerance is very rare and it is now assumed that 

confirmed statin intolerance is about 3-5%. This necessitated the introduction of 

an index score for its evaluation and in 2017 an algorithm of clinical behavior 

was proposed against it. 

 

8.10. Владимирова Л, Китов С, Генчева Д, Николова Ю. Нови препоръки 

за употреба на нестатинова терапия за лечение на дислипидемиите Факти, 

противоречия, дебати в диагностиката и лечението на сърдечните и 

съдовите заболявания 2017, ISBN   , 345-358.  



 

 

 

Абстракт: Дислипидемията се сочи като една от основните три причини 

(освен артериалното налягане и кръвната захар) за промяна на съдовата 

ригидност. Затова повече от 25 години в клиничната липидология се търси 

най-ефективният начин за нейното контролиране с цел повлияване на 

сърдечно-съдовите събития и смъртност. Липидорегулиращата терапия се 

конкурира с другите реваскуларизиращи процедури като ефект върху 

овладяване на симптомите, превантиране на миокарден инфаркт и 

удължаване на продължителността на живота. Статините са най-мощното 

оръжие в овладяването на дислипидемиите. Липидорегулиращата терапия 

се превърна в статинология. Последното е свързано с факта, че тя има най-

категоричните данни за ефект върху сърдечно-съдовите събития и 

смъртност. Затова напоследък се говори за статиново и нестатиново 

лечение. Две са основните причини, които водят до горещата дискусия за 

нестатиновата терапия през последните години: 

Abstract: Dyslipidemia is cited as one of the three main causes (apart from real 

blood pressure and blood sugar) to change vascular rigidity. Therefore For more 

than 25 years, clinical lipidology has been looking for the most effective way to 

its control in order to influence cardiovascular events and death nost. Lipid-

regulating therapy competes with other revascularizing therapies procedures 

such as the effect on symptom management, prevention of cardiac infarction and 

prolongation of life expectancy. Statins are the most powerful weapon in 

controlling dyslipidemia. Lipid-regulating therapy has become a statinology. 

The latter is related to the fact that she has the most conclusive data on the effect 

on cardiovascular events and deathnost. That is why statin and non-statin 

treatment have been talked about lately. There are two the main reasons leading 

to the heated debate on non-statin therapy drink in recent years. 

 

8.11.Владимирова Л, Китов С. Клиничен поглед към статиновия 

интолеранс Профилактика, диагностика, терапия Актуални проблеми 2018, 

ISBN   , 47-57.  

Абстракт: Статиновият интолеранс и статиновата резистентност са двата 

основни проблема на статиновата терапия. И двата се коментират в аспект 

на достигане на таргета за LDL-холестерола като основна цел на терапията. 

Статиновият интолеранс представлява клиничен синдром, 

охарактеризиран със специфични симптоми или биомаркерни промени, 

които възпрепятстват продължителната употреба на статини. Със 



 

 

 

сигурност той вече не е мит, а реалност. Статиновата резистентност е 

състояние, при което е невъзможно да се постигне адекватен холестерол-

намаляващ ефект поради намалената чувстви телност на пациента към 

терапията. И в двата случая е необходима комбинирана терапия с други 

липидопонижаващи медикаменти. 

Abstract: Statin intolerance and statin resistance are the two main problems of 

statin therapy. Both are discussed in terms of targeting LDL-cholesterol as the 

main goal of therapy. Statin intolerance is a clinical syndrome characterized by 

specific symptoms or biomarker changes that prevent long-term use of statins. It 

is certainly no longer a myth, but a reality. Statin resistance is a condition in 

which it is impossible to achieve an adequate cholesterol-lowering effect due to 

the patient's reduced sensitivity to therapy. In both cases, combination therapy 

with other lipid-lowering drugs is required. 

 

8.12. Владимирова Л, Китов С. От неуспешното към успешно съдово 

стареене /1 част/ Научни трудове на Съюза на учените Пловдив Серия Г. 

Медицина, фармация и дентална медицина том. ХХII 2018, 4-10.  

Abstract: Atherosclerosis (AS) has existed as a nosological unit for less than a 

century. The most common location of the disease is the aorta, the coronary, 

cerebral, mesenteric, renal arteries and those of the lower limbs. The main 

pathological component of the AS is AS plaque begins to form in diffuse 

subendothelial space of vessels at an early age and has progressively 

development. The process starts with decompensated teenage (13-19 years) in 

the so-called «successful» vascular aging. The mechanisms by which AS lesion 

form and grow is a puzzle that scientists have been trying to unravel for more 

than 150 years. For many years AS was seen as a degenerative disease. Most 

current studies on the cellular and molecular mechanisms of the AS have 

demonstrated that it is dynamic, chronic inflammation, which can be influenced. 

 

Абстракт: Атеросклерозата (AС) съществува като нозологична единица 

от по-малко от век. Най-честата локализация на заболяването е аортата, 

коронарните, мозъчните, мезентериалните, бъбречните артерии и тези на 

долните крайници. Основният патологичен компонент на AС е AС плака, 

която започва да се образува в дифузното субендотелно пространство на 

съдовете в ранна възраст и прогресивно се развива. Процесът започва с 

декомпенсирана тийнейджърска възраст (13-19 години) в така нареченото 



 

 

 

„успешно” съдово стареене. Механизмите, чрез които AС лезия се 

формира и расте, е пъзел, който учените се опитват да разгадаят повече от 

150 години. Дълги години AС се разглеждаше като дегенеративно 

заболяване. Повечето съвременни проучвания върху клетъчните и 

молекулярните механизми на AС показват, че това е динамично, хронично 

възпаление, което може да бъде повлияно. 

 

8.13. Владимирова Л, Р. Асенова,Б. Добрева, С. Китов, M. Христамян, М. 

Канарев, Н.Атанасов Скрининг на пациенти с клинична диагноза Фамилна 

Хиперхолестеролемия в Пловдив и региона – първоначални данни GP 

news, 2018,22-23.   

Абстракт:  Цел на настоявщето проучване е да се открият пациенти с 

фамилна хиперхолстеролемия според Критериите на Холандските 

Липидни Клиники сред 30 лични лекари от Пловдив и региона Материал и 

методи Cross-sectional проучване с участието на 30 произволно избрани 

лични лекари беше проведено за периода септември 2016 - септември 2017. 

Разпределението по пол: 76 мъже (50,7%) и 74 жени (49,3%). 

съотношението между различните видове клинични диагнози, базирайки 

се на точковата система. Почти половината от пациентите са с вероятна 

ФХ, а останалите клинични варианти почти са сходни. Само 18% от 

пациентите са с дефинитивна диагноза ФХ, а малко по-малко 15% са с 

възможна. Комплексно анализиране на анамнестични данни за 

наследственост и висок холестерол винаги трябва да се прави, с цел да се 

открие възможен случай на ФХ. Установяването на точна диагноза на ФХ 

дава възможност да се осъществи ранна превенция. От друга страна това 

прави възможно и стартирането на фамилен скрининг, с цел обхващане и 

на други афектирани членове. Проучването е част от мултидициплинарен 

проект на Медицински университет - Пловдив, с номер N14/2016. 

 

Abstract: The aim of these methods is the study to detect patients with familial 

hypercholesterolemia according to the Criteria of the Dutch Lipid Clinics among 

30 GPs from Plovdiv and the region. Material and Cross-sectional study with 30 

randomly selected GPs 2017 Distribution by sex: 76 men (50.7%) and 74 

women (49.3%). the relationship between different types of clinical diagnoses 

based on the point system. Almost half of the patients have probable FH, and the 

other clinical variants are almost similar. Only 18% of patients have a definitive 



 

 

 

diagnosis of PF, and slightly less than 15% have a possible diagnosis. 

Comprehensive analysis of anamnestic data on heredity and high cholesterol 

should always be done in order to detect a possible case of FH. Establishing an 

accurate diagnosis of FH allows for early prevention. On the other hand, it is 

possible to start a family screening, with full actions of other affected members. 

The study is part of a multidisciplinary project of the Medical University - 

Plovdiv, number N14 / 2016. 

 

8.14. Владимирова Л, Китов К. Реална необходимост от комбинирана 

терапия в достигането на LDL-таргет, Наука Кардиология, 6, 2019, 289-

293.  

Абстракт:Дислипидемиите са независим рисков фактор, който при 

отсъствието на други рискови фактори може да акцелерира атерогенезата. 

Необходимостта от агресивно поведение спрямо основния доказал се 

таргет – LDL-холестерола, вече не подлежи на съмнение на базата на 

медицината на доказателствата. За разлика от клиничната липидология, 

агресивното поведение в хипертензиологията и диабетологията се доказа, 

че не носи клинични ползи. 

 

Abstract: Dyslipidemias are an independent risk factor that, in the absence of 

other risk factors, may accelerate atherogenesis. The need for aggressive 

behavior towards the main proven target - LDL-cholesterol, is no longer in 

doubt based on evidence-based medicine. Unlike clinical lipidology, aggressive 

behavior in hypertension and diabetology has been shown to be of no clinical 

benefit. 

 

 

8.15. Владимирова Л. Новото ръководство на ESC/ESH за лечение на 

артериална хипертония 2018 Мединфо 2019, 1, 16-20. 

Абстракт: Дискусията около оптималните стойности на артериалното 

налягане (АН) се води много активно последното десетилетие. Мненията 

се променяха в двете крайности. Агресивната стратегия до 115/75 mmHg, 

откъдето започва сърдечно-съдовият риск, беше отдавна отхвърлена и 

според последните две Европейски препоръки хипертонията се дефинира 

като стойности на САН ≥140 mmHg и/или на ДАН ≥90 mmHg, като се 



 

 

 

основава на доказателства от рандомизирани клинични проучвания, при 

които лечението на пациенти с такива стойности и намалението на АН е от 

полза. 

 

Abstract: The debate over optimal blood pressure (BP) has been very active in 

the last decade. Opinions varied at both extremes. The aggressive strategy up to 

115/75 mmHg, where cardiovascular risk begins, has long been rejected and 

according to the last two European recommendations, hypertension is defined as 

SAN values ≥140 mmHg and / or DAN ≥90 mmHg, based on evidence from 

randomized clinical trials in which the treatment of patients with such values 

and the reduction of BP is beneficial. 

 

 

8.16. Владимирова Л, Китов К. От неуспешното към успешно съдово 

стареене /2 част/ Научни трудове на Съюза на учените Пловдив Серия Г. 

Медицина, фармация и дентална медицина том. ХХIII 2019, 4-11. 

Абстракт Изразената хиперхолестеролемия (ХХ) (общ холесерол >7.7 

mmol/L) обикновено е израз на генетичен дефект. Съществува три пъти по-

висок риск за смърт от ИБС при общ холестерол >6.2 mmol/L, от тези с 

нива <5.2 mmol/L. Повече от 50% от пациентите с коронарографски 

доказана исхемична болест на сърцето (ИБС) преди 60 години имат 

наследствени липопротеинови нарушения в обмяната. Изявата в млада 

възраст на първи миокарден инфаркт или друга форма на ИБС доказва 

ролята на генетичния фактор. Последният акцелерира възрастово-зависими 

сърдечно-съдови промени.  

 

Abstract Expressed hypercholesterolemia (XX) (total cholesterol> 7.7 mmol / L) 

is usually an expression of a genetic defect. There is a three times higher risk of 

death from ischemic heart disease with total cholesterol> 6.2 mmol / L, with 

those with levels <5.2 mmol / L. More than 50% of patients with coronary artery 

ischemic heart disease 60 years ago have inherited lipoprotein disorders in the 

metabolism. Early appearance of a first myocardial infarction or other form of 

ischemic heart disease proves the role of the genetic factor. The latter 

accelerating age-related cardiovascular changes. 

 

8.17. Владимирова Л, Китов С, Митева Ц, Николов Д, Николов Г, 

Христамян М. Холандски критерии за клинична диагноза фамилна 



 

 

 

хиперхолестеролемия сред контингент пациенти в Пловдив и региона 

Научни трудове на Съюза на учените Пловдив Серия Г. Медицина, 

фармация и дентална медицина том. ХХIII 2019, 12-15. – 5 точки 

Абстракт: Фамилната хиперхолестеролемия (FH) е автозомно доминантно 

заболяване, водещо до 20-годишна по-ранна проява на исхемична болест 

на сърцето. Половината от роднините са засегнати, независимо от 

състоянието им към момента на изследването. Холандските критерии за 

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

проучването е да се намерят пациенти с фамилна хиперхолестеролемия в 

извънболнична помощ. Методи: напречно проучване сред 50 произволно 

избрани общопрактикуващи лекари, които са били специално обучени да 

диагностицират ранни пациенти с докторска степен. Проучването е 

проведено между септември 2016 г. и септември 2017 г. За откриване на 

пациенти в електронните медицински досиета са използвани холандските 

липидни критерии за диагностициране на FH. Критерии за изключване: 

пациенти с вторична хиперхолестеролемия. Включват се всички пациенти 

с 5 или повече точки от точковата система. Дескриптивният анализ на 

количествените променливи се извършва чрез SPSS Statistics. 

Първоначални данни: Записан е контингент от 185 000 пациенти с 

подкрепата на 50 произволно избрани лекари от Пловдив и региона, от 

които 209 отговарят на критериите за клинична диагноза. Като се има 

предвид броя на новоиндуцираните пациенти с предполагаема СХ (55%), 

заболяването е недостатъчно диагностицирано в рутинната практика. 29% 

от случаите са категоризирани като окончателни FF. Заключение: 

Внимателното прилагане на критериите за клинична диагноза на СХ може 

да бъде от голямо значение за ранната превенция в рутинната практика. 

Abstract: Familial hypercholesterolaemia (FH) is an autosomal dominant 

disease leading to a 20-year earlier manifestation of ischemic heart disease. Half 

of the relatives are affected regardless of  their condition at the time of the study. 

Dutch criteria for FH are not routinely used in everyday practice in Bulgaria. 

The aim of the study was to find patients with Familial Hypercholesterolaemia 

in outpatient care.  Methods: a  cross-sectional study among 50 randomly 

selected GPs who were specifically trained to diagnose early PhD patients. The 

study was conducted between September 2016 and September 2017. The Dutch 

lipid criteria for the diagnosis of FS were used to detect patients in electronic 

medical records. Exclusion criteria: patients with secondary 

hypercholesterolemia. All patients with 5 or more points from the score system 

are included. Descriptive analysis of quantitative variables is done through SPSS 

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

support of 50 random physicians randomly selected from Plovdiv and the 



 

 

 

region, of which 209 met the criteria for clinical diagnosis. Considering the 

number of newly induced patients with presumed FH (55%), the disease is 

under- diagnosed in routine practice. 29% of cases are categorized as definitive 

FF. Conclusion: Careful application of the criteria for clinical diagnosis of FH 

can be of great importance  for  early prevention in routine practice. 

 

8.18. Владимирова Л, Китов С, Митева Ц, Христамян М. Оправдан ли е 

страха от статинов интолеранс при фамилна хиперхолестеролемия. Данни 

сред контингент пациенти от Пловдив и региона Научни трудове на Съюза 

на учените Пловдив Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина 

том. ХХIII 2019, 16-19.  

Абстракт: Статинова непоносимост е клиничен синдром, характеризиращ 

се със специфични симптоми или промени в биомаркерите, които 

предотвратяват продължителната употреба на статини. Литературните 

данни все повече потвърждават необходимостта от задълбочен клиничен 

подход при съмнение за непоносимост към статини. За откриване на 

пациенти са използвани диагностичните критерии на Датската липидна 

клинична мрежа за FX. Включват се всички пациенти с 5 или повече точки 

от точковата система. Критериите за изключване са пациенти с вторична 

хиперхолестеролемия. Дескриптивният анализ на количествените 

променливи беше извършен чрез SPSS Statistics. Целта на това проучване е 

да се изследват пациенти с клинична диагноза СХ в Южна България, 

получаващи статинова терапия, колко е статиновата непоносимост в 

контекста на миалгия и хепатотоксичност. Бяха оценени 550 пациенти, 

302/55% от които не са получавали статини, насочени от 50 

общопрактикуващи лекари. Данните за непоносимост към статини сред 

248 пациенти, получаващи статинова терапия, показват, че 7 пациенти 

(2,82%) са имали миопатия. От индексната оценка е установено с 

възможна миалгия - 1 пациент, с предполагаема диагноза - 5 пациенти, 

малко вероятно - 1 пациент. Само 1 пациент има клинично значима 

хепатотоксичност - повишение на ALT над три пъти нормата. Няма данни 

за асимптоматична миопатия, миозит и рабдомиолиза. Половината от 

пациентите с непоносимост към статини демонстрират допълнителни 

фактори, отговорни за това – значителна консумация на алкохол, дефицит 

на витамин D 3. Все още близо половината от пациентите с клинична 

диагноза FH не получават статини и остават с много висок сърдечно-съдов 



 

 

 

риск. До голяма степен това се дължи на страха от непоносимост към 

статини, което не е оправдано. Нашите данни показват, че непоносимостта 

към статини е надценен проблем, който, за да се сведе до минимум, винаги 

трябва да се преосмисли фонът, върху който е започната терапията със 

статини. 

 

Abstract: Statin intolerance is a clinical syndrome characterized by specific 

symptoms or biomarker changes that prevent prolonged use of statins. Literature 

data increasingly confirm the need for an in-depth clinical approach to suspected 

statin intolerance. The diagnostic criteria of the Danish Lipid Clinical Network 

for FX were used to detect patients. All patients with 5 or more points from the 

score system are included. Exclusion criteria are patients with secondary 

hypercholesterolemia. Descriptive analysis of quantitative variables was 

performed through SPSS Statistics. The aim of this study is to investigate 

patients with clinical diagnosis of FH in southern Bulgaria receiving statin 

therapy, how much is statin intolerance in the context of myalgia and 

hepatotoxicity. 550 patients were evaluated, 302/55% of whom did not receive 

statins targeted by 50 GPs. Data on statin intolerance among 248 patients 

receiving statin therapy showed that 7 patients (2.82%) had myopathy. From the 

index score it was established with possible myalgia - 1 patient, with a presumed 

diagnosis - 5 patients, unlikely - 1 patient. Only 1 patient has clinically 

significant hepatotoxicity - ALT elevation above three times the normal. There is 

no evidence of asymptomatic myopathy, myositis and rhabdomyolysis. Half of 

the patients with statin intolerance demonstrate additional factors responsible for 

this - significant alcohol consumption, vitamin D 3 deficiency. Still close to half 

of the patients with clinical diagnosis of FH do not receive statins and remain 

with a very high cardiovascular risk. To a large extent this is due to the fear of 

statin intolerance, which is not justified. Our data suggests that statin intolerance 

is an overestimated problem that, in order to minimize, always needs to rethink 

the background on which statin therapy is started. 

 

 

8.19. Николов Д, Линев А, Владимирова Л, Николов Г, Китов С. Анализ на 

корелацията между ДНК полиморфизма в гените за МTHFR, PAI-1, и 

дебелината на интима-медия (IMT - intima media thickness) на общата 

каротидна артерия при пациенти със захарен диабет тип 2 и диабетна 

нефропатия и използването и като маркер за ранна диагностика Научни 

трудове на Съюза на учените Пловдив Серия Г. Медицина, фармация и 

дентална медицина том. ХХIII 2019, 24-37.  



 

 

 

Резюме: Диабетната нефропатия e основно микроангиопатично 

усложнение на захарния диабет тип 2 и е водеща причина за хронично 

бъбречно заболяване и бъбречна недостатъчност. 

Метилентетрахидрофолат редуктазата (MTHFR) е ензим, който катализира 

превръщането на 5,10–метилентетрахидрофолат в 5- 

метилентетрахидрофолат- ко-субстрат за хомоцистеин реметилирането до 

метионин. Хомозиготността за заместване С с Т в нуклеотидната 677 

позиция на гена за MTHFR води до намаляване на ензимната активност с 

50% и е най-честата причина за наследена умерена 

хиперхомоцистеинемия. Повишените нива на хомоцистеин са били 

идентифицирани като рисков фактор за диабетна нефропатия при захарен 

диабет тип 2. Инхибиторът на плазминоген-активатор -1 (PAI-1) е главният 

инхибитор на фибринолизата. Полиморфизмът 4G/5G има функционална 

роля при определянето на базовите нива на PAI-1. Намерена е връзка 

между полиморфизмът 4G/5G на PAI-1 и диабетната нефропатия. 

Дебелината на интима-медия (IMT - intima media thickness) на общата 

каротидна артерия представлява сбор от дебелините на интималния и 

гладкомускулния слой на съда. Установена е корелация на гломерулната 

филтрация с албуминурията при захарен диабет тип 2. Намалената 

гломерулна филтрация е в пряка корелация с увеличаване на IMT 

независимо от албуминурията. Изводи: 1). IMT на каротидните артерии 

при пациентите с диабетна нефропатия и захарен диабет тип 2 с рисков 

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

генотип за MTHFR. 2). IMT на каротидните артерии при пациентите с 

диабетна нефропатия и захарен диабет тип 2 с рисков полиморфизъм за 

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

IMT на каротидната артерия корелира с полиморфизма на гените за 

MTHFR C677T, PAI-1 4G/5G. 

Abstract: Diabetic nephropathy is primarily a microangiopathic complication of 

type 2 diabetes mellitus and is leading cause of chronic kidney disease and renal 

failure. Methylenetetrahydrofolate reductase (MTHFR) is an enzyme that 

catalyzes the conversion of 5,10-methylenetetrahydrofolate in the 5- 

methylenetetrahydrofolate co-substrate for homocysteine re-methylation to 

methionine. Homozygosity for C to T substitution at the nucleotide 677 position 

of the gene for MTHFR leads to a 50% reduction in enzyme activity and is the 

most common cause of inherited moderate hyperhomocysteinemia. Elevated 

homocysteine levels have been identified as risk factor for diabetic nephropathy 

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

major inhibitor of fibrinolysis. Polymorphism 4G / 5G has a functional role in 

determining baseline PAI-1 levels. Found is a relationship between PAI-1 

polymorphism 4G / 5G and diabetic nephropathy. Intima-media thickness (IMT) 

of the common carotid artery is the sum  of  the thickness of the intimal and 



 

 

 

smooth muscle of the vessel. It is established correlation of glomerular filtration 

to albuminuria in type 2 diabetes mellitus. Glomerular filtration is in direct 

correlation with increases in IMT regardless of albuminuria. Conclusions: 1). 

IMT of carotid arteries in patients with diabetic nephropathy and diabetes type 2 

diabetes mellitus with MTHFR is higher than IMT in patients with normal 

genotype MTHFR. 2). IMT of carotid arteries in patients with diabetic 

nephropathy and type 2 diabetes mellitus risk polymorphism for PAI-1 is higher 

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

artery correlates with the polymorphism of the MTHFR C677T, PAI-1 4G / 5G 

genes. 

 

8.20. Владимирова Л, Китов С. Вторични дислипидемии при чернодробни 

увреждания Факти, противоречия, дебати в диагностиката и лечението на 

сърдечните и съдовите заболявания • 2018/19 2020, ISBN 978-619-7063-36-

3, 457-472.  

Абстракт: Черният дроб играе централна роля в липидния метаболизъм. 

Първо е център за поемане, образуване и изнасяне на липопротеини в 

кръвообращението. Промените в метаболизма на чернодробните липиди 

могат да допринесат за развитието на хронично чернодробно заболяване 

като неалкохолна мастна чернодробна болест (NAFLD) и да допринесат за 

прогресирането на друго хронично чернодробно заболяване, както се 

случва при хепатит С. Хроничното чернодробно заболяване може да 

повлияе чернодробнолипидния метаболизъм, водещ до промени в нивата 

на циркулиращите липиди, допринасящи за дислипидемията. 

Взаимодействие между липидния метаболизъм и хроничните чернодробни 

заболявания се наблюдава при: 1.Неалкохолен стеатозен хепатит 

2.Алкохолен стеатозен хепатит 3.Хепатит С 4.Хепатит В 5.Холестатично 

чернодробно заболяване 6.Цироза. Неалкохолният стеатозен хепатит е най-

честата клинична ситуация. 

Abstract: The liver plays a central role in lipid metabolism. First, it is a center 

for the uptake, formation and export of lipoproteins in the bloodstream. Change 

in the metabolism of liver lipids to develop chronic liver oil such as non-

alcoholic liver disease (NAFLD) and contribute to the progression of other 

chronic liver disease, as well as occur in hepatitis C. Chronic liver disease can 

affect the liver. in circulating lipid levels having dyslipidemia. Interactions 

between lipid metabolism and chronic liver disease are observed in: 1. Non-

alcoholic steatotic hepatitis 2. Alcoholic steatotic hepatitis 3. Hepatitis C 4. 

Hepatitis B 5. Cholestatic liver 6. Cirrhosis. Non-alcoholic steatotic hepatitis is 

the most common clinical situation. 



 

 

 

 

8.21. Владимирова-Китова Л. Как да достигаме желания LDL-таргет при 

лечение на дислипидемиите? Мединфо 2020, брой  9, година XХ, 16-18.  

Абстракт: Агресивното поведение в клиничната липидология убедително 

доказа своите клинични ползи за разлика от хипертензиологията и 

диабетологията. Абсолютната стойност на основния таргет (LDL-

холестерола) вече не подлежи на съмнение на базата на медицина на 

доказателствата. Дискусията сега е какъв терапевтичен алгоритъм да 

следваме, за да постигнем тези желани LDL-таргетни стойности за всяка 

рискова категория пациенти. Най-трудно се достигат тези нива според 

последните ръководни правила при високорисковите. 

 

Abstract: Aggressive behavior in clinical lipidology has convincingly proven its 

clinical benefits in contrast to hypertension and diabetology. The absolute value 

of the main target (LDL-cholesterol) is no longer in doubt based on evidence-

based medicine. The discussion now is what therapeutic algorithm to follow to 

achieve these desired LDL target values for each risk category of patients. These 

levels are the most difficult to reach according to the latest high-risk guidelines. 

 

8.22. Владимирова-Китова Л. Мистерията HDL-холестерол: каузалност 

срешу функционалност GP news, 2021; 35-38.  

Абстракт: Оптималният баланс между „лошото“ (LDL-холестерол) и 

„доброто“ (HDL-холестерол) в процеса на атерогенезата е част от 

историята на медицината. Многобройни са епидемиологичните 

доказателства, че ниските нива на HDL-C са свързани с висока 

сърдечносъдова смъртност. От друга страна, анти-атерогенните ефекти на 

HDL-C са доказани – осъществява обратния холестеролов транспорт, 

противовъзпалителен, антиапоптотичен, антитромботичен, увеличава 

нивата на азотния окис. През последните 10 години се поставят на 

дискусия много въпроси: LDL-C и HDL-C - сепарирани проблеми ли са? 

Атерогенният индекс LDL- С/ HDL-С терапевтична цел ли е? Кой е по-

важния таргет за интервенция: LDL-C или HDL-С? Към многото 

антиатерогенни ефекти на HDL-С непрекъснато се добавят нови такива. 

 



 

 

 

Abstract: The optimal balance between "bad" (LDL-cholesterol) and "good" 

(HDL-cholesterol) in the process of atherogenesis is part of the history of 

medicine. There is ample epidemiological evidence that low HDL-C levels are 

associated with high cardiovascular mortality. On the other hand, the anti-

atherogenic effects of HDL-C have been proven - it reverses cholesterol 

transport, anti-inflammatory, anti-apoptotic, antithrombotic, increases nitric 

oxide levels. Over the last 10 years, many questions have been raised: LDL-C 

and HDL-C - are they separate issues? Is the atherogenic index LDL-C / HDL-C 

a therapeutic goal? Which is the more important target for intervention: LDL-C 

or HDL-C? To the many antiatherogenic effects of HDL-C, new ones are 

constantly being added. 

 

 

8.23. Владимирова-Китова Л. Голямото терапевтично предизвикателство 

– модулирането на HDL-холестерола GP news, 2021; 39-42.  

Абстракт: Модулирането на HDL-холестерола (HDL-C) се оказва голямо 

предизвикателство и в момента е нерешен терапевтичен проблем. 

Свидетели сме на експлозия от теоретични научни проучвания за 

физиологията и патофизиологията на HDL-C, която провокира създаването 

на нови терапевтични подходи. Самоцелното повишаване на HDL-C с 

медикаментозни средства на този етап не се приема, с изключение на 

статините до 10-20 %. (1-5) Базовата концепция в терапевтичното 

таргетиране на HDL-холестероловия метаболизъм е обратният 

холестеролов транспорт и HDL-функция. 

 

 

 

Abstract: Modulation of HDL-cholesterol (HDL-C) is proving to be a major 

challenge and is currently an unresolved therapeutic problem. We are witnessing 

an explosion of theoretical research on the physiology and pathophysiology of 

HDL-C, which provokes the creation of new therapeutic approaches. Self-

directed increase in HDL-C with drugs at this stage is not accepted, except for 

statins up to 10-20%. (1-5) The basic concept in the therapeutic targeting of 

HDL-cholesterol metabolism is reverse cholesterol transport and HDL-function. 

 



 

 

 

8.24. Владимирова-Китова Л. Pitavastatin – различният статин GP news, 

2021; 43-50.  

Абстракт: Pitavastatin е най-новият член на семейството на инхибиторите 

на HMG-CoA редуктаза и е одобрен като допълнителна терапия към 

диетата за намаляване на повишени нива на общ холестерол, холестерол с 

ниска плътност (LDL), аполипопротеин-B и триглицериди и за повишаване 

нивата на липопротеин с висока плътност (HDL-C) холестерол при 

пациенти с първична хиперлипидемия или смесена дислипидемия. В 

клинични изпитвания Pitavastatin мощно и последователно намалява 

серумните нива на общия, LDL и не-HDL холестерола и триглицеридите 

при пациенти с първична хиперхолестеролемия, при които диетата и други 

нефармакологични мерки са неадекватни. Pitavastatin има много по-изразен 

ефект върху нивата на HDL-C и респективно върху non-HDL-C, върху 

адипонектина. Удачен е при пациенти с инсулинова резистентност, захарен 

диабет, метаболитен синдром, неалкохолен стеатозен хепатит. 

 

Abstract: Pitavastatin is the newest member of the HMG-CoA reductase 

inhibitor family and has been approved as adjunctive therapy to the diet to 

reduce elevated total cholesterol, low density cholesterol (LDL), apolipoprotein-

B and triglycerides and to increase triglycerides. high-density lipoprotein (HDL-

C) cholesterol in patients with primary hyperlipidemia or mixed dyslipidemia. In 

clinical trials, Pitavastatin potently and consistently reduced serum levels of 

total, LDL and non-HDL cholesterol and triglycerides in patients with primary 

hypercholesterolaemia in whom diet and other non-pharmacological measures 

were inadequate. Pitavastatin has a much more pronounced effect on HDL-C 

levels and non-HDL-C, respectively, on adiponectin. It is suitable for patients 

with insulin resistance, diabetes mellitus, metabolic syndrome, non-alcoholic 

steatotic hepatitis. 

 

8.25. Delchev S,  Daskalova E,  Denev P, Vladimirova-Kitova  L. Age-related 

changes in rat heart connective tissue are influenced by Aronia melanocarpa 

juice supplementation. „Научни трудове на СУБ в България – Пловдив“, 

Серия Г. Медицина, фармация и дентална медицина том. ХXVI, 2021, 200-

205. 

Резюме: Стареенето на сърцето е свързано с развитие на 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 проучването е да се 

изследва ефектът на сок от Aronia melanocarpa (AMJ) върху количеството 

мастоцити и разпределението на колагеновите влакна, свързано с 

възрастовото ремоделиране на съединителната тъкан, в сърца на възрастни 

плъхове. Мъжки плъхове Wistar (n=18) бяха разделени на 3 групи: 1) 

Млади контроли (CYF) - възраст 2 месеца, без прием на AMJ; 2) Стари 

контроли (COF) - възраст 24 месеца, без прием на AMJ; и 3) AMJ група – 

24-месечни животни, суплементирани орално с AMJ (10 ml∙kg-1) в 

продължение на 105 дни. Сърцата на плъхове бяха фиксирани в 10% 

неутрален формалин. Впоследствие върху парафинови срезове от сърцата 

бяха извършени хистохимични, морфометрични и статистически 

изследвания. Броят на мастоцитите и количеството на колагеновите влакна 

в периваскуларните пространства бяха значително увеличени при 

възрастните контроли в сравнение с младите контроли, което може да се 

дължи на естествения процес на стареене. Суплементирането с AMJ 

предизвика значително намаляване на количеството на колагенови влакна 

и броя на мастоцитите в съединителната тъкан на периваскуларните 

пространства в лявата камера на сърцата в сравнение със старите контроли. 

Тези резултати показват ролята на AMJ за възрастовото ремоделиране на 

сърдечната съединителна тъкан и подкрепят полезния потенциал на 

лечението на заболявания, свързани с възрастта с хранителни добавки. 

Abstrаct: 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 a 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 agerelated connective 

tissue remodeling, in aged rat hearts. Male Wistar rats (n=18) were divided into 

3 groups: 1) Young controls (CYF) - age 2 months, without AMJ 

supplementation; 2) Old controls (COF) - 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 were fixed in 10% neutral 

formalin. Subsequently on paraffin sections of the hearts, histochemical, 

morphometric and statistical assays were performed. In comparison to young 

controls, the number of mast cells and the amount of collagen fibres 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. 

 

8.26.Владимирова-Китова Л. Триглицеридите – новопоявил се стар 

таргет, GP news, 2021, 40-41. 

Абстракт: Триглицеридите имат все още много нерешени проблеми: 

Докато LDL е охарактеризиран добре с много проучвания и е достигнато 

ниво, близко до това на новороденото. При триглицеридите стоят много 

нерешени проблеми: Кое е нормалното ниво за TG при вторична 

профилактика? Както и неудовлетворена клинична необходимост от 

разработване на нови медикаменти, които биха значително намалили 

нивата на триглицеридите.  

Abstract: Triglycerides still have many unresolved issues: While LDL has been 

well characterized by many studies and a level close to that of a newborn has 

been reached. There are many unresolved issues with triglycerides: What is the 

normal level of TG in secondary prophylaxis? As well as the unmet clinical 

need to develop new drugs that would significantly reduce triglyceride levels. 

 

8.27. Владимирова-Китова Л. Недостиг на терапевтични възможности 

при хипертриглицеридемия  GP news, 2021; 42-43. 

Абстракт: На този етап терапевтирането на триглицеридите (ТГ) е голямо 

терапевтично предизвикателство. Най-силен ефект имат фибратите - от 

28% до 77% редукция на ТГ. Никотиновата киселина до 40% може да ги 

намали, но тя не е опция в Европа. Статините могат да редуцират ТГ до 

30%, в зависимост от изходните нива. Инхибиторите  на пропротеин 

конвертаза субтилизин/кексин 9 (PCSK9i) имат подобен ефект, както 

статините. Омега-3 мастните киселини могат във високи дози над 2 грама 

на ден да намалят ТГ до 30%. 

Abstract: At this stage, triglyceride (TG) therapy is a major therapeutic 

challenge. Fibrates have the strongest effect - from 28% to 77% reduction of 

TG. Nicotinic acid can reduce them by up to 40%, but it is not an option in 

Europe. Statins can reduce TG by up to 30%, depending on baseline levels. 

Subtilisin / kexin 9 proprotein convertase inhibitors (PCSK9i) have a similar 

effect as statins. Omega-3 fatty acids in high doses over 2 grams per day can 

reduce TG by up to 30%. 

 



 

 

 

8.28. Владимирова-Китова Л. Защо има ренесанс на Липопротеин (a) 

Мединфо 2021, 09, 22-25.   

 

Абстракт: LDL-холестеролът е основният атерогенен рисков фактор. 

Неговото терапевтиране до таргетни стойности не води до елиминиране на 

сърдечно-съдовия риск. Остатъчният риск е много комплексно понятие, 

което включва остатъчен холестеролов риск, триглицериден риск, 

възпалителен риск, тромбогенен риск, Липопротеин (a) – Lp (a). 

Последният е открит още през 1963 г., като има много научни пробиви в 

изясняване патогенетичната му роля в атеросклеротичния процес. 

Концентрацията на Lp (a) може да варира от неоткриваема нива до >1000 

mg/dL. Патогеността на Lp (a) е неоспоримо доказана и се изразява в три 

направления: Първо: акцелирира атерогенезата. Второ: акцелирира 

тромбозата: Lp (a) главно насърчава тромбозата чрез разнообразие от 

механизми, най-важният от които е да инхибира и възпрепятства 

фибринолизата. Трето: акцелерира възпалението: Lp (a) е податлив на 

окислителна модификация и произвежда специфичен за окислението 

епитоп (OSE), което е важен медиатор на възпалението и 

атеросклеротичната формация. Lp (a) e еквивалентен на LDL-C и 

независим от LDL-C. 

Abstract: LDL-cholesterol is the main atherogenic risk factor. Its treatment to 

target values does not eliminate the cardiovascular risk. Residual risk is a very 

complex concept that includes residual cholesterol risk, triglyceride risk, 

inflammatory risk, thrombogenic risk, Lipoprotein (a) - Lp (a). The latter was 

discovered in 1963, and there are many scientific breakthroughs in elucidating 

its pathogenetic role in the atherosclerotic process. The concentration of Lp (a) 

can range from undetectable levels to> 1000 mg / dL. The pathogenicity of Lp 

(a) is indisputably proven and is expressed in three directions: First: it 

accelerates atherogenesis. Second: accelerates thrombosis: Lp (a) mainly 

promotes thrombosis through a variety of mechanisms, the most important of 

which is to inhibit and inhibit fibrinolysis. Third: it accelerates inflammation: Lp 

(a) is susceptible to oxidative modification and produces an oxidation-specific 

epitope (OSE), which is an important mediator of inflammation and 

atherosclerotic formation. Lp (a) is equivalent to LDL-C and independent of 

LDL-C. 

 

 



 

 

 

8.29. Владимирова-Китова Л. Липидни нарушения при стари хора 

Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при дълголетници 

Гериатрични аспекти на съвременната диагностика и терапия 2020/2021, 

ISBN: 978-619-7063-49-3 (Print), ISBN: 978-619-7063-51-6 (eBook), 71-80.  

Абстракт: Липопротеиновият метаболизъм претърпява промени с 

възрастта. Нивата на общия холестерол, липопротеиновия холестерол с 

ниска плътност (LDL-C) и триглицеридите (TG) се увеличават с възрастта 

и достигат връх при мъжете на възраст 50–59 г. и при жените на възраст 

60–69 г. Стареенето предизвиква значителни промени в постпрандиалната 

липемия. Пиковата концентрация е значително забавена при по-възрастни 

пациенти. В напреднала възраст е подчертано удължаването на 

катаболните процеси. Основният дефект изглежда е намалено усвояване на 

хиломикрони, което води до натрупване на ендогенно произведени VLDL-

частици, конкуриращи се за същите места за отстраняване. Хормоналните 

промени допринасят за нарушаването на регулацията на този механизъм. С 

увеличаване на възрастта общият холестерол, аполипопротеин В (АпоВ) и 

разпространението на малки плътни концентрации на LDL и TG се 

увеличават. Липопротеиновите кинетични проучвания показват 

намаляване на степента на фракционен клирънс на липопротеиновия 

холестерол с много ниска плътност (VLDLc), липопротеиновия холестерол 

със средна плътност (IDLc) и LDL-C-Apo B, както и увеличаване на 

производството на VLDLc-Apo B при по-възрастни пациенти и пациенти с 

метаболитен синдром при всички възрасти1–5. 

 

Abstract: Lipoprotein metabolism changes with age. Levels of total cholesterol, 

low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) and triglycerides (TG) increase 

with age and peak in men aged 50-59 and women aged 60-69. Aging causes 

significant changes in postprandial lipemia. Peak concentrations are 

significantly delayed in elderly patients. In old age, the prolongation of catabolic 

processes is emphasized. The main defect appears to be reduced absorption of 

chylomicrons, leading to the accumulation of endogenously produced VLDL 

particles competing for the same removal sites. Hormonal changes contribute to 

the disruption of the regulation of this mechanism. With age, total cholesterol, 

apolipoprotein B (ApoB), and the proliferation of low-density LDL and TG 

concentrations increase. Lipoprotein kinetic studies have shown a decrease in 

the fractional clearance of very low density lipoprotein cholesterol (VLDLc), 

medium density lipoprotein cholesterol (medium density lipoprotein) (IDLc) and 

LDL-C-Apo B, as well as an increase in V-A production. adult patients and 

patients with metabolic syndrome at all ages1–5. 

 



 

 

 

 

8.30. Владимирова-Китова Л. Страх от употреба на статини при 

възрастни Комплексен подход в терапията в старческа възраст и при 

дълголетници Гериатрични аспекти на съвременната диагностика и 

терапия 2020/2021, ISBN: 978-619-7063-49-3 (Print), ISBN: 978-619-7063-

51-6 (eBook), 81-87.  

Абстракт: Понижаването на холестерола със статини е метод на избор 

поради тяхната клинична ефикасност, ниска цена и богат опит с тяхната 

употреба. Фактът, че при някои от възрастните хора се наблюдава 

намаляване на нивата на холестерола, което не води до намаляване на 

риска от атеросклеротични сърдечно-съдови събития, не трябва да 

означава, че тези пациенти няма да се възползват от терапия със статини, 

тъй като е доказано, че статините намаляват сърдечно-съдовия риск 

независимо колко ниско е нивото на холестерола. При възрастните хора 

има ограничения на нашите познания за клиничната полза от статините, 

получени от клинични изпитвания. Използването на статинова терапия 

намалява с нарастването на възрастта, отразявайки различия както в 

предписването, така и в спазването. Безопасността и неблагоприятните 

ефекти на статините са обект на особено безпокойство при най-

възрастните, тъй като те често имат съпътстващи заболявания, приемат 

множество лекарства и това променя фармакокинетиката и 

фармакодинамиката. Взаимодействията със статините са проблем преди 

всичко поради техния потенциал да увеличат свързаните с мускулите 

нежелани ефекти като миалгия без повишаване на креатин–фосфокиназата, 

с повишение на креатин–фосфокиназата и рядката, но сериозна 

рабдомиолиза. Препоръчва се статинът да се започне с ниска доза, ако е 

налично бъбречно увреждане и/или потенциал за лекарствени 

взаимодействия, и след това титриране нагоре за постигане на LDL-

холестеролов (LDL-C) таргет. 

Abstract: Cholesterol lowering with statins is the method of choice due to their 

clinical efficacy, low cost and extensive experience with their use. The fact that 

some elderly people have a reduction in cholesterol levels, which does not 

reduce the risk of atherosclerotic cardiovascular events, does not mean that these 

patients will not benefit from statin therapy, as it is statins have been shown to 

reduce cardiovascular risk no matter how low your cholesterol is. In the elderly, 

there are limitations to our knowledge of the clinical benefits of statins derived 

from clinical trials. The use of statin therapy decreases with age, reflecting 

differences in both prescribing and adherence. The safety and adverse effects of 

statins are of particular concern to the elderly, as they often have comorbidities, 

take multiple drugs, and this alters pharmacokinetics and pharmacodynamics. 



 

 

 

Interactions with statins are a problem primarily because of their potential to 

increase muscle-related side effects such as myalgia without elevated creatine 

phosphokinase, with elevated creatine phosphokinase, and the rare but severe 

rhabdomyolysis. It is recommended that the statin be started at a low dose if 

renal impairment and / or potential for drug interactions are present, and then 

titrated upwards to achieve the LDL-cholesterol (LDL-C) target. 

 

8.31. Владимирова-Китова Л. Хипертония и COVID-19 Физикална 

терапия и рехабилитация 2021, 2, 11-16. 

Абстракт: Първата докладвана сърдечно-съдова компликация с началото 

на COVID пандемията беше връзката между хипертонията и риска от 

тежки усложнения или смърт от инфекция с COVID-19. Прие се, че те е 

объркана от липсата на корекция за възрастта и съпътстващите 

заболявания, свързани със стареенето и хипертонията. От друга страна, 

ACE2 рецепторите се оказаха входната врата за SARS-CoV-2- коронавирус 

рецептор. Свързването на протеина на SARS-CoV-2 с ACE2 улеснява 

навлизането на вируса Понастоящем няма доказателства, които да 

предполагат, че хипертонията сама по себе си е независим рисков фактор 

за тежки усложнения или смърт от инфекция с COVID-19. Въпреки много 

спекулации, доказателства от наскоро публикувана поредица от 

обсервационни кохортни проучвания показват, че предишното или 

настоящото лечение с инхибитори на ангиотензин-алдостероновата 

система, вкл. АСЕi и АРБблокери не повишава риска от инфекция с 

COVID-19 в сравнение с риска при пациенти, приемащи други 

антихипертензивни лекарства. Лечението на хипертония трябва да следва 

съществуващите препоръки в насоките на ESC-Европейското дружество по 

хипертония (ESH). Не са необходими промени в тези препоръки за лечение 

по време на пандемията COVID-19. Самоизолираните пациенти с лекувана 

хипертония не трябва да посещават болница за рутинни прегледи по време 

на тази пандемия. Пациентите биха могли да използват периодично 

домашно мониториране на кръвното налягане, с видеоконференция или 

телефонни консултации, само ако е необходимо. Пациентите с хипертония 

могат да бъдат изложени на повишен риск от сърдечни аритмии поради 

основното сърдечно заболяване или докладваната висока честота на 

хипокалиемия при пациенти с тежка инфекция с COVID-19. Може да се 

наложи временно преустановяване на антихипертензивната терапия при 

пациенти с хипотония или остро бъбречно увреждане вследствие на тежка 

инфекция с COVID-19. При пациенти, лекувани преди това за хипертония, 

които се нуждаят от инвазивна вентилация, парентералните 



 

 

 

антихипертензивни лекарства са показани само за тези, които развиват 

персистираща тежка хипертония. 

Abstract: The first reported cardiovascular complication with the onset of the 

COVID-19 pandemic was the association between hypertension and the risk of 

severe complications or death from COVID-19 infection. It was assumed that 

they were confused by the lack of adjustment for age and comorbidities 

associated with aging and hypertension. On the other hand, ACE2 receptors 

proved to be the gateway for the SARS-CoV-2 coronavirus receptor. Binding of 

the SARS-CoV-2 protein to ACE2 facilitates virus entry There is currently no 

evidence to suggest that hypertension itself is an independent risk factor for 

severe complications or death from COVID-19 infection. Despite much 

speculation, evidence from a recently published series of observational cohort 

studies suggests that previous or current treatment with angiotensin-aldosterone 

system inhibitors, incl. ACEi and ARB blockers did not increase the risk of 

COVID-19 infection compared to the risk in patients taking other 

antihypertensive drugs. The treatment of hypertension should follow the existing 

recommendations in the guidelines of the ESC-European Society of 

Hypertension (ESH). No changes to these treatment recommendations are 

required during the COVID-19 pandemic. Self-isolated patients with treated 

hypertension should not visit a hospital for routine checkups during this 

pandemic. Self-isolated patients with treated hypertension should not visit a 

hospital for routine checkups during this pandemic. Patients could use periodic 

home blood pressure monitoring, videoconferencing or telephone consultations 

only if necessary. Patients with hypertension may be at increased risk of cardiac 

arrhythmias due to underlying heart disease or the reported high incidence of 

hypokalaemia in patients with severe COVID-19 infection. Antihypertensive 

therapy may need to be temporarily withheld in patients with hypotension or 

acute renal impairment due to severe COVID-19 infection. In patients 

previously treated for hypertension who require invasive ventilation, parenteral 

antihypertensive drugs are indicated only for those who develop persistent 

severe hypertension. 

8.32. Владимирова-Китова Л. Сърдечно-съдов пост-COVID-19 синдром  

Физикална терапия и рехабилитация 2022,  (под печат). 

Абстракт: Инфекцията COVID-19 е свързана с редица сърдечно-съдови 

усложнения, включително миокардно увреждане и миокардит, остър 

миокарден инфаркт, сърдечна недостатъчност, дисритмии и венозен 

тромбемболизъм. Публикуваните доказателства показват значителна 

кардиотоксичност сред пациентите, които са диагностицирани с COVID-

19. Редица публикувани мета-анализи, казуси и поредици от случаи 

показват, че не само инфекцията с COVID-19 влошава сърдечно-съдовите 



 

 

 

усложнения, но също така прави пациента податлив на такава инфекция. 

Предполага се, че цитокиновата буря е основна причина за сърдечно 

възпаление и различни други сърдечно-съдови усложнения. Степента на 

смъртност при съпътстващи сърдечно-съдови заболявания е много по-

висока от тази при пациенти без такива. Освен това здравият пациент също 

е податлив на развитие на различни кардиотоксични прояви, веднъж 

заразен с COVID-19. Сърдечно-съдовите усложнения, свързани с инфекция 

с COVID-19, трябва да се вземат приоритетно. Мониторирането на високо-

сензитивния тропонин, мозъчния натриуретичен пептид и други сърдечни 

параметри цели да се избегнат сърдечно-съдови усложнения. Сърдечната 

рехабилитация съчетава обучение на пациента, модификация на 

здравословното поведение и тренировки за подобряване на резултатите 

при пациенти с установено сърдечно-съдово заболяване. Клиничните 

изпитвания, наблюдателни проучвания и мета-анализи показват, че 

традиционнитерограми за сърдечна рехабилитация могат да намалят 

сърдечно-съдовата смъртност, процентите на рехоспитализация и да 

подобрят качеството на живот за възрастни с исхемична болест на сърцето, 

сърдечна недостатъчност и след сърдечна хирургия.  

Abstract: COVID-19 infection has been associated with a number of 

cardiovascular complications, including myocardial damage and myocarditis, 

acute myocardial infarction, heart failure, dysrhythmias, and venous 

thromboembolism. Published evidence shows significant cardiotoxicity in 

patients diagnosed with COVID-19. A number of published meta-analyzes, case 

studies, and case studies have shown that not only does COVID-19 infection 

exacerbate cardiovascular complications, but it also makes the patient 

susceptible to such infection. The cytokine storm is thought to be a major cause 

of heart inflammation and various other cardiovascular complications. The 

mortality rate in concomitant cardiovascular diseases is much higher than in 

patients without such. In addition, a healthy patient is also susceptible to the 

development of various cardiotoxic manifestations once infected with COVID-

19. Cardiovascular complications associated with COVID-19 infection should 

be considered a priority. Monitoring of high-sensitivity troponin, brain 

natriuretic peptide and other cardiac parameters aims to avoid cardiovascular 

complications. Cardiac rehabilitation combines patient education, modification 

of healthy behavior and training to improve outcomes in patients with 

established cardiovascular disease. Clinical trials, observational studies, and 

meta-analyzes show that traditional center-based cardiac rehabilitation programs 

can reduce cardiovascular mortality, rehospitalization rates, and improve quality 

of life for adults with ischemic heart disease, heart failure, and post-cardiac 

surgery. 

 


