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РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА 

 ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД 

1. Targeted Biomedical Treatment for Autism Spectrum Disorders 

Pacheva I, Ivanov I.  

Curr Pharm Des 2019; 25(41):4430-4453.  

doi: 10.2174/1381612825666191205091312. Scopus, IF 2.208 

Background: A diagnosis of autism spectrum disorders (ASD) represents presentations with 

impairment in communication and behaviour that vary considerably in their clinical manifestations 

and etiology as well as in their likely pathophysiology. A growing body of data indicates that the 

deleterious effect of oxidative stress, mitochondrial dysfunction, immune dysregulation and 

neuroinflammation, as well as their interconnections are important aspects of the pathophysiology of 

ASD. Glutathione deficiency decreases the mitochondrial protection against oxidants and tumor 

necrosis factor (TNF)-α; immune dysregulation and inflammation inhibit mitochondrial function 

through TNF-α; autoantibodies against the folate receptors underpin cerebral folate deficiency, 

resulting in disturbed methylation, and mitochondrial dysfunction. Such pathophysiological processes 

can arise from environmental and epigenetic factors as well as their combined interactions, such as 

environmental toxicant exposures in individuals with (epi)genetically impaired detoxification. The 

emerging evidence on biochemical alterations in ASD is forming the basis for treatments aimed to 

target its biological underpinnings, which is of some importance, given the uncertain and slow effects 

of the various educational interventions most commonly used. 

Methods: Literature-based review of the biomedical treatment options for ASD that are derived from 

established pathophysiological processes. 

Results: Most proposed biomedical treatments show significant clinical utility only in ASD subgroups, 

with specified pre-treatment biomarkers that are ameliorated by the specified treatment. For example, 

folinic acid supplementation has positive effects in ASD patients with identified folate receptor 

autoantibodies, whilst the clinical utility of methylcobalamine is apparent in ASD patients with 

impaired methylation capacity. Mitochondrial modulating cofactors should be considered when 

mitochondrial dysfunction is evident, although further research is required to identify the most 

appropriate single or combined treatment. Multivitamins/multiminerals formulas, as well as biotin, 

seem appropriate following the identification of metabolic abnormalities, with doses tapered to 

individual requirements. A promising area, requiring further investigations, is the utilization of 

antipurinergic therapies, such as low dose suramin. 

Conclusion: The assessment and identification of relevant physiological alterations and targeted 

intervention are more likely to produce positive treatment outcomes. As such, current evidence 

indicates the utility of an approach based on personalized and evidence-based medicine, rather than 

treatment targeted to all that may not always be beneficial (primum non nocere). 
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1. Таргетирано биомедицинско лечение за разстройства от аутистичния спектър  

Пачева И, Иванов И 

Curr Pharm Des 2019; 25(41):4430-4453.  

doi: 10.2174/1381612825666191205091312. Scopus, IF 2.208 

Въведение: Диагнозата на разстройства от аутистичния спектър (ASD) се характеризира с 

нарушения в комуникацията и поведението, които варират значително по своите клинични 

прояви и етиология, а също и по вероятните патофизиологични механизми. Все повече данни 

показват, че вредният ефект на оксидативния стрес, митохондриалната дисфункция, имунната 

дисрегулация и невровъзпалението, както и техните взаимовръзки са важни аспекти от 

патофизиологията на ASD. Дефицитът на глутатион намалява митохондриалната защита срещу 

оксиданти и тумор некрозис фактор (TNF)-α; имунната дисрегулация и възпалението 

инхибират митохондриалната функция чрез TNF-α; автоантитела срещу фолатните рецептори 

са в основата на церебралния фолатен дефицит, което води до нарушено метилиране и 

митохондриална дисфункция. Такива патофизиологични процеси могат да възникнат от 

екологични и епигенетични фактори, както и от техните комбинирани взаимодействия, като 

експозиция на токсични вещества в околната среда при индивиди с епигенетично нарушена 

детоксична функция. Съществуващите доказателства за биохимичните промени при ASD дават 

основание за използване на потенциално лечение, насочено към неговите биологични основи, 

тъй като има несигурните и бавни терапевтични ефекти от най-често прилаганите различни 

образователни интервенции. 

Методи: Литературен обзор на възможностите за биомедицинско лечение на ASD, базирани на 

доказателства от установените патофизиологични нарушения. 

Резултати: Повечето предложени биомедицински лечения показват значителна клинична полза 

само в определени подгрупи на ASD, с патологични биомаркери преди лечението, които се 

подобряват от съответното лечение. Например, добавката на фолинова киселина има 

положителни ефекти при пациенти с ASD с идентифицирани автоантитела към фолатния 

рецептор, докато клиничната полза от метилкобаламин е очевидна при пациенти с ASD с 

нарушен капацитет за метилиране. Кофактори, модулиращи митохондриалната функция, 

трябва да се имат предвид, когато е налична митохондриална дисфункция, но са необходими 

допълнителни изследвания, за да се идентифицира кое е най-подходящо- единично или 

комбинирано лечение. Формулите с мултивитамини/мултиминерали, както и биотин 

потенциални при идентифициране на метаболитни аномалии, като дозите са спрямо 

индивидуалните изисквания. Обещаваща област, изискваща допълнителни изследвания, е 

използването на антипуринергични терапии, като ниски дози сурамин. 

Заключение: Оценката и идентифицирането на съответните патофизиологични промени и 

целенасоченото им повлияване е по-вероятно да доведат до положителни резултати от 

лечението. Настоящите данни подкрепят подход, базиран на персонализирана и основана на 

доказателства медицина, а не на лечение, насочено към всичко, което може не винаги да е от 

полза. 

2. Epilepsy in Children with Autistic Spectrum Disorder 

Pacheva I, Ivanov I, Yordanova R, Gaberova K, Galabova F, Panova M, Petkova A, Timova E, 

Sotkova I.  

Children (Basel) 2019;6(2):15. doi: 10.3390/children6020015. Scopus   

The comorbidity of autistic spectrum disorder (ASD) and epilepsy has been widely discussed but 

many questions still remain unanswered. The aim of this study was to establish the occurrence of 

epilepsy among children with ASD to define the type of epileptic seizures and syndromes, the age 
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of onset of epilepsy, EEG abnormalities, the used antiepileptic drugs and the therapeutic responses 

for seizures and autistic behavior, as well as to find some correlations between epilepsy and 

gender, etiology and intellectual disability (ID). A retrospective study of medical files of 59 

patients (aged 1–18 years) with ASD during a 5-year period was performed. ASD diagnosis was 

based on the DSM-5 diagnostic criteria. The patients were examined with a detailed medical 

history, physical and neurological examination, as well as some additional functional, imaging, 

laboratory and genetic investigations ASD etiology was syndromic in 9, probable syndromic in 9, 

and idiopathic in 41 children. ID was established in 90% of ASD children, and epilepsy in 44.4%. 

The onset of epilepsy prevailed before 7 years of age. The most common seizure types were focal 

with or without secondary generalization (53.4%). Focal epileptiform EEG abnormalities 

prevailed. Therapeutic response to seizures was good: 58% were seizure-free, while 27% had 

>50% seizure reduction but no improvement in autistic behavior. There was no correlation 

between epilepsy and either occurrence or degree of ID. There was a correlation between the 

frequency of epileptic seizures and the degree of ID. There was no significant difference among 

epilepsy rates in different etiologic, gender, and ID groups, probably because of the high 

percentage of ID and because this was a hospital-based study. Our study showed a significant 

percentage of epilepsy in ASD population and more than 1/4 were of symptomatic etiology. Those 

could be managed with specific treatments based on the pathophysiology of the gene defect.  

2. Епилепсия при деца с Разстройство от аутистичния спектър 

Пачева И, Иванов И, Йорданова Р, Габерова К, Гълъбова Ф, Панова М, Тимова Е, 

Соткова И. 

Children (Basel) 2019;6(2):15. doi: 10.3390/children6020015. Scopus   

Коморбидността на разстройството на аутистичния спектър (ASD) и епилепсията е широко 

дискутирана, но много въпроси все още остават без отговор. Целта на това проучване беше 

да се установи наличието на епилепсия при деца с ASD, да се определи вида на 

епилептичните припадъци и синдроми, възрастта на началото на епилепсията, промените в 

ЕЕГ, използваните антиепилептични лекарства и ефективността от тях  по отношение на 

епилептичните пристъпи, аутистичното поведение, както и намиране на някои корелации 

между епилепсията, пола, етиологията и интелектуалния дефицит (ID).  

Проведено е ретроспективно проучване на медицинските досиета на 59 пациенти (на 

възраст 1-18 години) с ASD за 5-годишен период. Диагнозата ASD е поставяна въз основа 

на диагностичните критерии за ASD по DSM-5. Пациентите са изследвани с подробна 

анамнеза, физикален и неврологичен преглед, както и с някои допълнителни 

функционални, образни, лабораторни и генетични изследвания. По етиологията  ASD е 

синдромен аутизъм при 9, вероятно синдромен - при 9 и идиопатичен - при 41 деца. ID е 

установен при 90% от децата с ASD, а епилепсия - при 44,4%. Началото на епилепсията е 

преобладаващо преди 7-годишна възраст. Най-честите видове припадъци са фокални със 

или без вторично генерализиране (53,4%). Преобладават фокални епилептиформни ЕЕГ 

промени. Терапевтичният отговор по отношение на гърчовете е добър: 58% са били без 

припадъци, други 27% са имали >50% намаление на пристъпите, но не се отчита 

подобряване на аутистичното поведение. Не се открива връзка между епилепсията и 

наличието, както и степента на ID. Има корелация между честотата на епилептичните 

припадъци и степента на ID. Няма значима разлика в наличието на епилепсия според 

различната етиология, пол и ID групи, вероятно поради високия процент на ID и че 

проучването е клинично в стационар. Нашето проучване показа значителен процент на 

епилепсия в популацията на ASD и повече от 1/4 от пациентите са със симптоматична 

етиология. Те могат да бъдат повлияни със специфични лечения базирани на 

патофизиологията на генния дефект. 
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3. The Route to Autism Spectrum Diagnosis in Pediatric Practice in Bulgaria  

Ivanov I, Pacheva I, Timova E, Iordanova R, Galabova F, Gaberova K, Petkova A, Kotetarov V, 

Panova M, Tonchev N, Franz L. 

Diagnostics (Basel) 2021 Jan 11;11(1):106. doi: 10.3390/diagnostics11010106. 

Diagnosis of autism spectrum disorder (ASD) before the age of three years is a challenge. 

Analyzing the present practice may help reaching that goal. Aim: To investigate developmental 

abnormalities and diagnostic pathway of ASD patients in pediatric practice. Methods: 

Retrospective cross-sectional study of 192 children aged 13 months to 17 years 11 months 

(average 4 years 9 months), investigated in an outpatient and hospital setting from January 2015 to 

June 2018 by a semi-structured history and clinical examination, and diagnosed with ASD by 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition (DSM-5) criteria. Results: 

Behavioral peculiarities were detected in the history of the first two years of life in 74.8% of the 

subjects. The first developmental abnormalities were noticed by the parents at ages from 8 to 36 

months (mean 15.6 months) and were predominantly in speech (in 94.6%) and non-verbal 

communication (11.3%). Developmental regression was reported in 42.1% of the patients 

occurring between the ages of 6 and 50 months (mean 17.9 months), affecting most commonly 

speech (88.4% of cases), non-verbal communication (29.2%), and behavior (12.8%). By history, 

the first manifestations of ASD were noticed at ages from 8 months to 84 months (mean 18.5 

months), and were disorders of expressive speech (in 66.7% of cases), receptive speech (in 

45.8%), non-verbal communication (35.4%), behavior (27.6%), play (8.9%), socialization (5.7%), 

and joint attention (2.1%). The most common motive for specialized consultation was delay in 

language development—in 84.6% of children. The age of ASD diagnosis varied between 12 and 

132 months (mean 39.7 months), and the time period between first ASD manifestations and 

diagnosis was in the range of 0 to 79 months (mean 23.3 months). Many symptoms of abnormal 

social communication, unnoticed by parents, were detected objectively in more than 95% of the 

cases—absent or rare spontaneous or reciprocal smile; lack of sharing of interest or affect; 

abnormal eye contact; lack of finger pointing; lack of gaze to a pointed object; poor facial 

expressions; lack of imaginary play, etc. Conclusions: Almost two years are needed for diagnosing 

abnormal development in other domains besides speech in ASD patients. Diagnosis before the age 

of three years can be achieved by focusing parents’ and pediatricians’ attention on social 

communication and behavior in patients with speech delay or developmental regression. 

 

3. Пътят към диагностиката на Разстройство от аутистичния спектър в клиничната 

педиатрична практика в България 

Иванов И, Пачева И, Тимова Е, Йорданова Р, Гълъбова Ф, Габерова К, Петкова А, 

Котетаров В, Панова М, Тончев Н, Franz L. 

Diagnostics (Basel) 2021 Jan 11;11(1):106. doi: 10.3390/diagnostics11010106. 

Диагностицирането на разстройство от аутистичния спектър (ASD) преди навършване на 

три години е предизвикателство. Анализът на ситуацията в нашата педиатрична практика 

може да помогне за постигането на тази цел.  

Цел: Да се изследват нарушенията в развитието и диагностичния път на пациенти с ASD в 

педиатричната практика.  

Методи: Ретроспективно крос-секционно проучване на 192 деца на възраст от 13 месеца до 

17 години 11 месеца (средно 4 години 9 месеца), изследвани в амбулаторни и болнични 

условия от януари 2015 г. до юни 2018 г. чрез полуструктурирана анамнеза и клиничен 

преглед, с диагностицирано  ASD според критериите на DSM-5.  
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Резултати: Поведенчески особености са открити в първите две години от живота при 74,8% 

от изследваните лица. Първите нарушения в развитието са забелязани от родителите на 

възраст от 8 до 36 месеца (средно 15,6 месеца) и са предимно в речта (при 94,6%) и 

невербалната комуникация (11,3%). Регрес в развитието е докладван при 42,1% от 

пациентите във възрастта между 6 и 50 месеца (средно 17,9 месеца), засягащ най-често 

речта (88,4% от случаите), невербалната комуникация (29,2%) и поведението (12,8%) ). 

Първите прояви на ASD са документирани на възраст от 8 месеца до 84 месеца (средно 18,5 

месеца) и са нарушения на експресивната реч (в 66,7% от случаите), рецептивната реч (в 

45,8%), невербалната комуникация (35,4%), поведение (27,6%), игра (8,9%), социализация 

(5,7%) и съвместно внимание (2,1%). Най-честият мотив за специализирана консултация е 

забавянето в езиковото развитие – при 84,6% от децата. Възрастта на диагностициране на 

ASD варира между 12 и 132 месеца (средно 39,7 месеца), а периодът от време между 

първите прояви на ASD и диагнозата е в диапазона от 0 до 79 месеца (средно 23,3 месеца). 

Много симптоми на необичайно социално общуване, незабелязани от родителите, са 

открити обективно в повече от 95% от случаите – отсъстваща или рядка спонтанна или 

реципрочна усмивка; липса на споделяне на интерес или афект; несъответстващ очен 

контакт; липса на сочене с пръст; липса на поглед към остър предмет; несъответни 

изражения на лицето; липса на въображаема игра и т.н.  

Заключение: Необходими са около две години за диагностициране на нарушено развитие в 

други области, извън говора при пациенти с ASD. Диагнозата преди 3-годишна възраст 

може да бъде постигната чрез фокусиране на вниманието на родителите и педиатрите върху 

социалната комуникация и поведението при пациенти със забавяне на речта или регрес в 

развитието. 

4. An Individualized Approach to Neuroplasticity After Early Unilateral Brain Damage.  

Gaberova K, Pacheva I, Timova E, Petkova A, Velkova K, Ivanov I.  

Front Psychiatry 2019;10:747. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00747. Scopus IF 3,05 

Introduction: Reorganization after early lesions in the developing brain has been an object of 

extensive scientific work, but even growing data from translational neuroscience studies in the last 

20 years does not provide unified factors for prediction of type of reorganization and rehabilitation 

potential of patients with unilateral cerebral palsy (UCP) due to pre/perinatal insult. 

Aim: To analyze the type of motor, language, and sensory brain reorganization in patients with 

right-sided cerebral palsy due to pre/perinatal isolated left-sided brain lesions taking into 

consideration the type (cortico-subcortical or periventricular) and extent (gray and white matter 

damage) of the lesion, etiology, comorbidity, and other postnatal factors that could have played a 

role in the complex process of brain plasticity. 

Material and Methods: Eight patients with unilateral right cerebral palsy were included in the 

study. The individual data from fMRI of primary sensory, motor, and language representation 

were analyzed and compared with respective comprehensive etiological, clinical, and 

morphological data. Patients were examined clinically and psychologically, and investigated by 

structural and functional 3T GE scanner. A correlation between the type and extent of the lesion 

(involvement of cortical and subcortical structures), timing of lesion, type of reorganization 

(laterality index), and clinical and psychological outcome was done. 

Results: Significant interindividual diversity was found in the patient group predominantly in the 

patterns of motor reorganization. Patients with small periventricular lesions have ipsilesional 

representation of primary motor, sensory, and word generation function. Patients with lesions 

involving left cortico-subcortical regions show various models of reorganization in all three 

modalities (ipsilesional, contralesional, and bilateral) and different clinical outcome that seem to 

be impossible for prediction. However, patients with UCP who demonstrate ipsilesional motor 

cortical activation have better motor functional capacity. 
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Conclusion: The type and size of the pre/perinatal lesion in left hemisphere could affect the natural 

potential of the young brain for reorganization and therefore the clinical outcome. Much larger 

sample and additional correlation with morphological data (volumetry, morphometry, 

tractography) is needed for determination of possible risk or protective factors that could play a 

role in the complex process of brain plasticity. 

4.Индивидуален подход към невропластичността след едностранна  увреда на мозъка в 

ранните етапи от неговото развитие 

Габерова К, Пачева И, Тимова Е, Петкова А, Велкова К, Иванов И 

Front Psychiatry 2019;10:747. doi: 10.3389/fpsyt.2019.00747. Scopus IF 3,05 

Въведение: Мозъчната реорганизация след рано настъпили лезии в развиващия се мозък 

е обект на значителна научна работа, но дори увеличаващия се брой данни от транслационната 

невронаука през последните 20 години не предоставя единна парадигма за прогнозиране на 

типа реорганизация и рехабилитационния потенциал при пациенти с хемипаретична 

церебрална парализа в резултат на пре/перинатална увреда. 

Цел: Да се опишат и анализират различни модели на двигателна, сензорна и речева 

реорганизация при пациенти с хемипаретична церебрална парализа след пре- или перинатално 

настъпили мозъчни лезии. 

Материал и методи: Клиничният контингент се състои от 8 пациента с дясна церебрална 

парализа. Индивидуалните данни от фМРТ за първично сензорно, двигателно и езиково 

представяне бяха анализирани и сравнени със съответните подробни етиологични, клинични и 

морфологични данни. Пациентите бяха изследвани клинично, психологически и със структурен 

и функционален 3T GE скенер. Направена е индивидуална корелация между степента на 

лезията (засягане на кортикални и субкортикални структури), вида на реорганизацията (индекс 

на латерализация), клиничното състояние (неврологични, екзекутивни и зрителни дефицити) и 

известни рискови фактори. 

Резултати: Значително интериндивидуално разнообразие е открито в групата пациенти 

предимно в моделите на двигателна реорганизация, което е резултат или от разнообразието на 

лезиите в техния размер и локация, или от различни етиологични фактори, които нарушават 

структурата на нормалните клетки или проекции. Етиологията и коморбидността биха могли да 

повлияят на естествения потенциал на младия мозък за реорганизация и следователно на 

клиничния изход. 

Заключение: Потенциалът за невропластичност на развиващия се мозък може да бъде 

модифициран от фактори, различни от морфологията на самата лезия. Намирането на нови 

предиктори за невропластичност и изходът след пре/перинатални лезии изисква цялостен 

подход, включващ времето и етиологията на лезията. 

 

5. Task-related fMRI in hemiplegic cerebral palsy-A systematic review 

Gaberova K, Pacheva I, Ivanov I.  

 J Eval Clin Pract. 2018;24(4):839-850. doi: 10.1111/jep.12929. Scopus IF-1,602 

Rationale: Functional magnetic resonance imaging (fMRI) is used widely to study reorganization 

after early brain injuries. Unilateral cerebral palsy (UCP) is an appealing model for studying brain 

plasticity by fMRI. Aim: To summarize the results of task‐related fMRI studies in UCP in order to 

get better understanding of the mechanism of neuroplasticity of the developing brain and its 

reorganization potential and better translation of this knowledge to clinical practice. Methods: A 

systematic search was conducted on the PubMed database by keywords: “cerebral palsy”, 

“congenital hemiparesis”, “unilateral”, “Magnetic resonance imaging” , “fMRI”, “reorganization”, 

and “plasticity” The exclusion criteria were as follows: case reports; reviews; studies exploring 

non‐UCP patients; and studies with results of rehabilitation. Results: We found 7 articles 

investigated sensory tasks; 9 studies—motor tasks; 12 studies—speech tasks. Ipsilesional 
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reorganization is dominant in sensory tasks (in 74/ 77 patients), contralesional—in only 3/77. In 

motor tasks, bilateral activation is found in 64/83, only contralesional—in 11/83, and only 

ipsilesional—8/83. Speech perception is bilateral in 35/51, only or dominantly ipsilesional (left‐
sided) in 8/51, and dominantly contralesional (right‐sided) in 8/51. Speech production is only or 

dominantly contralesional (right‐sided) in 88/130, bilateral—26/130, and only or dominantly 

ipsilesional (left‐sided)—in 16/130. Discussion: The sensory system is the most “rigid” to 

reorganization probably due to absence of ipsilateral (contralesional) primary somatosensory 

representation. The motor system is more “flexible” due to ipsilateral (contralesional) motor 

pathways. The speech perception and production show greater flexibility resulting in more 

bilateral or contralateral activation. Conclusions: The models of reorganization are variable, 

depending on the development and function of each neural system and the extent and timing of the 

damage. The plasticity patterns may guide therapeutic intervention and prognostics, thus proving 

the fruitiness of the translational approach in neurosciences. 

5.Функционална Магнитно-резонансна томография - свързана със задача при 

хемиплегична церебрална парализа 

Габерова К, Пачева И, Иванов И 

J Eval Clin Pract. 2018;24(4):839-850. doi: 10.1111/jep.12929. Scopus IF-1,602 

Въведение: Функционалната магнитно-резонансна томография (фМРТ) се използва 

широко за изследване на мозъчната реорганизация след ранна мозъчна увреда. 

Хемипаретичната церебрална парализа (ХЦП) е привлекателен модел за изследване на 

мозъчната пластичност чрез фМРТ. 

Цел: Да се обобщят резултатите от проучвания за ХЦП с фМРТ, свързана със задача, за 

да се повишат знанията за механизмите на невропластичност в развиващия се мозък и неговия 

потенциал за реорганизация, както и да се пренесат тези знания в клиничната практика. 

Методи: Извършено е систематичен обзор чрез търсене в базата данни PubMed по 

ключови думи: „церебрална парализа“, „вродена хемипареза“, „едностранно“, „магнитно-

резонансна томография“, „фМРТ“, „реорганизация“ и „пластичност“ Критериите за изключване 

са следните: доклади на случаи; обзори; проучвания, изследващи пациенти, които не са с ХЦП; 

и проучвания с резултати от рехабилитация. 

Резултати: Открихме 7 проучвания, изследващи сензорна функция; 9 проучвания —

двигателна функция; 12 проучвания – речева функция. Ипсилезионната реорганизация е 

доминираща в сензорните задачи (при 74/77 пациенти), контралезионна е само при 3/77. При 

двигателните задачи се установява двустранно активиране в 64/83, само контралезионно - в 

11/83 и само ипсилезионно - 8/83. Речевата перцепция е двустранна при 35/51, само или 

доминантно ипсилезионна (лява) при 8/51 и доминантно контралезионна (дясна) при 8/51. 

Речевата продукция е само или доминиращо контралезионна (дясна) в 88/130, двустранна - 

26/130 и само или доминантно ипсилезионна (лява) - в 16/130. 

Дискусия: Сензорната система е най-„ригидна“ за реорганизация, вероятно поради 

липса на ипсилатерално (контралезионно) първично соматосензорно представяне. Двигателната 

система е по-„гъвкава“ поради ипсилатералните (контралезионни) двигателни пътища. Речевата 

перцепция и продукция показват по-голяма гъвкавост, което води до двустранно или 

контралатерално активиране. 

Изводи: Моделите на реорганизация са променливи в зависимост от развитието и 

функцията на всяка невронна система и степента и времето на възникване на увреждането. 

Моделите на мозъчна пластичност могат да определят терапевтичната интервенция и 

прогнозата, като по този начин доказват ползата на транслационния подход в невронауките. 
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6. Chromosomal microarray analysis of Bulgarian patients with epilepsy and intellectual 

disability.  

Peycheva V, Kamenarova K, Ivanova N, Stamatov D, Avdjieva-Tzavella D, Alexandrova I, 

Zhelyazkova S, Pacheva I, Dimova P, Ivanov I, Litvinenko I, Bozhinova V, Tournev I, Simeonov 

E, Mitev V, Jordanova A, Kaneva R.  

Gene 2018; 667:45-55. doi:10.1016/j.gene.2018.05.015. Scopus IF - 3,5 

High resolution chromosomal microarray analysis (CMA) has facilitated the identification of 

small chromosomal rearrangements throughout the genome, associated with various 

neurodevelopmental phenotypes, including ID/DD. Recently, it became evident that intellectual 

disability (ID)/developmental delay (DD) can occur with associated co-morbidities like epileptic 

seizures, autism and additional congenital anomalies. These observations require whole genome 

approach in order to detect the genetic causes of these complex disorders. In this study, we 

examined 92 patients of Bulgarian origin at age between 1 and 22 years with ID, generalized 

epilepsy, autistic signs and congenital anomalies. CMA was carried out using SurePrint G3 

Human CGH Microarray Kit, 4 × 180 K and SurePrint G3 Unrestricted CGH ISCA v2, 4 × 180 K 

oligo platforms. Referral indications for selection of the patients were the presence of generalized 

refractory seizures disorders and co-morbid ID. Clearly pathogenic copy number variations 

(CNVs) were detected in eight patients (8.7%) from our cohort. Additionally, possibly pathogenic 

rearrangements of unclear clinical significance were detected in six individuals (6.5%), which 

make for an overall diagnostic yield of 15.2% among our cohort of patients. 

We report here the patients with clearly pathogenic CNVs, discuss the potential causality of the 

possibly pathogenic CNVs and make genotype - phenotype correlations. One novel possibly 

pathogenic heterozygous deletion in 15q22.31 region was detected in a case with ID/DD. 

Additionally, whole APBA2 gene duplication in 15q13.1 was found in three generations of a 

family with epilepsy, ID and psychiatric abnormalities. The results from this study allow us to 

define the genetic diagnosis in a subset of Bulgarian patients and improve the genetic counseling 

of the affected families. To our knowledge, this is the first aCGH evaluation of a Bulgarian cohort 

of children with epilepsy and ID so far. 

6. Хромозомен микрочипов анализ на български пациенти с епилепсия и 

интелектуални затруднения. 

Пейчева В, Каменарова К, Иванова Н, Стаматов Д, Авджиева- Tzavella Д, Желязкова С, 

Пачева И, Димова П, Иванов И, Литвиненко И, Божинова В, Търнев И, Симеонов Е, Митев 

В, Йорданова А, Кънева Р.  

Gene 2018; 667:45-55. doi:10.1016/j.gene.2018.05.015. Scopus IF - 3,5 

Анализът на хромозомни микрочипове с висока разделителна способност (CMA) улесни 

идентифицирането на малки хромозомни пренареждания в целия геном, свързани с 

различни неврологични фенотипове, включителноинтелектуален дефицит ( ID)/Изоставане 

в нервно-психическото развитие (DD). В последните години стана очевидно, че ID/ DD 

може да се съчетава със заболявания като епилепсия, аутизъм и вродени аномалии. Тези 

наблюдения изискват поглед към целия геном, за да се открият генетичните причини за 

тези сложни нарушения. В това проучване изследвахме 92 пациенти от български произход 

на възраст между 1 и 22 години с ID, генерализирана епилепсия, аутистично разстройство и 

вродени аномалии. CMA беше извършен с помощта на SurePrint G3 Human CGH Microarray 

Kit, 4×180K и SurePrint G3 Unrestricted CGH ISCA v2, 4×180K олигоплатформи. Критерии 

за включване на пациентите са наличието на генерализирани рефрактерни гърчове и 

съпътстващ ID. Сигурни патогенни вариации в броя на копията (CNVs) бяха открити при 

осем пациенти (8,7%) от нашата кохорта. Освен това, възможни патогенни пренареждания с 

неясна клинична значимост са открити при шест индивида (6,5%), което прави общ 

диагностичен резултат от 15,2% сред нашата група пациенти. 
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Докладвани са пациентите с ясно патогенни CNV, обсъждана е потенциалната причинно-

следствена връзка на евентуално патогенните CNV и са извършени корелации генотип-

фенотип. Една нова вероятно патогенна хетерозиготна делеция в 15q22.31 регион е открита 

при случай с ID/DD. Освен това, цялото дублиране на гена APBA2 в 15q13.1 е открито в три 

поколения от семейство с епилепсия, ID и психиатрични нарушения. Резултатите от това 

проучване ни позволяват да дефинираме генетичната диагноза в подгрупа български 

пациенти и да подобрим генетичното консултиране на засегнатите семейства. Доколкото ни 

е известно, това е първата оценка на aCGH на българска кохорта деца с епилепсия и ID 

досега. 

7. SCN8A p.Arg1872Gln mutation in early infantile epileptic encephalopathy type 13: 

Review and case report. 

Atanasoska M, Vazharova R, Ivanov I, Balabanski L, Andonova S, Ivanov S, Pacheva I, Malinov 

M, Toncheva D.  

Biotechnology and Biotechnological Equipment 2018; 32 (6): 1345-1351. DOI: 

10.1080/13102818.2018.1532815 Scopus IF 1.174 

Early infantile epileptic encephalopathy (EIEE) is a disorder with variable genetic heterogeneity. 

Symptoms are mostly presented with generalised epileptic seizures with an infantile onset and 

progressive neurodevelopmental delay. Early infantile epileptic encephalopathy13 is caused by 

mutations in the SCN8A gene, which encodes the neuronal voltage-gated sodium channel a subunit 

(Nav1.6) and plays a major role in neuronal excitability. Describing the wide clinical variability 

of previously reported cases of patients carrying the same mutation, we demonstrate the complexity 

of the disease and the necessity of correctly correlating the phenotype with the genotype. 

Here, we present a minireview and a case report of EIEE13 involving the rare p.Arg1872Gln mutation 

in the SCN8A gene. We used targeted next-generation sequencing to examine a six-year-old 

girl with complex partial seizures from the left temporal lobe since 4months of age. The condition 

was difficult to control with medication and the seizures evolved to generalised tonic-clonic 

seizures after the age of 3 years. Neurodevelopment in the child became severely delayed 

although seizures were as rare as 1 in every 5–10months. А heterozygous missense mutation in 

the SCN8A gene (NM_014191.3:c.5616G>A, NP_055006.1:p.Arg1872Gln) was found. The variant 

was validated by Sanger sequencing. We suggest that this SCN8A mutation has a primary 

neurodegenerative effect leading to brain atrophy and intellectual disability (with or without autism) 

that is partially independent of its epileptogenic effect. Our results demonstrate that the application 

of large panels with clinically-associated genes is essential for identifying rare mutations in 

individuals with disorders of unknown etiology. 
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7. SCN8A p.Arg1872Gln мутация при ранна инфантилна епилептична енцефалопатия 

тип 13: Литературен обзор и представяне на случай. 

Атанасоска М, Въжарова Р, Иванов И, Балабански Л, Андонова С, Иванов С, Пачева И, 

Малинов М, Тончева Д.  

Biotechnology and Biotechnological Equipment 2018; 32 (6): 1345-1351. DOI: 

10.1080/13102818.2018.1532815 Scopus IF 1.174 

Ранната инфантилна епилептична енцефалопатия (EIEE) е заболяване с вариабилна генетична 

хетерогенност. Симптомите се проявяват предимно с генерализирани епилептични пристъпи с 

начало в кърмаческа възраст и прогресивно забавяне на нервно-психическото развитие. Ранната 

инфантилна епилептична енцефалопатия 13 се причинява от мутации в гена SCN8A, който 

кодира субединицата(Nav1.6) на невроналния волтаж-зависим натриев канал и играе основна 

роля в невронната възбудимост. Описвайки клиничната вариабилност на докладвани по-рано 

случаи, носещи същата мутация, ние демонстрираме сложността на заболяването и 

необходимостта от корелация генотип-фенотип. Представяме литуратурен обзор и докладваме 

случай на EIEE 13, включващ рядката p.Arg1872Gln мутация в гена SCN8A. Използвано е 

насочено секвениране от следващо поколение, за изследване на 6-годишно момиче с 

кимплексни парциални пристъпи, с начало  от левия темпорален лоб, дебютиращи от 4-месечна 

възраст. Епилепсията етерапевтично рефрактерна и пристъпите еволюират до генерализирани 

тонично-клонични гърчове след 3-годишна възраст. Нервно-психическото развитие на детето 

изостава тежко, въпреки че епилептичните пристъпи са били редки -  веднъж на 5–10 месеца. 

Хетерозиготна миссенс мутация е намерена в гена SCN8A (NM_014191.3:c.5616G>A, 

NP_055006.1:p.Arg1872Gln). Вариантът е потвърден  чрез секвениране по Sanger. 

Предполагаме, че тази мутация в SCN8A има първичен невродегенеративен ефект, водещ до 

атрофия на мозъка и интелектуален дефицит (със или без аутизъм) което е отчасти независимо 

от епилептогенния ефект. Нашите резултати показват, че приложението на големи панели с 

клинично свързани гени е от съществено значение за идентифициране на редки мутации при 

индивиди с нарушения в развитието с неизвестна етиология. 

8. Clinical Findings in Children with Autism Spectrum Disorder in Pediatric Practice. 

Ivanov I, Pacheva I, Timova E, Yordanova R, Galabova F, Gaberova K, Petkova A, Panova M, 

Tonchev N 

Pediatria. 2019, 59(4):34-38. scopus 

Revealing etiology, neurodevelopmental abnormalities and comorbidities is a major task in the 

pediatric work-up of patients with autism spectrum disorder (ASD). Aim: To study etiology, 

neurodevelopment, intelligence and comorbidities in ASD. Methods: Retrospective cross-sectional 

study of 192 children aged 13 months to 17 years 11 months (average 4 years 9 months), investigated 

in an outpatient and hospital setting from January 2015 to June 2018, and diagnosed with ASD by 

DSM-5 criteria. Results: Syndromic autism (SA) accounted for 20.5% of the cases, 44% of whom had 

chromosomal aberrations, 26% -monogenic syndromes, 5% -congenital metabolic diseases, 20% -

brain structural defects, 5% -epileptic encephalopathy. Idiopathic autism (IA) accounted for the 

remaining 79.7%. The average head circumference was 0.46 SD, and the frequency of macrocrania -

9.7% of the cases, with no difference between IA and SA. Height in IA was greater (average 0.55 SD) 

than that in SA (-0.03SD), as well as weight -respectively, 0.53 and (-0.11) SD. The mean global 

developmental coefficient was higher for IA (X = 60.9, min = 23.8, max = 93.4) and lower for SA (X 

= 43.1, min = 13.0, max = 71.8), with the lowest scores in language and social-emotional domains. 

The mean IQ was also higher for IA (X = 42.39, min = 9.0, max = 107.0) and lower for SA (X = 37.7, 

min = 19.0, max = 65.0). Normal neurodevelopment or intelligence were found in 26.09% of the 

children with IA, while only in 6.3% of SA patients. Normal language development was found only in 

4 children, all with IA. Epilepsy was diagnosed in 12.4% of the children with IA, and in 35.9% -with 

SA. Five children with SA had cerebral palsy. The incidences of other comorbidities were as follows 
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(with no difference between IA and SA): dyssomnia -9.9%, febrile seizures -2%, hydrocephalus -

1.0%, gastrointestinal disorders -7.3%, allergic diseases -3.1%. Conclusions: The results for etiology, 

clinical findings and comorbidities of ASD correspond to literature except for the higher frequency of 

patients with intellectual deficits and /or epilepsy, which implies that hypodiagnosis of mild autism 

has not been overcome yet.  

8.  Клинични данни за пациентите с разстройството от аутистичния спектър по DSM-5 в 

педиатричната практика.  

Иванов   И, Пачева И, Тимова Е, Йорданова   Р,  Гълъбова   Ф, Габерова   К, Петкова А, 

Котетаров   В, Панова   М, Тончев Н.  

Сп. Педиатрия (София), 2019,  59 (4):34-38. 

Разкриването на етиологията, нарушенията в нервно-психическото развитие и съпътстващите 

заболявания е основна задача при педиатричната работа с пациенти с разстройство от 

аутистичния спектър (ASD). Цел: Изучаване на етиологията, нервно-психическото развитие, 

интелекта и съпътстващите заболявания при ASD. Методи: Ретроспективно крос-секционно 

проучване на 192 деца на възраст от 13 месеца до 17 години 11 месеца (средно 4 години 9 

месеца), изследвани в амбулаторни и болнични условия от януари 2015 г. до юни 2018 г. и 

диагностицирани с ASD по критерии на DSM-5. Резултати: Синдромният аутизъм (СА) 

представлява 20,5% от случаите, 44% от които са с хромозомни аберации, 26% - моногенни 

синдроми, 5% - вродени метаболитни заболявания, 20% - мозъчни структурни дефекти, 5% - 

епилептична енцефалопатия. Идиопатичният аутизъм (ИA) представлява останалите 79,7%. 

Средната обиколка на главата е +0,46 SD, а честотата на макрокранията - 9,7% от случаите, без 

разлика между ИA и СA. Ръстът в групата ИA е по-голям (средно 0,55 SD) от този в СA (-

0,03SD), както и теглото - съответно 0,53 и (-0,11) SD. Средният глобален коефициент на 

развитие /КОР/ е по-висок за ИA (КОР = 60,9, min = 23,8, max = 93,4) и по-нисък за СA (КОР = 

43,1, min = 13,0, max = 71,8), с най-ниски резултати в езика и социално-емоционалните 

домейни. Средният IQ също е по-висок за ИA (IQ = 42,39, min = 9,0, max = 107,0) и по-нисък за 

СA (IQ = 37,7, min = 19,0, max = 65,0). Нормално нервно-психическо развитие или интелект са 

установени при 26,09% от децата с ИA, докато само при 6,3% от пациентите със СA. Нормално 

езиково развитие е установено само при 4 деца, всички с ИА. Епилепсията е диагностицирана 

при 12,4% от децата с ИA, а при 35,9% - със СA. Пет деца със СA са имали церебрална 

парализа. Честотата на други съпътстващи заболявания е както следва (без разлика между ИA и 

СA): диссомния -9,9%, фебрилни гърчове -2%, хидроцефалия -1,0%, гастро-интестинални 

нарушения -7,3%, алергични заболявания -3,1%. Изводи: Резултатите за етиологията, 

клиничните прояви и съпътстващите заболявания на РАС отговарят на литературните данни с 

изключение на по-високата честота на пациенти с интелектуален дефицит и/или епилепсия, 

което предполага, че хиподиагностиката на леко ASD все още не е преодоляна. 

9. Percutaneous endoscopic gastrostomy in children – indications and early complications 

Yankov I, Mitkovski D, Pacheva I, Panova M, Yordanowa R, Sotkova I, Chatalbashev D, Ivanov I, 

Boyanov N 

Pediatria 2022, 62 (2):2-4 scopus   

Background: Percutaneous endoscopic gastrostomy (PEG) is a procedure for long-term enteral 

nutrition and reducing the risk of recurrent aspiration in children. Indicated for PEG placement are 

children with chronic neurological diseases, facial malformations and oncological diseases. 

Aim: The aim of the present study was to analyze the indications and early complications of PEG 

placement in children. 
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Material and methods: It is a single-center, prospective and cohort observational study. All cases of 

PEG placement in children for the period from January 2018 to November 2021 in the Department of 

Pediatrics of “St. George” University Hospital, Plovdiv were analyzed. 

Results: For the analyzed period, 15 PEG were placed in 11 children with a mean age of 7 years and 1 

month (RI 6 months - 16 years 2 months). In the analyzed group, 45% (n = 5) were boys and 55% (n = 

6) were girls. In 55% (n = 6) of the patients the main diagnosis was cerebral palsy, and in the others 

the main diagnose was arteriovenous fistulas of the dura mater, congenital myasthenia, 

hypomyelination with atrophy of the basal ganglia and cerebellum, Wolf-Hirschorm syndrome and 

spinal muscular atrophy type 1. Early postprocedural complication was observed in 3 patients (in 3 

procedures - leakage along the stoma, in 1 case two-day fever and in 1 case pneumoperitoneum). 

Conclusion: The use of PEG for long-term enteral nutrition has a positive effect on the nutritional 

status of children with chronic neurological diseases, reduces the frequency of aspirations, facilitates 

care, and improves the quality of life of the patient. 

9. Перкутанни ендоскопски гстростоми, поставени при деца - показания и ранни 

усложнения.  

Янков И, Митковски Д, Пачева И, Панова М, Йорданова Р, Соткова И, Чаталбашев Д, Иванов 

И, Боянов Н.  

Сп. Педиатия 2022, 62 (2):2-4 scopus   

Увод: Перкутанната ендоскопска гастростомия (PEG) е доказан метод за дългосрочно 

ентерално хранене и намаляване риска от рецидивиращи аспирации при деца. Показани за 

поставянето на PEG са деца с хронични неврологични заболявания, лицеви малформации и 

онкологични заболявания. 

Цел: Цел на настоящото проучване е да анализира показанията и ранните усложнения при 

поставяне на PEG при деца. 

Материали и методи: Проучването е едноцентрово, проспективно и кохортно. Анализираха се 

всички случаи на поставяне на PEG при деца за периода януари 2018 – ноември 2021 г. в 

Клиниката по детски болести на УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив. 

Резултати: За анализирания период са поставени 15 PEG при 11 деца на средна възраст 7 г и 1 

мес (RI 6 мес – 16 г. 2 мес). От анализираните деца 45% (n=5) са момчета и 55% (n=6) са 

момичета. При 55% (n=6) основната диагноза е била детска церебрална парализа, а при 

постаналите – по едно дете е било с артерио-венозни фистули на твърдата мозъчна обвивка, 

конгенитална миастения, хипомиелинизация с атрофия на базалните ганглии и малкия мозък, 

синдром на Wolf-Hirschorm и спинална-мускулна атрофия тип 1. Ранно постпроцедурно 

усложнение е наблюдавано при 3 деца (при 3 процедури – изтичане покрай стомата, в 1 случай 

двудневен фебрилитет и в 1 случай пневмоперитонеум). 

Изводи: Използването на PEG за продължително ентерално хранене има положителен ефект 

върху хранителния статус на децата с хронични неврологични заболявания, намалява честотата 

на аспирациите, улеснява обслужването и повишава качеството на живот на пациента.  

10. Rare case of ring 22 chromosomes 

Ivanov H, Stoianova V, Krastev Tz, Linev I, Pacheva I, Panova M, Vachev I, Ivanov I 

Pediatria 2019; 55 (3): 46-48 

Ring (ring) 22 chromosomes are rare cytogenetic finding., the first case was described by Weleber et 

al. in 1968 and since then there are about 70 cases reported. We present a case of a child with mild 

intellectual disability and moderate delay in language development, mild muscle hypotonia and mild 
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dismorphism with ring 22 chromosome proven by cytogenetic analysis and FISH. To the best of our 

knowledge this is the first reported case of ring 22 in Bulgaria. The presented case confirms the role of 

early genetic counseling for children with intellectual disability of unknown etiology. 

10.    Рядък случай на ринг хромозома 22 

Иванов Хр, Стоянова В, Кръстев Ц, Линев А, Пачева И, Панова М, Въчев Т, Иванов И.  

Сп. Педиатрия, 2015; LV (3): 46-48  

Пръстеновидна хромозома 22 е рядка цитогенетична находка. Първият случай е описан от 

Weleber и съавт. през 1968 г. и оттогава са регистрирани около 70 случая. Представяме случай 

на дете с лек интелектуален дефицит и умерено изоставане в езиковото развитие, лека мускулна 

хипотония и лек дисморфизъм с пръстеновидна 22 хромозома, доказан чрез цитогенетичен 

анализ и FISH. Доколкото ни е известно, това е първият докладван случай на пръстеновидна 

хромозома 22 в България. Представеният случай потвърждава ролята на ранното генетично 

консултиране при деца с интелектуални дефицити с неизвестна етиология. 
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РЕЗЮМЕТА ОТ ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НАУЧНИ 

ИЗДАНИЯ, РЕФЕРИРАНИ И ИНДЕКСИРАНИ В СВЕТОВНОИЗВЕСТНИ БАЗИ 

ДАННИ С НАУЧНА ИНФОРМАЦИЯ (САМО SCOPUS И WEB OF SCIENCE) 

(РАЗЛИЧНИ ОТ ПОСОЧЕНИТЕ В ГРУПА В, Т.4!) 

1. A girl with tuberous sclerosis complex presenting with severe epilepsy and electrical 

status epilepticus during sleep, and with high-functioning autism and mutism.  

Pacheva I, Panov G, Gillberg C, Neville B. 

Cogn Behav Neurol 2014;27(2):88-95 Scopus IF 1.241 

Most patients with tuberous sclerosis complex (TSC) suffer from epilepsy, and many have cognitive 

and behavioral problems like severe intellectual disability, autism, and hyperactivity. 

Only rare patients with TSC and autism have a normal intelligence quotient. We report a 13-year-old 

girl with definite TSC who had early-onset severe epilepsy, autistic behavior, and moderate 

developmental delay. By school age, however, she had normal intelligence; her intelligence quotient 

was at least 70 based on a Stanford-Binet test that she refused to complete. She showed good reading, 

writing, and language comprehension skills, and the special abilities of hyperlexia, hypermnesia, and 

hypercalculia. However, she did not speak. Criteria of the Diagnostic and StatisticalManual of Mental 

Disorders, 4th edition, and her Childhood Autism Rating Scale score of 36 indicated mild to moderate 

autism. She had severe electroencephalographic abnormalities: hypsarrhythmia, multifocal or 

generalized epileptiform discharges, and electrical status epilepticus during sleep, with a continuous 

left temporal focus. Magnetic resonance imaging showed many cortical tubers in all brain lobes, and 

subependymal nodules. We discuss possible explanations for her lack of speech. Considered as speech 

apraxia, her mutism could be either a symptom of her TSC or a component of her autism. Another 

possibility is that long-lasting electrical status epilepticus during sleep led to her autistic behavior and 

language arrest. Still another possibility is that a disinhibited mammalian target of rapamycin (mTOR) 

pathway was at the root of all of her neuropsychiatric symptoms. 

 

1. Случай на момиче с Туберозна склероза комплекс с тежка епилепсия с електричен 

епилептичен статус по време на сън, с високофункциониращ аутизъм и мутизъм. 

Пачева И, Панов Г, Gillberg C, Neville B. 

Cogn Behav Neurol 2014;27(2):88-95 Scopus IF 1.241 

Повечето пациенти с Туберозна склероза комплекс (TSC) страдат от епилепсия, а много от тях 

имат когнитивни и поведенчески нарушения като тежко интелектуален дефицит, аутизъм и 

хиперактивност. 

Само малко пациенти с TSC и аутизъм имат нормален интелект. Докладваме  13-годишно 

момиче с диагностициран TSC, което има ранна тежка епилепсия, аутистично поведение и 

умерено забавяне в нервно-психическото развитие. В училищна възраст, обаче тя има нормален 

интелект; нейният коефициент на интелигентност е най-малко 70 въз основа на тест на 

Stanford-Binet, който тя отказа да завърши. Тя показва добри умения за четене, писане и 

езиково разбиране, както и специални способности на хиперлексия, хипермнезия и 

хиперкалкулия. Тя обаче не проговаря. Критериите на Диагностично и статистическо 

ръководство за психични разстройства, 4-то издание (DSM4), и нейният скор по скалата за 

оценка на детски аутизъм от 36 показват лек до умерен аутизъм. Във времето са регистрирани 

следните  електроенцефалографски абнормности: хипсаритмия, мултифокални или 

генерализирани епилептиформни разряди и електрически епилептичен статус по време на сън, 

с непрекъснат ляв темпорален фокус. Магнитно-резонансната томография показва множество 

кортикални тубери във всички мозъчни дялове и субепендимални възли. В статията се 
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дискутират възможните обяснения за нейната липса на говор. Считан за речева апраксия, 

нейният мутизъм може да бъде или симптом на основното заболяване TSC, или компонент на 

нейния аутизъм. Друга възможност е дълготрайният електрически епилептичен статус по време 

на сън да е довел до нейното аутистично поведение и арест на експресивната реч. Друга 

хипотеза е, че нарушеният mTOR инхибиторен път на рапамицин е в основата на всички нейни 

невропсихиатрични симптоми. 

 

2. Creatine Deficiency Syndrome could be Missed Easily: A Case Report of 

Guanidinoacetate Methyltransferase Deficiency Presented with Neurodevelopmental 

Delay, Seizures, and Behavioral Changes, but Normal Structural MRI 

Pacheva I, Ivanov I, Penkov M, Kancheva D, Jordanova A, Ivanova M.  

Ann Clin Lab Sci. 2016;46(5):557-61 Scopus  IF 0.79 

A case with GAMT deficiency (homozygous c.64dupG mutation) presented with neurodevelopmental 

delay, rare seizures, behavioral disturbances, and mild hypotonia, posing diagnostic challenges. 

Metabolic investigations showed low creatinine in plasma and urine (guanidinoacetate couldn’t be 

investigated) and slightly elevated lactate. MRI was normal. Correct diagnosis was possible only after 

MR spectroscopy was performed at age 5½ years. A homozygous c.64dupG mutation of the GAMT 

gene was identified in the proband. In conclusion, every case with neurodevelopmental delay or arrest, 

especially when accompanied by seizures, behavioral impairment, muscle hypotonia or extrapyramidal 

symptoms should undergo MRI with MR spectroscopy. Normal structural MRI doesn’t exclude a 

creatine deficiency syndrome. Biochemical investigations of guanidinoacetate, creatine, and creatinine 

in body fluid should be done to diagnose cerebral creatine deficiency syndromes and to specify the 

deficient enzyme. Thus, a treatable disease will not be missed. 

 

2. Синдром на креатинов дефицит може лесно да бъде пропуснат: Представяне на  

случай с дефицит на гуанидиноацетат метилтрансфераза, представящ се с 

изоставане в нервно-психическото развитие, епилептични пристъпи и 

поведенчески нарушения, но нормален структурен ЯМР 

Pacheva I, Ivanov I, Penkov M, Kancheva D, Jordanova A, Ivanova M.  

Ann Clin Lab Sci. 2016;46(5):557-61 Scopus  IF 0.79 

Случай с дефицит на гуанидиноацетат метилтрансфераза - GAMT (хомозиготна c.64dupG 

мутация), представен с изоставане в нервно-психическото развитие, редки епилептични 

пристъпи, поведенчески нарушения и лека мускулна хипотония, което представлява 

диагностично предизвикателство. Метаболитните изследвания показват нисък креатинин в 

плазмата и урината (гуанидиноацетатът не може да бъде изследван) и леко повишен лактат. 

ЯМР е нормален. Правилната диагноза става възможна само след извършване на MR 

спектроскопия на 5½- годишна възраст. В пробанда е идентифицирана хомозиготна c.64dupG 

мутация на GAMT гена. В заключение, всеки случай с изоставане или стоп в нервно-

психическото развитие, особено когато е придружено от епилептични пристъпи, поведенчески 

нарушения, мускулна хипотония или екстрапирамидни симптоми, трябва да бъде изследван с 

ЯМР с MR спектроскопия. Нормалният структурен ЯМР не изключва синдром на креатинов 

дефицит. Биохимичните изследвания на гуанидиноацетат, креатин и креатинин в телесните 

течности трябва да се правят за диференциране на синдромите на церебрален креатинов 

дефицит и за уточняване на ензимния дефект. По този начин няма да бъде пропуснато лечимо 

заболяване.  
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3. TSEN54 Gene-Related Pontocerebellar Hypoplasia Type 2 Could Mimic Dyskinetic 

Cerebral Palsy with Severe Psychomotor Retardation.  

Pacheva I, Todorov T, Ivanov I, Tartova D, Gaberova K, Todorova A, Dimitrova D.  

Front Pediatr 2018  23;6:1. doi: 10.3389/fped.2018.00001. Scopus IF 2.24 

 

 Pontocerebellar hypoplasia (PCH) type 2 is a very rare autosomal recessive neurode-generative 

disorder with prenatal onset that disrupts brain development. We present three patients (two 

siblings and one unrelated child) with PCH 2 linked to the most common mutation c.919G > T 

(p.Ala307Ser) in TSEN54 gene. The disease started soon after birth with feeding difficulties, 

extrapyramidal symptoms, psychomotor retardation, progressive microcephaly. Two of the 

patients were diagnosed with dyskinetic cerebral palsy (CP) at first. Despite the neurodegenerative 

character of PCH 2, the absence of regression and even some developmental progress in few 

patients, might erroneously lead to the incorrect diagnosis of dyskinetic CP. Megacisterna magna 

on brain ultra-sound makes the diagnosis of PCH 2 highly probable and should prompt further 

imaging with MRI. MRI findings of PCH are pivotal for the diagnosis. Genetic testing for the 

most common mutation in TSEN54 gene should also be performed. Correct diagnosis of PCH 2 is 

essential not only for the prognosis of the patient, but also for prenatal diagnosis in future 

pregnancies. Knowledge of the clinical picture of PCH 2 will lead to correct and timely diagnosis. 

Advanced neuroimaging procedures and molecular genetic techniques provide valuable tools for 

prompt diagnosis of rare, but clinically important, neurogenetic imitators of CP.  

 

3. TSEN54 ген - свързана Понто-церебеларна хипоплазия тип 2 може да имитира 

дискинетична церебрална парализа с тежко изоставане в нервно-психическото 

развитие   

Пачева И, Тодоров Т, Иванов И, Търтова Д, Габерова К, Тодорова А, Димитрова Д. 

Front Pediatr 2018  23;6:1. doi: 10.3389/fped.2018.00001. Scopus IF 2.24 

Понтоцеребеларна хипоплазия (PCH) тип 2 е много рядко автозомно рецесивно 

невродегенеративно заболяване с пренатално начало, което нарушава развитието на мозъка. 

Представяме трима пациенти (1 брат и 1сестра от една фамилия и едно несвързано с тях 

дете) с PCH 2, с обща мутация c.919G > T (p.Ala307Ser) в гена TSEN54. Заболяването 

започва скоро след раждане със затруднения в храненето, екстрапирамидни симптоми, 

психомоторно изоставане,прогресивна микроцефалия. Двама от пациентите са с 

първоначална диагноза дискинетична церебрална парализа (ЦП). Въпреки 

невродегенеративния характер на PCH 2, отсъствието на регрес и дори известен напредък в 

нервно-психическото развитие при някои пациенти, може да доведат до неправилна 

диагноза дискинетична ЦП. Megacisterna magna, установена при трансфонтанеална 

ехография прави диагнозата на PCH 2 много вероятна и да се осъществи друго образно 

изследване - ЯМР. Резултатите от ЯМР са ключови за диагнозата на PCH. Генетични 

тестове трябва да се извършат първоначално за най-честата мутация в гена TSEN54. 

Правилна диагноза на PCH2 е от съществено значение не само за прогнозата на пациента, 

но и за пренаталната диагностика при бъдещи бременности. Познаването на клиничната 

картина на PCH 2 ще доведе до правилна и своевременна диагноза. Съвременните 

възможности за невроизобразяване и молекулярно-генетични техники предоставят ценни 

инструменти за бърза диагностика на редки, но клинично важни неврогенетични имитатори 

на ЦП. 
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4. First case of Roma ethnic origin with Andermann syndrome: A novel frameshift 

mutation in exon 20 of SLC12A6 gene.  

Pacheva I, Todorov T, Halil Z, Yordanova R, Todorova A, Geneva I, Galabova F, Ivanov I. Am J 

Med Genet A 2019;179(6):1020-1024. doi: 10.1002/ajmg.a.61110. scopus  IF 2.186 

 

Andermann syndrome (AS) is caused by mutation of SLC12A6 gene. It comprises severe 

progressive sensory and motor neuropathy with early onset, varying degree of agenesis of 

corpus callosum (ACC) and mental retardation. AS occurs occasionally among population 

outside the northeastern Quebec—Saguenay-Lac- St-Jean and Charlevoix regions, inhabited 

by French Canadians. None of the described patients were of Roma ethnic origin. We present 

an 8-month-old infant of Roma ethnic origin with AS, caused by a novel frame shift 

mutation c.2604delT,p.(Asp868GlufsTer11) in exon 20 of SLC12A6 gene. Our case presented 

with several atypical findings: clinical presentation resembling “spinal muscular atrophy plus” 

syndrome; tongue fasciculations, which are not reported in the literature; early contractures 

of the wrists; normal motor action potentials and preserved sensory action potentials. 

Our patient is the first of Roma origin from nonconsanguineous parents, which suggests that 

this mutation might be widespread in the Roma population, although screening for this 

mutation in 140 alleles from Roma individuals originating from the same geographic region 

did not reveal further carriers, implying the mutation is rare. We recommend that Roma 

patients presenting with the clinical phenotype of AS should be tested for this mutation 

primarily. 

4. Първи случай на  синдром на Аndermann от ромски етнически произход: нова 

мутация с изместване на рамката в екзон 20 на гена SLC12A6. 

Пачева И, Тодоров Т, Халил З, Йорданова Р, Тодорова А, Генева И, Гълъбова Ф, Иванов И. 

Am J Med Genet A 2019;179(6):1020-1024. doi: 10.1002/ajmg.a.61110. scopus  IF 2.186 

 Синдромът на Andermann (AS) се причинява от мутация  в гена SLC12A6. Състои се от 

тежка прогресивна сензорна и моторна невропатия с ранно начало, различна степен на 

агенезия на corpus callosum (ACC) и умствена изостаналост. AS се среща рядко сред 

населението извън районите на североизточен Квебек / Saguenay-Lac- St-Jean и Charlevoix/, 

населени от френски канадци. Нито един от описаните пациенти до момента не е от ромски 

етнически произход. Представяме 8-месечно бебе от ромски етнически произход с AS, 

причинено от нова мутация с изместване на рамката c.2604delT,p.(Asp868GlufsTer11) в 

екзон 20 на гена SLC12A6. Нашият случай се представя с няколко нетипични находки: 

клинична картина, наподобяваща „спинална мускулна атрофия плюс“ синдром; 

фасцикулации на езика, които не са описани в литературата; ранни контрактури на китките; 

нормални акционни двигателни потенциали и налични сензорни акционни потенциали. 

Нашият пациент е първият от ромски произход от неродствени родители, което предполага 

че тази мутация може да е широко разпространена в ромското население, въпреки че е 
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извършен скрининг за тази мутация в 140 алела от ромски индивиди, произхождащи от 

същия географски регион и не разкрива други носители, т.е. вероятно мутацията е рядка. 

Можем да препоръчаме при ромски пациенти с клиничен фенотип на AS да бъдат тествани 

първо за тази мутация. 

5. A Multinational Survey on Actual Diagnostics and Treatment of Subacute Sclerosing 

Panencephalitis.  

Häusler М, Aksoy А, Alber М , Altunbasak S, Angay A, Arsene O, Craiu D, Hartmann H, Hiz-

Kurul S, Ichiyama T, Lukban M, Ozkan M, Patcheva I,Teichler J, Vintan M, Yaramis A, Yarar C, 

Yis U, Yuksel D, Anlar B  

Neuropediatrics 2015;46(6):377-84. Scopus IF 1.38 

Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) is a chronic infection of the central nervous system 

caused by the measles virus (MV). Its prevalence remains high in resource poor countries and is 

likely to increase in the Northern Europe as vaccination rates decrease. Clinical knowledge of this 

devastating condition, however, is limited. We therefore conducted this multinational survey 

summarizing experience obtained from more than 500 patients treated by 24 physicians in seven 

countries. SSPE should be considered in all patients presenting with otherwise unexplained 

acquired neurological symptoms. In most patients, the diagnosis will be established by the 

combination of typical clinical symptoms (characteristic repetitive myoclonic jerks), a strong 

intrathecal synthesis of antibodies to MV and typical electroencephalogram findings 

(Radermecker complexes). Whereas the therapeutic use of different antiviral (amantadine, 

ribavirin) and immunomodulatory drugs (isoprinosine, interferons) and of immunoglobulins has 

been reported repeatedly, optimum application regimen of these drugs has not been established. 

This is partly due to the absence of common diagnostic and clinical standards focusing on 

neurological and psychosocial aspects. Carbamazepine, levetiracetam, and clobazam are the drugs 

most frequently used to control myoclonic jerks. We have established a consensus on essential 

laboratory and clinical parameters that should facilitate collaborative studies. Those are urgently 

needed to improve outcome. 

5.   Многонационално проучване за актуална диагностика и лечение на подостър 

склерозиращ паненцефалит. 

Häusler М, Aksoy А, Alber М ,Altunbasak S, Angay A, Arsene O,Craiu D, Hartmann H, Hiz-

Kurul S, Ichiyama T, Lukban M, Ozkan M, Пачева И,Teichler J,Vintan M, Yaramis A, Yarar C, 

Yis U,Yuksel D,Anlar B.  

Neuropediatrics 2015;46(6):377-84. Scopus IF 1.38 

Субакутният склерозиращ паненцефалит (SSPE) е хронична инфекция на централната 

нервна система, причинена от вируса на морбили (MV). Болестността остава висока в 

страните с нискъ социален статус и има вероятност да се увеличи и в Северна Европа, тъй 

като процентът на ваксиниране намалява. Клиничните познания там за това опустошително 

заболяване обаче са ограничени. Затова проведохме това многонационално проучване, 

обобщаващо опита, получен от повече от 500 пациенти, лекувани от 24 лекари в седем 

страни. SSPE трябва да се има предвид при всички пациенти с необясними по друг начин 

придобити неврологични симптоми. При повечето пациенти диагнозата се потвърждава 

чрез комбинация от типични клинични симптоми (характерни повтарящи се миоклонии), 

силен интратекален синтез на антитела срещу MV и типични находки от 

електроенцефалограма (комплекси на Радермекер). Съществуват данни за терапевтична 

употреба на различни антивирусни (амантадин, рибавирин) и имуномодулиращи лекарства 

(изопринозин, интерферони) и имуноглобулини, но общоприета схема за приложение на 

тези лекарства няма. Това отчасти се дължи на липсата на общи диагностични и клинични 

стандарти, касаещи неврологични и психосоциални аспекти. Карбамазепин, леветирацетам 

и клобазам са лекарствата, които най-често се използват за контролиране на миоклонични 
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пристъпи. Изработен е консенсус относно основните лабораторни и клинични параметри, 

които да улеснят колаборативни проучвания. Те са спешно необходими за подобряване на 

резултата. 

6. SCN1A mutation spectrum in a cohort of Bulgarian patients with GEFS+ phenotype.  

Peycheva V, Ivanova N, Kamenarova K, Panova M, Pacheva I, Ivanov I, Bojidarova M, Tacheva 

G, Stamatov D, Litvinenko I, Hristova D, Deneva D, Rodopska E, Slavkova E, Aleksandrova I, 

Simeonov E, Dimova P, Bojinova V, Mitev V, Jordanova A, Kaneva R.  

Turk J Pediatr. 2020;62(5):711-725. doi: 10.24953/turkjped.2020.05.002. Scopus IF 0.48 

Background: Dravet syndrome (DS) is the most severe form of Generalized Epilepsy with Febrile 

Seizures plus (GEFS+) syndrome with a clear genetic component in 85% of the cases. It is 

characterized by fever-provoked seizure onset around six months of age and subsequent 

developmental deterioration later in life. 

Methods: In the current study, 60 patients with fever-provoked seizures and suspicion either of 

GEFS+ (50 patients) or of DS (10 patients) were referred for SCN1A gene sequence analysis. 

Results: SCN1A gene sequencing revealed clinically significant variants in 11 patients (18.3%); 

seven pathogenic (11.7%) and four likely pathogenic (6.7%). Five of these variants have not been 

reported previously. Among the preselected group of ten DS patients, five had pathogenic SCN1A 

variants which confirmed diagnosis of DS. In four patients with preliminary diagnosis GEFS+, the 

detected SCN1A variant enabled us to specify the diagnosis of DS in these patients. Thus, SCN1A 

sequencing led to confirmation of the genetic diagnosis in 50% (5/10) of DS patients, as well as 

clarification of the diagnosis of DS in 8% of GEFS+ patients (4/50). In this study, four patients 

with truncating mutations had refractory seizures and additional psychomotor abnormalities. 

Additionally, pathogenic missense mutations were detected in three children with comparable 

phenotypes, which support the observations that missense mutations in critical channel function 

regions can cause a devastating epileptic condition. 

Conclusions: This is the first systematic screening of SCN1A gene in our country, which expands 

the spectrum of SCN1A variants with five novel variants from Bulgaria and demonstrates the 

clinical utility of confirmatory SCN1A testing, which helps clinicians make early and precise 

diagnoses. It is important for a better followup, choice of proper treatment, avoidance of 

development of refractory seizures and neuropsychological complications. Identification of 

pathogenic variants in SCN1A in the milder GEFS+ and severe DS cases, will help to offer 

adequate prenatal diagnosis and improve the genetic counselling provided to affected families. 

6. Спектър на SCN1A мутации в кохорта  от български пациенти с GEFS+ фенотип.  

Пейчева В, Иванова Н, Каменарова К, Панова М, Пачева И, Иванов И, Божидарова М, 

Тачева Г, Стаматов Д, Литвиненко И, Христова Д, Денева Д, Родопска Е, Славкова Е, 

Александрова И, Симеонов Е, Димова П, Божинова В, Митев В, Йорданова А, Кънева Р.  

Turk J Pediatr. 2020;62(5):711-725. doi: 10.24953/turkjped.2020.05.002. Scopus IF 0.48 

Въведение: Синдромът на Dravet (DS) е най-тежката форма на генерализирана епилепсия с 

фебрилни гърчове плюс (GEFS+) синдром с ясен генетичен компонент в 85% от случаите. 

Характеризира се с предизвикан от фебрилитет припадък около шест месечна възраст и 

последващо влошаване на нервно-психическото развитие по-късно в живота. 

Методи: В настоящото проучване 60 пациенти с гърчове, провокирани от фебрилитет и 

подозрение за GEFS+ (50 пациенти) или за DS (10 пациенти) бяха включени за анализ на 

генната последователност на SCN1A. 
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Резултати: генното секвениране на SCN1A разкри клинично значими варианти при 11 

пациенти (18,3%); седем патогенни (11,7%) и четири вероятни патогенни (6,7%). Пет от 

тези варианти не са докладвани по-рано. Сред предварително избраната група от десет 

пациенти с DS, петима са имали патогенни SCN1A варианти, които потвърждават 

диагнозата DS. При четирима пациенти с предварителна диагноза GEFS+, откритият 

вариант на SCN1A ни позволи да уточним диагнозата DS при тези пациенти. По този начин, 

секвенирането на SCN1A доведе до потвърждение на генетичната диагноза при 50% (5/10) 

от пациентите с DS, както и до изясняване на диагнозата на DS при 8% от пациентите с 

GEFS+ (4/50). В това проучване четирима пациенти със съкращаващи мутации са имали 

рефрактерни припадъци и допълнителни психомоторни нарушения. Освен това, патогенни 

миссенс мутации са открити при три деца със сравними фенотипове, които подкрепят 

наблюденията, че миссенс мутациите в критични функционални региони на канала могат да 

причинят опустошително епилептично състояние. 

Заключение: Това е първият систематичен скрининг на гена SCN1A у нас, който разширява 

спектъра на SCN1A патологията с пет нови варианта от България и демонстрира клиничната 

полза от потвърждаващото SCN1A изследване, помагайки на клиницистите да поставят 

ранни и прецизни диагнози. Това е важно за по-добро проследяване, избор на подходящо 

лечение, избягване на развитие на рефрактерни припадъци и невропсихологични 

отклонения. Идентифицирането на патогенни варианти в SCN1A в по-леките случаи на 

GEFS+ и тежките DS ще помогне да се предложи адекватна пренатална диагноза и да се 

подобри генетичното консултиране, предоставяно на засегнатите семейства. 

7. MYH7-related disorders in two Bulgarian families: Novel variants in the same region 

associated with different clinical manifestation and disease penetrance 

 Atemin S, Todorov T, Maver A, Chamova T, Georgieva B, Tincheva S, Pacheva I, Ivanov I, 

Taneva A, Zlatareva D, Tournev I, Guergueltcheva V, Gospodinova M, Chochkova L, Peterlin B, 

Mitev V, Todorova A. 

Neuromuscul Disord 2021;31(7):633-641. doi: 10.1016/j.nmd.2021.04.004. Scopus  IF 4.296 

Pathogenic variants in MYH7 cause a wide range of cardiac and skeletal muscle diseases with 

childhood or adult onset. These include dilated and/or hypertrophic cardiomyopathy, left 

ventricular non-compaction cardiomyopathy, congenital myopathies with multi-minicores and 

myofiber type disproportion, myosin storage myopathy, Laing distal myopathy and others 

(scapulo-peroneal or limb-girdle muscle forms). Here we report the results from molecular genetic 

analyses (NGS and Sanger sequencing) of 4 patients in two families with variable neuromuscular 

phenotypes with or without cardiac involvement. Interestingly, variants in MYH7 gene appeared 

to be the cause in all the cases. A novel nonsense variant c.5746C>T, p.(Gln1916Ter) was found 

in the patient in Family 1 who deceased at the age of 2 years 4 months with the clinical diagnosis 

of dilated cardiomyopathy, whose father died before the age of 40 years, due to cardiac failure 

with clinical diagnosis of suspected limb-girdle muscular dystrophy. A splice acceptor variant 

c.5560–2A>C in MYH7 was detected in the second proband and her sister, with late onset distal 

myopathy without cardiac involvement. These different phenotypes (muscular involvement with 

severe cardiomyopathy and pure late onset neuromuscular phenotype without heart involvement) 

may result from novel MYH7 variants, which most probably impact the LMM (light meromyosin) 

domain's function of the mature protein. 

7.  Нарушения, свързани с MYH7 в две български семейства: Нови варианти в същия 

регион, свързани с различна клинична изява и проявление на заболяването 

Atemin S, Тодоров Т, Maver A, Чамова T, Георгиева Б, Тинчева С, Пачева И, Иванов И, 

Танева A, Златарева Д, Търнев И, Гергелчева В, Господинова М, Чочкова Л, Peterlin B, 

Митев В, Тодорова А. 
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Патогенните варианти в MYH7 причиняват широк спектър от сърдечни и скелетни 

мускулни заболявания с начало в детството или по-късна възраст. Те включват дилатативна 

и/или хипертрофична кардиомиопатия, левокамерна некомпактна кардиомиопатия, вродени 

миопатии с мулти-миникор, диспропорция на типа миофибри, миозин натрупващи, 

дистална миопатия на Laing и други (скапуло-перонеална или пояс- крайник). Докладваме 

резултатите от молекулярно-генетични анализи (NGS и секвениране на Sanger) на четирима 

пациенти в две семейства с вариабилни невромускулни фенотипове със или без сърдечно 

засягане. Интересното е, че вариантите в гена MYH7 са причината за това. Нов безсмислен 

вариант c.5746C>T, p.(Gln1916Ter) е открит при пациент от Семейство 1, починал на 

възраст 2 години и 4 месеца с клинична диагноза дилатативна кардиомиопатия, чийто баща 

е починал преди 40-годишна възраст от сърдечна недостатъчност с клинична диагноза 

съмнение за мускулна дистрофия тип пояс-крайник. Вариант на сплайс  акцептор c.5560–

2A>C в MYH7 беше открит при втория пробанд и нейната сестра, с късна дистална 

миопатия без сърдечно засягане. Тези различни фенотипове (мускулно засягане с тежка 

кардиомиопатия и невромускулен фенотип с чисто късно начало без засягане на сърцето) 

могат да са резултат от нови варианти на MYH7, които най-вероятно влияят вурху  

функцията на домейна LMM (лек меромиозин) върху зрелия протеин. 

8. Pontocerebellar hypoplasia type 1 for the neuropediatrician: Genotype-phenotype 

correlations and diagnostic guidelines based on new cases and overview of the literature.  

Ivanov I, Atkinson D, Litvinenko I, Angelova L, Andonova S, Mumdjiev H, Pacheva I, Panova 

M, Yordanova R, Belovejdov V, Petrova A, Bosheva M, Shmilev T, Savov A, Jordanova A. 

 Eur J Paediatr Neurol 2018;22(4):674-681. doi: 10.1016/j.ejpn.2018.03.011. Scopus –IF 2.655 

Pontocerebellar hypoplasia type 1 (PCH1) is a major cause of non-5q spinal muscular atrophy 

(SMA). We screened 128 SMN1-negative SMA patients from Bulgaria for a frequent mutation -

p.G31A in EXOSC3, and performed a literature review of all genetically verified PCH1 cases. 

Homozygous p.G31A/EXOSC3 mutation was identified in 14 Roma patients, representing three 

fourths of all our SMN1-negative Roma SMA cases. The phenotype of the p.G31A/EXOSC3 

homozygotes was compared to the clinical presentation of all reported to date genetically verified 

PCH1 cases. Signs of antenatal onset of disease present at birth were common in all PCH1 sub-

types except in the homozygous p.D132A/EXOSC3 patients. The PCH1sub-types with early death 

(between ages 1 day and 17 months), seen in patients with p.G31A/EXOSC3 or SLC25A46 

mutations have a SMA type 1-like clinical presentation but with global developmental delay, 

visual and hearing impairment, with or without microcephaly, nystagmus and optic atrophy. 

Mutations with milder presentation (homozygous p.D132A/EXOSC3 or VRK1) may display 

additionally signs of upper motor neuron impairment, dystonia or ataxia and die at age between 5 

and 18 years. Other EXOSC3 mutations and EXOSC8 cases are intermediate - SMA type 1-like 

presentation, spasticity (mostly in EXOSC8) and death between 3 months and 5 years. There is no 

correlation between neurological onset and duration of life. We add marble-like skin and 

congenital laryngeal stridor as features of PCH1. We show that imaging signs of cerebellar and 

pontine hypoplasia may be missing early in infancy. EMG signs of anterior horn neuronopathy 

may be missing in PCH1 patients with SLC25A46 mutations. Thus, there is considerable 

phenotypic variability in PCH1, with some cases being more SMA-like, than PCH-like. Detailed 

clinical evaluation and ethnicity background may guide genetic testing and subsequent genetic 

counseling. 

8.  Понтоцеребеларна хипоплазия тип 1 за невропедиатъра: генотип-фенотип 

корелации и диагностични препоръки, базирани на нови случаи и литературен обзор. 

Иванов И, Atkinson D, Литвиненко И, Ангелова А, Андонова С, Мумджиев Х, Пачева И, 

Панова М, Йорданова Р, Беловеждов В, Петрова А, Бошева М, Шмилев Т, Савов А, 

Йорданова А 



22 
 

 Eur J Paediatr Neurol 2018;22(4):674-681. doi: 10.1016/j.ejpn.2018.03.011. Scopus –IF 2.655 

Понтоцеребеларна хипоплазия тип 1 (PCH1) е основна причина за не-5q спинална мускулна 

атрофия (SMA). Проверихме 128 SMN1-отрицателни пациенти със SMA от България за 

честата мутация -p.G31A в EXOSC3 и направихме преглед на литературата на всички 

генетично верифицирани случаи на PCH1. Хомозиготна p.G31A/EXOSC3 мутация е 

идентифицирана при 14 ромски пациенти, представляващи три четвърти от всички наши 

SMN1-отрицателни ромски случаи на SMA. Фенотипът на p.G31A/EXOSC3 хомозиготите 

беше сравнен с клиничното представяне на всички докладвани до момента генетично 

верифицирани случаи на PCH1. Признаците на антенатално начало на заболяването, 

представящо се при раждането, са често срещани при всички подтипове на PCH1, с 

изключение на хомозиготните пациенти с p.D132A/EXOSC3. Подтиповете PCH1 с ранна 

смърт (на възраст между 1 ден и 17 месеца), наблюдавани при пациенти с мутации на 

p.G31A/EXOSC3 или SLC25A46, имат клинична картина, подобна на SMA тип 1, но с 

глобално изоставане в развитието, зрително и слухово увреждане, с или без микроцефалия, 

нистагъм и оптична атрофия. Мутациите с по-леко протичане (хомозиготни 

p.D132A/EXOSC3 или VRK1) могат да покажат допълнително признаци на увреждане на 

горните двигателни неврони, дистония или атаксия и да завършат фатално на възраст 

между 5 и 18 години. Други EXOSC3 мутации и случаи на EXOSC8 са междинни - 

представяне, подобно на SMA тип 1, спастичност (предимно при EXOSC8) и смърт между 3 

месеца и 5 години. Няма връзка между неврологичното начало и продължителността на 

живота. Добавяме мраморна кожа и вроден ларингеален стридор като симптоми на PCH1. 

Ние показваме, че образните признаци на хипоплазия на малкия мозък и моста може да 

липсват в ранна детска възраст. ЕМГ признаци на преднорогова увреда може да липсват 

при пациенти с PCH1 с мутации на SLC25A46. Следователно, има значителна фенотипна 

вариабилност при PCH1, като някои случаи са по-близки до SMA, отколкото до PCH. 

Подробната клинична оценка и етническата принадлежност могат да насочват генетичното 

изследване и последващото генетично консултиране. 

9.   Cellular Bioenergetic and Metabolic Changes in Patients with Autism Spectrum 

Disorder 

Gevezova M, Minchev D, Pacheva I, Sbirkov Y, Yordanova R, Timova E, Kotetarov V, Ivanov I, 

Sarafian V.  

Curr Top Med Chem 2021;21(11):985-994. doi: 10.2174/1568026621666210521142131. Scopus  

IF 3.295 

Background: Although Autism Spectrum Disorder (ASD) is considered a heterogeneous 

neurological disease in childhood, a growing body of evidence associates it with mitochondrial 

dysfunction explaining the observed comorbidities. 

Introduction: The aim of this study is to identify variations in cellular bioenergetics and 

metabolism dependent on mitochondrial function in ASD patients and healthy controls using 

Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs). We hypothesized that PBMCs may reveal the 

cellular pathology and provide evidence of bioenergetic and metabolic changes accompanying the 

disease. 

Methods: PBMC from children with ASD and a control group of the same age and gender were 

isolated. All patients underwent an in-depth clinical evaluation. A well-characterized cohort of 

Bulgarian children is selected. Bioenergetic and metabolic studies of isolated PBMCs are 

performed with a Seahorse XFp analyzer. 

Results: Our data show that PBMCs from patients with ASD have increased respiratory reserve 

capacity (by 27.5%), increased maximal respiration (by 67%) and altered adaptive response to 

oxidative stress induced by DMNQ. In addition, we demonstrate а strong dependence on fatty 

acids and impaired ability to reprogram cell metabolism. The listed characteristics are not 
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observed in the control group. These results can contribute to a better understanding of the 

underlying causes of ASD, which is crucial for selecting a successful treatment. 

Conclusion: The current study, for the first time, provides a functional analysis of cell 

bioenergetics and metabolic changes in a group of Bulgarian patients with ASD. It reveals 

physiological abnormalities that do not allow mitochondria to adapt and meet the increased 

energetic requirements of the cell. The link between mitochondria and ASD is not yet fully 

understood, but this may lead to the discovery of new approaches for nutrition and therapy. 

9. Клетъчни биоенергетични и метаболитни промени при пациенти с разстройство от 

аутистичния спектър 

Гевезова М, Минчев Д, Пачева И, Сбирков Й, Йорданова Р, Тимова Е, Котетаров В, 

Иванов И, Сарафян В  

Curr Top Med Chem 2021;21(11):985-994. doi: 10.2174/1568026621666210521142131. Scopus  

IF 3.295 

Въпреки че разстройството на аутистичния спектър (ASD) се счита за хетерогенно 

неврологично заболяване в детството, все повече доказателства го свързват с 

митохондриална дисфункция, обяснявайки наблюдаваните съпътстващи заболявания. 

Въведение: Целта на това проучване е да идентифицира вариациите в клетъчната 

биоенергетика и метаболизъм, зависими от митохондриалната функция при пациенти с 

ASD и здрави контроли, използващи мононуклеарни клетки от периферна кръв (PBMCs). 

Хипотезата бе, че PBMCs могат да разкрият клетъчната патология и да предоставят 

доказателства за биоенергетични и метаболитни промени, придружаващи заболяването. 

Методи: Изолирани са PBMC от деца с ASD и контролна група от същата възраст и пол. 

Всички пациенти са оценени със задълбочена клинична оценка. Избрана е добре 

охарактеризирана кохорта български деца. Биоенергетични и метаболитни изследвания на 

изолирани PBMCs са извършвани с анализатор Seahorse XFp. 

Резултати: Нашите данни показват, че PBMCs от пациенти с ASD имат повишен капацитет 

на дихателния резерв (с 27,5%), повишено максимално дишане (с 67%) и променен 

адаптивен отговор към оксидативен стрес, индуциран от DMNQ. В допълнение, ние 

демонстрираме силна зависимост от мастните киселини и нарушена способност за 

препрограмиране на клетъчния метаболизъм. Изброените характеристики не се наблюдават 

в контролната група. Тези резултати могат да допринесат за по-добро разбиране на 

основните причини за ASD, което е от решаващо значение за избора на успешно лечение. 

Заключение: Настоящото изследване за първи път предоставя функционален анализ на 

клетъчната биоенергетика и метаболитни промени в група български пациенти с РАС. Той 

разкрива патофизиологични нарушения, които не позволяват на митохондриите да се 

адаптират и да отговорят на повишените енергийни изисквания на клетката. Връзката 

между митохондриите и ASD все още не е напълно разбрана, но това може да доведе до 

откриването на нови подходи за диета и терапия. 
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10. Hypomyelination with Atrophy of Basal Ganglia and Cerebellum (H-ABC) Due to 

UFM1 Mutation in Roma Patients - Severe Early Encephalopathy with Stridor and 

Severe Hearing and Visual Impairment. A Single Center Experience 

Ivanov I, Pacheva I, Yordanova R, Sotkova I, Galabova F, Gaberova K, Panova M, Gheneva I, 

Tsvetanova T, Noneva K, Dimitrova D, Markov S, Sapundzhiev N, Bichev S, Savov A.  

CNS Neurol Disord Drug Targets 2022 . doi: 10.2174/1871527321666220221100704.  Scopus  - 

IF 3.926 

Background: Hypomyelination with atrophy of the basal ganglia and cerebellum (H-ABC) is a 

neurodegenerative disease with neurodevelopmental delay, motor, and speech regression, 

pronounced extrapyramidal syndrome, and sensory deficits, due to TUBB4A mutation. In 2017, a 

severe variant was described in 16 Roma infants due to mutation in UFM1. 

Objective: To expand the clinical manifestations of H-ABC due to UFM1 mutation and suggest 

clues for clinical diagnosis. 

Methodology: Retrospective analysis of all 9 cases with H-ABC due to c.-273_-271delTCA 

mutation in UFM1 treated during 2013-2020 in a Neuropediatric Ward in Plovdiv, Bulgaria. 

Results: Presentation is no later than 2 months with inspiratory stridor, impaired sucking, 

swallowing, vision and hearing, and reduced active movements. By the age of 10 months a 

monomorphic disease was observed: microcephaly (6/9), malnutrition (5/9), muscle hypertonia 

(9/9) and axial hypotonia (4/9), progressing to opisthotonus (6/9), dystonic posturing (5/9), 

nystagmoid ocular movements (6/9), epileptic seizures (4/9), non-epileptic spells (3/9). Dysphagia 

(7/9), inspiratory stridor (9/9), dyspnea (5/9), bradypnea (5/9), apnea (2/9) were major signs. 

Vision and hearing were never achieved or lost by 4-8 mo. Neurodevelopment was absent or 

minimal with subsequent regression after 2-5 mo. Brain imaging revealed cortical atrophy (7/9), 

atrophic ventricular dilatation (4/9), macrocisterna magna (5/9), reduced myelination (6/6), corpus 

callosum atrophy (3/6) and abnormal putamen and caput nuclei caudati. The age at death was 

between 8 and 18 mo. 

Conclusion: Roma patients with severe encephalopathy in early infancy with stridor, opisthotonus, 

bradypnea, severe hearing and visual impairment should be tested for the Roma founder mutation 

of H-ABC in UFM1. 

10.  Хипомиелинизация с атрофия на базалните ганглии и малкия мозък (H-ABC) 

поради UFM1 мутация при ромски пациенти - тежка ранна енцефалопатия със 

стридор и тежко увреждане на слуха и зрението. Едноцентрово проучване 

Иванов И, Пачева И, Йорданова Р, Соткова И, Гълъбова Ф, Габерова К, Панова М, Генева 

И, Цветанова Ц, Нонева К, Димитрова Д, Марков С, Сапунджиев Н, Бичев С, Савов А.  

CNS Neurol Disord Drug Targets 2022 . doi: 10.2174/1871527321666220221100704.  Scopus  - 

IF 3.926 

Хипомиелинизацията с атрофия на базалните ганглии и малкия мозък (H-ABC) е 

невродегенеративно заболяване с изоставане в нервно-психическото развитие, регрес в 

двигателността и речта, изразен екстрапирамиден синдром и сензорни дефицити, дължащи 

се на TUBB4A мутация. През 2017 г. е описан тежък вариант при 16 ромски бебета поради 

мутация в UFM1. 

Цел: Да се обогатят клиничните прояви на H-ABC поради UFM1 мутация и да се предложат 

ключови симптоми за клинична диагноза. 
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Методи: Ретроспективен анализ на всички 9 случая с H-ABC, дължащи се на c.-273_-

271delTCA мутация в UFM1, лекувани през 2013-2020 г. в Невропедиатрично отделение в 

Пловдив, България. 

Резултати: Изявата на заболяването е не по-късно от 2 –месечна възраст с инспираторен 

стридор, нарушено сукане, преглъщане, зрение и слух и намалени активни движения. До 

10-месечна възраст се наблюдава мономорфно заболяване: микроцефалия (6/9), хипотрофия 

(5/9), мускулна хипертония (9/9) и аксиална хипотония (4/9), прогрес до опистотонус (6/9) , 

дистонична поза (5/9), нистагмоидни очни движения (6/9), епилептични припадъци (4/9), 

неепилептични пристъпи (3/9). Дисфагия (7/9), инспираторен стридор (9/9), диспнея (5/9), 

брадипнея (5/9), апнея (2/9) са основни признаци. Зрението и слуха никога не са били 

постигнати или са загубени за 4-8 месеца. Нервно-психическо развитие липсва или е 

минимално с последващ регрес след 2-5 месечна възраст. Образните изследвания на мозъка 

разкриват кортикална атрофия (7/9), атрофична вентрикуларна дилатация (4/9), 

мегацистерна магна (5/9), намалена миелинизация (6/6), атрофия на корпус калозум (3/6) и 

абнормен putamen и caput nuclei caudati. Заболяването завършва летално между 8 и 18 

месеца. 

Заключение: Пациентите от ромски произход с тежка енцефалопатия в ранна детска възраст 

със стридор, опистотонус, брадипнея, тежко увреждане на слуха и зрението трябва да бъдат 

тествани за ромската мутация за H-ABC в UFM1. 

11. Central Nervous System Involvement in Henoch-Schonlein Purpura in Children and 

Adolescents.  

Pacheva IH, Ivanov IS, Stefanova K, Chepisheva E, Chochkova L, Grozeva D, Stoyanova A, 

Milenkov S, Stefanova P, Petrova A.  

Case Rep Pediatr 2017:5483543. doi: 10.1155/2017/5483543. Web of Science  

Central nervous system (CNS) involvement in Henoch-Schonlein purpura (HSP) is rare but poses 

diagnostic difficulties. The aim of the study was to establish the frequency of CNS involvement in 

HSP, to analyze its clinical characteristics and do a literature review. Medical files of patients with 

HSP admitted at the Department of Pediatrics, Plovdiv, were studied retrospectively for a five-

year period (2009–2013). Diagnosis was based on the American College of Rheumatology 

criteria. Out of 112 children with HSP 1 case (0.9%) had CNS involvement presenting as Posterior 

Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES), which may be a result of CNS vasculitis or arterial 

hypertension. It was an 8-year-old girl with atypical HSP which started with abdominal pain 

requiring surgery. On the third day after the operation a transient macular rash and arterial 

hypertension appeared, followed by visual disturbances, hemiconvulsive epileptic seizures, 

postictal hemiparesis, and confusion. Head CT showed occipital hypodense lesions and MRT-T2 

hyperintense lesion in the left occipital lobe. The patient experienced a second similar episode 

after 2 weeks when palpable purpura had also appeared. Neurological symptoms and MRI 

resolved completely. HSP can be an etiological factor for PRES in childhood. Although PRES is a 

rare complication of HSP, clinicians must be aware of it and avoid diagnostic and therapeutic 

delays. 

11. Засягане на централната нервна система при пурпура на Henoch-Schonlein при 

деца и юноши. 

Пачева И, Иванов И, Стефанова К, Чепишева Е, Чочкова Л, Грозева Д, Стоянова А, 

Миленков С, Стефанова П, Петрова А  

Case Rep Pediatr 2017:5483543. doi: 10.1155/2017/5483543. Web of Science  

Засягането на централната нервна система (ЦНС) при пурпура на Henoch-Schonlein (HSP) е 

рядко, но създава диагностични затруднения. Целта на изследването е да се установи 
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честотата ЦНС ангажирането при HSP, да се анализират клиничните характеристики и да се 

направи преглед на литературата. Ретроспективно за петгодишен период (2009–2013 г.) са 

проучени медицински досиета на пациенти с HSP, приети в Клиника по педиатрия, гр. 

Пловдив. Диагнозата се базира на критериите на Американския колеж по ревматология. От 

112 деца с HSP 1 случай (0,9%) е имал засягане на ЦНС, представящо се като синдром на 

задна обратима енцефалопатия (PRES), което може да е резултат от васкулит на ЦНС или в 

следствие на артериална хипертония. Случаят е 8-годишно момиче с атипично протичане 

на HSP, която започва с коремна болка, изискваща операция. На третия ден след операцията 

се появяват преходен макулен обрив и артериална хипертония, последвани от зрителни 

нарушения, хемиконвулсивни епилептични пристъпи, постиктална хемипареза и 

обърканост. КТ на главата показва окципитални хиподенсни лезии, а MRT-T2 

хиперинтенсна лезия в левия окципитален лоб. Пациентът преживява втори подобен епизод 

след 2 седмици, когато също се появява пурпура. Неврологичните симптоми и ЯМР 

отзвучават напълно. HSP може да бъде етиологичен фактор за PRES в детска възраст. 

Въпреки че PRES е рядко усложнение на HSP, клиницистите трябва да го познават за да се 

избегнат диагностични и терапевтични забавяния. 

12. Encephalitis and Еncephalopathias in Childhood-Characteristics in Clinical Course, 

Diagnostics and Treatment -Guidelines and Algorithms. 

Bojinova V, Ivanov I, Litvinenko I, Pacheva I. 

Pediatria 2019, 59 ( 1):7-16 scopus 

Еncephalitis (acute, subacute and chronic) have a viral cause in most of the cases (enteroviruses, 

herpes simplex viruses, influenza viruses, adenoviruses, measles viruses, varicella-zoster viruses 

etc). They are clically characterized by fever, focal neurologic symptomatic, quantitative and/or 

qualitative impairment of consciousness, epileptic seizures. Diagnosis is made by evaluation of the 

cerebrospinal fluid examination, virologic or microbiologic verification, brain MRI, EEG. The 

treatment is with antiviral, antiedemic and antiepileptic drugs. Autoimmune encephalitis can be 

characterized by monophasic, multiphase or most frequently chronic progression. According to 

their etiology these disorders can be classified as idiopathic, postinfectious, paraneoplastic or 

forms with genetic predisposition. They are caused by autoimmune presynaptic or postsynaptic 

blockage of voltage-dependent ion channels or receptors is by anti-neuronal or antiglial antibodies 

in the CNS. Autoimmune encephalitis can present as a combination of neurologic and psychiatric 

symptoms: sleep disorders (lethargy, sleep inversion), cognitive disorders, amnesia, drug resistant 

epilepsy, myoclonus, myokimia, mutismus, extrapyramidal syndromes (parkinsonism, oculogyral 

crises, chorea, dystonia and dyskinesia), ataxia; catatonia, mood and behavior changes, obsessions 

and compulsions, anorexia or bulimia, anxiety, depression, psychosis. The diagnosis is based on 

autoantibodies in the CSF and in most cases CSF pleocytosis, oligoclonal bands and MRI lesions 

of the brain and spinal cord. New diagnostic criteria and algorithms for diagnosing possible and 

definite autoimmune encephalitis, and probable antbodynegative encephalitis have been 

elaborated. The treatment includes corticosterioids, i.v.Ig, Rituximab, plasmepheresis. Acute virus 

associated encephalopathias (AVAE) are diseases caused by virus infections /mainly, influenza A 

virus or human herpes simplex virus 6 (HHV-6)/, in cases where virus replication in the brain is 

not found and virus encephalitis, acute disseminated encephalomyelitis, autoimmune encephalitis 

and posterior reversible encephalopathy are excluded. The CNS symptoms are caused by 

inflammatory mediators as consequence to “cytokine storm”, metabolic disturbances or disbalance 

in excitatory and inhibitory neuronal systems. Diagnostic criteria of AVAE are: 1. Acute CNS 

symptomatics; 2. Development in the course of vius infection; 3. Lack of cerebrospinal fluid 

(CSF) pleocytosis; 4. Presence of CSF hyperproteinorachia and/or neuroimaging data for brain 

oedema; 5. Lack of other disease explaining the encephalopathy. Presented are the criteria for 

diagnostics and treatment of the different types of  AVAE. 
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12. Енцефалити и енцефалопатии в детската възраст – особености в клинично 

протичане, диагностика и лечение – правила и алгоритми  

Божинова В, Иванов И, Литвиненко И, Пачева И.  

Сп. Педиатрия 2019, 59 ( 1):7-16. scopus 

Енцефалитът (остър, подостър и хроничен) в повечето случаи има вирусна причина 

(ентеровируси, херпес симплекс вирус, грипни вируси, аденовируси, вируси на морбили, 

варицела-зостер и др.). Той се характеризира клинично с повишена температура, фокални 

неврологични симптоми, количествени и/или качествени нарушения на съзнанието, 

епилептични припадъци. Диагнозата се поставя чрез изследване на гръбначно-мозъчната 

течност, вирусологични или микробиологични изследвания, ЯМР на мозъка, ЕЕГ. 

Лечението е с антивирусни, антиедемни и антиепилептични лекарства. Автоимунният 

енцефалит може да протича  монофазно, мултифазно или най-често с хронична прогресия. 

Според етиологията си автоимунните енцефалити могат да бъдат класифицирани като 

идиопатични, постинфекциозни, паранеопластични или форми с генетична 

предразположеност. Те се причиняват от автоимунно пресинаптично или постсинаптично 

блокиране на волтаж-зависими йонни канали или рецептори от анти-невронни или 

антиглиални антитела в ЦНС. Автоимунният енцефалит може да се прояви като 

комбинация от неврологични и психиатрични симптоми: нарушения на съня (летаргия, 

инверсия на съня), когнитивни нарушения, амнезия, резистентна към лекарства епилепсия, 

миоклонус, миокимия, мутизъм, екстрапирамидни синдроми (паркинсонизъм, окулогирни 

кризи, хореодистония), атаксия, кататония, промени в настроението и поведението, обсесии 

и натрапливи мисли, анорексия или булимия, тревожност, депресия, психоза. Диагнозата се 

основава на автоантитела в ликвор,  в повечето случаи с ликворна плеоцитоза, 

олигоклонални ивици и МРТ лезии в мозъка, а понякога и в гръбначния мозък. Разработени 

са нови диагностични критерии и алгоритми за диагностициране на вероятен и сигурен 

автоимунен енцефалит и вероятен антитялоотрицателен енцефалит. Лечението включва 

кортикостероиди, високодозирани имуноглобулини интравенозно, ритуксимаб, 

плазмефереза. Остри вирус - асоциирани енцефалопатии (AVAE) са заболявания, 

причинени от вирусни инфекции /главно грипен вирус А или човешки херпес симплекс 

вирус 6 (HHV-6)/, без да се установява репликация на вируса в мозъка и са изключени 

вирусен енцефалит, остър дисеминиран енцефаломиелит , автоимунен енцефалит и задна 

обратима енцефалопатия. Засягането на ЦНС е резултат от възпалителни медиатори като 

следствие от „цитокинова буря“, метаболитни нарушения или дисбаланс във възбудните и 

инхибиторните невронни системи. Диагностични критерии на AVAE са: 1. Остра 

симптоматика от ЦНС; 2. Развитие в хода на вирусна инфекция; 3. Липса на плеоцитоза в 

цереброспиналната течност (CSF); 4. Наличие на CSF хиперпротеинорахия и/или данни от 

невровизуализация за мозъчен оток; 5. Липса на друго заболяване, обясняващо 

енцефалопатията. Представени са критериите за диагностика и лечение на различните 

видове AVAE. 

13. Viral infection - associated encephalopathies- the experience of a pediatric department 

И. Иванов,  И. Пачева, М. Панова, Г. Габерова, И. Янков, Л. Чочкова, И. Стоев, П. 

Маркова, В.  Драгнева, И. Илиева, Б. Маринска, Н. Гечев, А. Петрова, М. Троянчева, С. 

Ангелова, Н. Корсун, М. Стойчева, А. Мангъров, И. Литвиненко, Т. Шмилев.  

Pediatria. 2018, 58 (1): 45-51.  scopus 

Viral infection - associated encephalopathies (VIAE) a rare diseases with brain injury due to 

homeostatic derangements during viral infections without viral replication in the brain. Aim: to 

disclose the prevalence and type of VIAE in a tertiary pediatric department in Bulgaria. Methods: 

This a retrospective study of all 16860 children admitted to the department of pediatrics of St. 

George University Hospital, Plovdiv, Bulgaria, for a 5-years period. Inclusion criteria were CNS 
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symptoms during viral infection without CSF pleocytosis, but with hyperproteinorachia and/or 

brain edema on imaging and exclusion of other diseases. Results: Five patients with VIAE were 

found: a 13 months old boy with acute necrotizing encephalopathy (ANE)  who deteriorated to 

coma and apnea in 6 hours during enterolitis, also revealing hyperproteinorachia and thalamic 

edema with necrosis and subsequent persistent vegetative state; a 2 years old girl with 

hemorrhagic shock - encephalopathy syndrome (HSES) that, in the second day of an influenza 

virus B infection, displayed seizures, vomiting, profound coma with multiorgan failure and DIC 

and died on day 12; two boys aged 5 days and 2 months with probable clinically mild encephalitis/ 

encephalopathy with reversible splenial lesions (MERS), that during an influenza virus A2 

infection suffered from seizures, somnolence, bradypnea, coma, mild hyperproteinorachia and 

brain edema, with good prognosis; and a 10- years old boy with cerebral palsy and mental 

retardation that suffered from acute encephalopathy with biphasic seizures and late reduced 

diffusion (AESD), presenting recurrent seizures after a 7-days free period followed by coma for 4 

days during an influenza A2 virus infection with mild liver injury, thrombocytopenia and anemia, 

also with good prognosis. All cases were treated with dexamethason (pulse doses in 2), antiedema, 

antiviral, anticonvulsant and other treatment. Conclusions: Timely diagnosis of VIAE provides 

timely comprehensive treatment and a chance for  more favorable prognosis. 

13.  Остри енцефалопатии, асоциирани с вирусни инфекции - опитът на една 

педиатрична клиника 

Иванов И,  Пачева И, Панова М, Габерова Г, Янков И, Чочкова Л, Стоев И, Маркова П, 

Драгнева В, Илиева И, Маринска Б, Гечев Н, Петрова А, Троянчева М, Ангелова С, Корсун 

Н, Стойчева М, Мангъров А, Литвиненко И, Шмилев Т.  

Педиатрия, 2018; 58(1):47-51 scopus 

Острите енцефалопатии, асоциирани с вирусни инфекции (ОЕАВИ) са редки заболявания, 

при които мозъчно увреждане се дължи на хомеостатични нарушения вследствие вирусна 

инфекция, но без вирусна репликация в мозъка. Цел на настоящото изследване е да 

установи честотата и вида на ОЕАВИ сред децата, лекувани в педиатрична клиника от 

трето ниво в България. Методика: При ретроспективно проучване на хоспитализираните за 

5 години 16860 деца в Клиниката по педиатрия на УМБАЛ "Св. Георги", Пловдив, бяха 

търсени случаи с остра симптоматика от ЦНС в хода на вирусна инфекция без ликворна 

плеоцитоза,  но с налична хиперпротеинорахия и/или образни данни за мозъчен оток и с 

изключени други заболявания. Резултати: Установени бяха 5 деца с ОЕАВИ: един случай с 

остра некротизираща енцефалопатия (ANE) -  момче на 13мес., което за 6 часа се влошава 

до кома с апнея в хода на ентероколит, с хиперпротеинорахия и таламичен оток с некрози и 

последващо персистиращо вегетативно състояние; един със синдрома "хеморагичен шок-

енцефалопатия" (HSES) - момиче на 2г, което на втория ден от грип В демонстрира гърчове, 

повръщания и дълбока кома с мултиорганна недостатъчност, ДИК и умира на 12.ден; два 

случая, суспектни за синдрома "клинично лек енцефалит/ енцефалопатия с обратими лезии 

на сплениума" (MERS) - грип А2 при момчета на 5 дни и на 2 мес, усложнен с гърчове, 

сомнолентност, брадипнея, кома, лека хиперпротеинорахия и мозъчен оток, с добра 

прогноза; един случай, суспектен за "остра енцефалопатия с двуфазни гърчове и късно 

намалена дифузия"  (АESD) - рецидивращи гърчове през 7 дни с последваща кома за 4 дни 

на фона на грип А2 с леко хепатално увреждане, тромбоцитопения и анемия, с добра 

прогноза. При всички случаи е прилаган дексаметазон (пулс терапия при 2 деца) на фона на 

антиедемна, антивирусна, антиконввулсивна и друга терапия. Изводи: Своевременната 

диагноза на ОЕАВИ позволява навременно лечение и шанс за подобряване на прогнозата. 
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14. Treatment with Betaine Anhydrous in Homocystinuria.  

Veleva Tz, Kadam A. Pacheva I, Delchev T, Chochkova L., Avdzhieva D 

Pediatria 2021, 61 (2):27-30 scopus 

Homocystinuria is a rare inherited metabolic disorder of methionine metabolism leading to 

increased plasma, urine and tissue accumulation of homocysteine. Increased homocysteine causes 

various complications, especially vascular. We report a 17-year-old boy with homocystinuria, 

presenting with marfanoid habitus, neurological complications and anxiety. The patient is treated 

with a low methionine diet, methionine free L-AA mixture, pyridoxine, folat and vitamin B12 

supplementation, betaine anhydrous and rehabilitation. Significant improvement has been 

occurred with the use of betaine anhydrous. 

14.  Лечение с Бетаин анхидрид при Хомоцистинурия 

Велева Ц, Кадъм А, Пачева И, Делчев Т, Чочкова Л, Авджиева Д. 

Сп. Педиатрия 2021, 61 (2):27-30 scopus 

Хомоцистинурията е рядко наследствено метаболитно нарушение на метаболизма на 

метионин, водещо до повишено натрупване на хомоцистеин в плазмата, урината и 

тъканите. Повишеният хомоцистеин причинява различни усложнения, особено съдови. 

Съобщаваме за 17-годишно момче с хомоцистинурия, с марфаноиден хабитус, 

неврологични усложнения и тревожност. Пациентът се лекува с диета с ниско съдържание 

на метионин, смес от L-AA без метионин, добавки с пиридоксин, фолати и витамин В12, 

Бетаин анхидрид и рехабилитация. При употребата на Бетаин анхидрид се наблюдава 

значително подобрение. 

15. Diagnosis and Differential Diagnosis of Acute Hemiparesis in Childhood.  

Panova M, Pacheva I, Gaberova K, Ivanov I 

Pediatria 2022, 62 (1):18-23 scopus 

Acute hemiparesis is an urgent condition of various etiologies and with possible fatal outcome. It 

requires timely diagnosis and adequate therapy, incl. sometimes urgent neurosurgical intervention (in 

case of acute intracranial haemorrhage, brain tumor, acute hydrocephalus.) Acute unilateral weakness 

is a symptom of many pediatric diseases. In most cases, acute hemiparesis is associated with other 

clinical symptoms. It’s diagnosis in pediatric cases may be challenging because of presence of 

subclinical motor deficits and general neurological manifestations such as encephalopathy. Clinical 

examination and properly selected neuroimaging are key in the differential diagnostic approach. The 

goal of this article is to point out diseases with acute hemiparesis and to specify the clinical approach 

in a child with lateralized weakness in a practical way, emphasizing the staged approach to clinical 

evaluation and examination until diagnosis is made. 

15.  Диагноза и диференциална диагноза на остро настъпила хемипареза в детската 

възраст. 

Панова М, Пачева И, Габерова К, Иванов И.  

Сп. Педиатрия 2022, 62 (1):18-23 scopus 

Острата хемипареза е спешно състояние с различна етиология и с възможен фатален изход. 

Изисква своевременна диагноза и адекватна терапия, вкл. понякога спешна неврохирургична 

интервенция (при остър вътречерепен кръвоизлив, мозъчен тумор, остра хидроцефалия.) 

Острата едностранна слабост е симптом на много детски заболявания. В повечето случаи 

острата хемипареза е свързана с други клинични симптоми. Диагнозата й в педиатрични случаи 
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може да бъде предизвикателство поради наличието на субклинични двигателни дефицити и 

общи неврологични прояви като енцефалопатия. Клиничният преглед и правилно подбраните 

образни изследвания на мозъка са ключови в диференциално-диагностичния подход. Целта на 

настоящата статия е да посочи заболявания с остра хемипареза в клиничната практика и да 

уточни клиничния подход при дете с остра хемипареза, като се акцентира върху етапния 

подход при клиничната оценка и изследването до поставяне на диагнозата. 
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ПУБЛИКАЦИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С 

НАУЧНО РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ В РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ: 

16.  Prevalence and characteristics of psychotic episodes in patients with resistant and well-

controlled epileptic seizures.  

Panov G, Milanov I, Pacheva I.  

PGJMMS 2015, 1(2):.7-13  

The relation between epilepsy and schizophrenic psychosis has been the focus of interest for many 

psychiatrists. To investigate the prevalence and the particular characteristics of psychotic episodes in 

patients with refractory and well-controlled epileptic seizures. We studied 139 patients with epilepsy, 

aged 18-70, for a period of 5 years. Ninty three of the patients were with well-controlled seizures and 

the remaining 46 patients had therapy-resistant seizures. Patients with either severe debilitating central 

nervous system diseases, or severe somatic diseases, or mental disabilities were excluded. Eight 

individuals (5.75% of all patients with epilepsy) had psychotic episodes. Psychotic episodes were 

registered in 5(10.86%) of the patients with therapy-resistant seizures, compared to 3 (3.23%) in 

wellcontrolled group. In the therapy-resistant patients we revealed earlier onset of the disease, a longer 

period of time between the psychotic episodes and the debut of epilepsy, than in well controlled group, 

and also the presence of polymorphic seizures, mainly complex partial seizures, and apparent changes 

in their electroencephalogram (EEG). The increased incidence of psychotic episodes in patients with 

resistant seizures is probably related to the progress of the disease and the consequent neural and 

biological changes. The presence of psychotic episodes is more typical for patients with refractory 

epileptic seizures. The psychotic episodes in such patients occur late after the onset of epilepsy, which 

usually has its debut at an early age. 

 

16. Разпространение и характеристики на психотичните епизоди при пациенти с 

резистентни и добре контролирани епилептични припадъци. 

Панов Г, Миланов И, Пачева И  

PGJMMS 2015, 1(2): 7-13 

Връзката между епилепсията и шизофреничната психоза е била в центъра на интерес за 

мнозина психиатри. Цел: Да се изследва разпространението и специфичните характеристики на 

психотичните епизоди при пациенти с рефрактерни и добре контролирани епилептични 

припадъци.  

Изследвахме 139 пациенти с епилепсия на възраст 18-70 години за период от 5 години. 

Деветдесет и трима от пациентите са с добре контролирани епилептични пристъпи, а 

останалите 46 пациенти са имали резистентни на терапия припадъци. Изключени са пациенти 

както с тежки инвалидизиращи заболявания на централната нервна система, така и с тежки 

соматични заболявания, или с умствена изостаналост. Осем индивида (5,75% от всички 

пациенти с епилепсия) са имали психотични епизоди. Психотичните епизоди са регистрирани 

при 5 (10,86%) от пациентите с резистентни на терапия припадъци, в сравнение с 3 (3,23%) в 

добре контролираната група. При резистентните към терапия пациенти установихме по-ранно 

начало на заболяването, по-дълъг период от време между психотичните епизоди и дебюта на 

епилепсия, отколкото в добре контролираната група, както и наличието на полиморфни 

пристъпи, предимно комплексни парциални, и промени в тяхната електроенцефалограма (ЕЕГ). 

Повишената честота на психотични епизоди при пациенти с резистентни припадъци вероятно е 

свързана с прогреса на заболяването и последващите невронни и биологични промени. 

Наличието на психотични епизоди е по-характерно за пациенти с рефрактерни епилептични 

пристъпи. Психотичните епизоди при такива пациенти се появяват късно след началото на 

епилепсията, която обикновено е дебютирала в ранна възраст. 
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17. Distribution of chronic or recurrent headache in children and adolescents in two studies 

– epidemiological study and clinical-based study.  

Pacheva I,  Ivanov I, Milanov I, Stefanov R.  

Pediatr Dimensions, 2016; 1(6): 130-134 

 

An increasing incidence and significance of chronic or recurrent headache (CRH) in children and 

adolescents is observed. 

Aim: To compare the distribution of CRH types in epidemiological and clinical studies. 

Material and methods: The epidemiological study included 1029 pupils aged 7-17yrs attending three 

different types of schools in the Plovdiv region. Inclusion criterion was at least two episodes of 

headache in the last year. Exclusion criteria were headache only during infections or refusal to fill- in 

questionnaire. The study was conducted in four steps: I– questionnaire; II- clinical interview, physical 

and neurological examination, III- additional investigations, IV- classification according to IHDC-II–

2004. The clinical study included 203 newly diagnosed patients with CRH aged 0-17 years admitted to 

the Neuropediatric Ward or treated in an outpatient clinic during years 2002–2006. The clinical study 

started from step II. 

Results: Tension type headache (TTH) was the most frequent type of CRH in the epidemiological 

study – 42,5% of CRH, followed by migraine – 32%. Secondary headache comprised 2,7% of CRH. 

In the clinical setting, however, migraine was the commonest type of CRH – 46,8%, followed by TTH 

– 29,6%, and secondary headache - 7,4%. There were no significant differences between in- and 

outpatient case frequencies. 

Conclusions: TTH is the most prevalent headache type in children and adolescents. Migraine and 

secondary headache are more frequent in clinical settings than in epidemiological studies, probably 

because they induce search of medical help more frequently than TTH. Distribution of CRH types was 

similar in in- and outpatient neuropediatric practices. 

 

17. Разпределение на хроничното и/или рецидивиращо главоболие при деца и юноши в 

две проучвания – епидемиологично проучване и клинично-базирано проучване. 

Пачева И, Иванов И, Миланов И, Стефанов Р. 

Pediatr Dimensions, 2016; 1(6): 130-134 

 

Наблюдава се нарастваща честота и значимост на хроничното или повтарящо се главоболие 

(CRH) при деца и юноши. 

Цел: Да се сравни разпределението на типовете CRH в епидемиологични и клинични 

проучвания. 

Материал и методи: Епидемиологичното изследване включва 1029 ученици на възраст 7-17 

години, посещаващи три различни типа училища в Пловдивска област. Включване 

критерий е бил поне два епизода на главоболие през последната година. Критериите за 

изключване са главоболие само по време на инфекции или отказ за попълване на въпросник. 

Проучването беше проведено в четири стъпки: I– въпросник; II- клинично интервю, физикален 

и неврологичен преглед, III- допълнителни изследвания, IV- класификация по 

към IHDC-II–2004. Клиничното проучване включва 203 новодиагностицирани пациенти с CRH 

на възраст 0-17 години, приети в невропедиатричното отделение или лекувани в 

амбулатория през 2002-2006 г. Клиничното проучване започна от стъпка II. 

Резултати: Главоболието от тензионен тип (TTH) е най-честият тип CRH в епидемиологичното 

изследване – 42,5% от CRH, следван от мигрена – 32%. Втори 

главоболието съставлява 2,7% от CRH. В клиничните условия обаче мигрената е най-честият 

тип CRH – 46,8%, следвано от TTH – 29,6% и вторично главоболие - 7,4%. Няма значителни 

разлики между честотата в болнични и амбулаторни случаи. 

Заключение: TTH е най-разпространеният тип главоболие при деца и юноши. Мигрената и 

вторичното главоболие са по-чести в клинични условия, отколкото в епидемиологично 

проучване, вероятно защото при тях се търси по-често медицинска помощ , отколкото при TTH. 

Разпределението на типовете CRH е сходно в двете невропедиатрична практики  – стационарна 

и доболнична амбулаторна. 
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18. Lyme Disease or Multiple Sclerosis? Two cases with overlapping features. 

Kotulska-Jóźwiak K, Pacheva I, Pеtrova A, Jurkiewicz EJ, Ivanov I, Kuczyński D, Geneva I.  

Journal of the International Child Neurology Association 2019,1(1): 12.  

 

Background,  The etiology of multiple sclerosis is unclear and infectious agents have been 

considered. Borrelia infections can cause an intrathecal inflammatory response with accompanying 

cerebral and spinal imaging findings. 

Cases. Two children with acute or subacute initial neurological presentation, subsequent 

relapsing  course, and MR imaging features suggestive of multiple sclerosis are presented. A history 

of tick bite or dramatic response to antibiotic treatment supported Lyme disease in the beginning, 

but requirement of disaese-modifying treatment later in the course supported multiple sclerosis. 

Results. These cases carrying features supportive of both multiple sclerosis and Lyme disease 

caused clinical dilemma and were treated for both disorders. Borrelia-specific IgG index testing 

before any treatment could have prevented the difficulty in differential diagnosis. 

Conclusions. Clinical, imaging and CSF findings of multiple sclerosis and acute or chronic 

progressive borrelia encephalomyelitis may overlap and testing for Borrelia-specific intrathecal 

antibody synthesis should not be omitted in endemic areas. 

18. Лаймска болест или множествена склероза? Два случая с припокриващи се 

симптоми. 

Kotulska-Jóźwiak K, Пачева И, Петрова A, Jurkiewicz EJ, Иванов И, Kuczyński D, Генева И.  

Journal of the International Child Neurology Association 2019,1(1): 12. 

Въведение: Етиологията на множествената склероза е неясна и се дискутират отключващи 

инфекциозни агенти. Борелийните инфекции могат да причинят интратекален възпалителен 

отговор с придружаващи мозъчни и гръбначномозъчни образни възпалителни находки. 

Описание на случаи. Представени са две деца с остро или подостро първоначално 

неврологично представяне, последващо рецидивиращо протичане и МРТ образни 

характеристики, предполагащи множествена склероза. Анамнеза за ухапване от кърлеж или 

драматичен отговор на антибиотично лечение е в подкрепа на лаймската болест в началото, 

но изискването за модифициращо заболяването лечение по-късно подкрепя множествената 

склероза. 

Резултати. Тези случаи, с припокриващи характеристики за множествена склероза, и за лаймска 

невроборелиоза, предизвикаха клинична дилема и бяха лекувани и за двете заболявания. 

Изследването на IgG индекса, специфични за Borrelia Ig , преди каквото и да е лечение, би 

могло да предотврати трудността при диференциалната диагноза. 

Заключение. Клиничните, образните и ликворните находки при множествена склероза и остър 

или хроничен прогресивен борелиозен енцефаломиелит може да се припокриват и изследването 

за Borrelia-специфичен интратекален синтез на антитела не трябва да се пропуска в ендемични 

райони. 

 

 

 

19. Possibilities of arnica D30 for reducing the procedural pain in the neonatal period.  



34 
 

Petleshkova P, Krasteva M, Pacheva I, Dragusheva S, Vilmosh N, Kasnakova P, Parahuleva N.  

International Journal of Medical Sciences „Biomedical Research“ 2019 V30(4):681-685; ISSN 0970-

938X 

It is known that control of procedural pain in newborns is an ethical act and requires treatment. It 

includes homeopathic agents used in certain clinical conditions in neonatology. The purpose of this 

prospective study is to determine the effect of administration of the preparation of Arnica D30 to 

reduce the severity of procedural pain induced by pricking the heel of the newborn in neonatal 

screening. Performed in a clinical study of 124 full-term infants aged 72-84 hours divided into two 

groups: the first group (A) n=67 infants, that do not apply anesthesia and a second group (B) n=57 

infants receiving Arnica D30 in the form of an oral solution three times on the day of the procedure 

and a time in the range 12-24 hours after the procedure. The results are reported in: 30th sec. and the 

5th minute after the puncture of the heel. The same indices were followed in the interval 12-24 hours 

after the screening. The 30th second after the penetration in the heel in Group A and Group B children 

did not reveal any credible differences on any of the scale indicators as well as the overall assessment 

of the severity of procedural pain. Comparison between the two groups of the 5th minute after the 

procedure found lower estimates in group В (with analgesia). These differences between the groups 

are also valid for the overall score, which showed lower levels for those who have received an Arnica. 

The use of Arnica D30 affects the severity of procedural pain in neonates. 

 

19. Възможности на арника D30 за намаляване на процедурната болка в неонаталния 

период. 

Петлешкова П, Кръстева М, Пачева И, Драгушева С, Вилмош Н, Каснакова П, Парахулева Н.  

International Journal of Medical Sciences „Biomedical Research“ 2019 V30(4):681-685; ISSN 0970-

938X 

 

Известно е, че контролът на процедурната болка при новородени е етичен акт и болката 

изисква лечение. Включва хомеопатични средства, използвани при определени клинични 

състояния в неонатологията. Целта на това проспективно проучване е да се определи ефекта от 

приложението на препарата Arnica D30 за намаляване на тежестта на процедурната болка, 

причинена от убождане на петата на новородено при неонатален скрининг. Извършено е 

клинично проучване на 124 доносени бебета на възраст 72-84 часа, разделени в две групи: 

първа група (A) n=67 бебета, които са без аналгезия и втора група (B) n=57 бебета, получаващи 

арника D30 под формата на перорален разтвор три пъти в деня на процедурата  и в диапазона 

12-24 часа след процедурата. Резултатите се отчитат на: 30 сек. и 5-та минута след убождане на 

петата. Същите показатели се проследяват в интервала 12-24 часа след скрининга. На 30-тата 

секунда след убождането несе откриват значими разлики по нито един от показателите на 

скалата за оценка на болка, както и в цялостната оценка на тежестта на процедурната болка. 

при двете групи деца А и Б. При сравнение на двете групи на 5-та минута след процедурата се 

установяват по-ниски оценки в група В (с аналгезия). Тези разлики между групите са валидни и 

за общия резултат, който показва по-ниски нива за тези, които са получили арника. Употребата 

на Arnica D30 влияе върху тежестта на процедурната болка при новородени. 

 

20.  Mechnical ventilation as treatment for acute respiratory failure in Guillain-Barre syndrome 

Gaberova K, Ketev K, Pacheva I, Geneva I, Panova M, Ivanov I, Shmilev T. 

Science Pulmology. 2019 XIV, 4: 13-21 

 

Introduction: Guillain-Barre syndrome is a common cause of acute flaccid paralysis with incidence in 

pediatric population of 0.34-1,34 per year, as 17-30% of patients require mechanical ventilation. 

Materials and methods: Retrospective study of hospitalized patients at Pediatrics of the University 

Hospital "St. Georgi "- Plovdiv patients with GBS in the period January 2010-September 2019 and 

presentation of the cases with the need for respiratory support with artificial lung ventilation. 

Results: For a 9-year period (January 2010 - September 2019) were observed 24 children with 

GBS. They all meet the diagnostic criteria adopted by the National Consensus on 
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diagnosis and treatment of immune-mediated polyneuritis and polyneuropathy. 11/24 (45.8%) 

children have a severe course of the disease (Hughes disability scale score  4) and are 

hospitalized in the Intensive Care Unit. In 4 (16.6%) of them with a score on the specified scale ( 

5 severe respiratory failure was manifested, which required treatment with artificial 

pulmonary ventilation, but no fatalities. Respiratory-associated pneumonia is registered in two 

patients. Tracking within 1 year after the debut of the disease shows recovery of independent gait in all 

patients and absence of chronic lung disease. 

Conclusion: Good knowledge of the clinical picture and the pre-existing criteria 

the development of acute respiratory failure, allow for early and proper 

treatment that reduces the risk of complications and death. Favorable outcome depends no 

only from the conduct of pathogenetic treatment with high-dose immunoglobulin and / or 

plasmapheresis, but also from maintenance treatment, incl. artificial lung ventilation. 

 

20. Остра дихателна недостатъчност при синдрома на Guillain-Barré, овладяна с 

механична вентилация 

Габерова К, Кетев К, Пачева И, Иванов И, Шмилев Т 

Наука Пулмология. 2019 XIV, 4: 13-21 

 

Въведение: Острата възпалителна демиелинизираща полирадикулоневропатия (синдром на 

Guillain-Barre) е честа причина за остра вяла парализа с честота в детска възраст 0,34-1,34 

годишно, като при 17-30% от пациентите е необходима механична вентилация. 

Цел на проучването: Определяне на рисковите фактори за остра дихателна недостатъчност при 

пациенти със синдром на Guillain-Barre, както и усложненията, възникващи в хода на 

механичната вентилация. 

Материали и методи: Ретроспективно проучване на хоспитализираните в клиниката по 

педиатрия на УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив пациенти с GBS през периода януари 2010- 

септември 2019 г и представяне на случаите с необходимост от дихателно подпомагане с 

изкуствена белодробна вентилация. 

Резултати: За 9-годишен период (януари 2010 – септември 2019 год) са наблюдавани 24 деца с 

GBS. Всички те отговарят на диагностичните критерии възприети от Национален консенсус за 

диагностика и лечение на имунно-медиираните полиневрити и полиневропатии. 11/24 (45,8%) 

деца са с тежко протичане на заболяването (оценка по Hughes disability scale  4) и са 

хоспитализирани в Интензивно отделение. При 4 (16,6%) от тях с оценка по посочената скала  

5 се е изявила тежка дихателна недостатъчност, която е наложила лечение с изкуствена 

белодробна вентилация , но липсва летален случай. Респиратор-асоциирана пневмония е 

регистрирана при двама пациенти. Проследяване в рамките на 1 година след дебюта на 

заболяването показва възстановяване на самостоятелна походка при всички пациенти и липса 

на хронична белодробна болест. 

Заключение: Доброто познаване на клиничната картина и критериите, предвещаващи 

развитието на остра дихателна недостатъчност, дават възможност за ранно и правилно 

лечение, намаляващо риска от усложнения и летален изход. Благоприятният изход зависи не 

само от провеждането на патогенетично лечение с високодозиран имуноглобулин и/или 

плазмафереза, но и от подържащото лечение, вкл. изкуствена белодробна вентилация. 

 

21. Differential expression of protein-coding genes in children with Specific language 

impairment and Autistic spectrum disorders 

Ivanov H, Popov N, Vachev T, Yordanova R, Pacheva I, Galabova F, Ivanov I, Stoyanova V 

Scientific works of the Union of Scientists in Bulgaria- 

Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, Vol. ХХ. ISSN 1311-9427 

(Print), ISSN 2534-9392 (On-line). 2017. 

 

Autistic spectrum disorders (ASD) is characterized by deficits in social and communicative 

interactions and stereotyped behavior, interests and activities. 

Specific language impairment (SLI) is characterized by disproportionately delayed speech 

development with normal nonverbal intelligence. As with almost all psychiatric disorders, 
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there are no known molecular or physiological markers. Advances in molecular genetics allow for a 

large-scale gene expression analyzes that help to evaluate possible transcriptomic variations in these 

disorders.  

The study included 30 children with autistic spectrum disorders, 30 children with specific language 

impairment and 30 healthy children (control group). 

The gene expression profiles were analyzed in a pool probe for each group of the study. 

By conducting sequencing of copy DNA we obtained information for the quantitative change 

in the expression of the protein coding genes. 

Based on the conducted expression analysis were identified differentially expressed 

genes with statistically significant change (p <0.01 and FDR <0.001) 

If the results of this work are confirmed in future studies and the identified changes in 

the study groups are individually validated in other independent cohorts, we can assume 

that the differentially expressed genes may help clarify the etiology and pathogenesis of these 

disorders and the dysregulated pathways may also provide targets for the experimental treatments in 

ASD and SLI. 

 

21. Диференциална експресия на протеин-кодиращи гени при деца със специфично 

нарушение в речевото развитие и разстройство от аутистичния спектър 

Иванов Х, Попов Н, Въчев Т, Йорданова Р, Пачева И, Гълъбова Ф, Иванов И, Стоянова В. 

НАУЧНИ ТРУДОВЕ НА СЪЮЗА НА УЧЕНИТЕ- ПЛОВДИВ. СЕРИЯ Г: МЕДИЦИНА, 

ФАРМАЦИЯ И ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, 2017; 20 ,13-16, ISSN: 1311-9427eISSN: 2534-9392 

 

Разстройствата от аутистичния спектър (РАС) се характеризират с дефицит в социалните и 

комуникативните способности взаимодействия и стереотипно поведение, интереси и дейности. 

Специфичното езиково увреждане (SLI) се характеризира с непропорционално забавена реч 

развитие с нормална невербална интелигентност. Както при почти всички психични 

разстройства, няма известни молекулярни или физиологични маркери. Напредъкът в 

молекулярната генетика позволява мащабни анализи на генната експресия, които помагат да се 

оценят възможните транскриптомни вариации при тези нарушения. 

Проучването включва 30 деца с разстройства от аутистичния спектър, 30 деца със специфични 

езикови увреждания и 30 здрави деца (контролна група). 

Профилите на генната експресия бяха анализирани в пул сонда за всяка група от изследването. 

Чрез провеждане на секвениране на копие на ДНК получихме информация за количествената 

промяна в експресията на гените, кодиращи протеина. Въз основа на проведения експресионен 

анализ бяха идентифицирани диференциално изразени гени със статистически значима 

промяна (p <0,01 и FDR <0,001). Ако резултатите от тази работа се потвърдят в бъдещи 

проучвания и идентифицираните промени, можем да предположим, че проучваните групи са 

индивидуално валидирани в други независими кохорти че диференциално експресираните гени 

могат да помогнат за изясняване на етиологията и патогенезата на РАС и нерегулираните 

пътища могат също да осигурят цели за експерименталните лечения при РАС и SLI. 

 

22. Headache as an emergent pediatric problem 

Pacheva I.   

In Emergency Pediatrics, ed. Shmilev T. 2015 LaxBook: 121-132 

 

Headache is one of the most common symptoms of childhood diseases. It can be observed as a single 

and / or a leading symptom, as well as as an additional / accompanying / symptom. The causes of 

acute headaches in childhood can be classified into three groups: life-threatening (neuroinfection; 

subarachnoid hemorrhage in trauma, arterio-venous malformation, aneurysm, hemorrhagic diathesis; 

brain trauma; hydrocephalus; shunt malfunction) acuteconditions with a risk to life (in case of fever 

infection; sinusitis / dental infection; migraine attack; mild head injury) and other (intoxication / drug 

addiction; hypertension; ictal / postictal epileptic headache). The structured history of the disease, the 

physical status with obligatory measurement of blood pressure and auscultation of the scalp for 

vascular noise, and the neurological status are of utmost importance for accurate and timely diagnosis. 

"Red flags- symptoms" in headache are considered , requiring targeted additional investigations  to 
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rule out secondary headache. Recommendations for imaging methods are proposed. Algorithms for 

diagnosis of acute headache with fever and acute headache without fever are presented. After 

classifying the headache, a therapeutic approach is made, consistent with the basic principles and at 

the same time individualized for the patient. Therapeutic approaches have been proposed for different 

types of acute headaches. 

 

 

22. Главоболието – спешен педиатричен проблем. 

 Пачева И.   

В: Спешна педиатрия, под ред. на проф. Т. Шмилев, Лакс бук, Пловдив, 2015: 121-132 

 

Главоболието е един от често срещащите се симптоми при детските болести. Може да се 

наблюдава както като единствен и/или водещ симптом, така също и като 

допълнителен/придружаващ/ симптом. Причините за остро главоболие в детска възраст могат 

да се класифицират в три групи: живото-застрашаващи(невроинфекция; субарахноидна 

хеморагия при травма, артерио-венозна малформация, аневризма, хеморагична диатеза; 

мозъчна травма; хидроцефалия; малфункция на шънт), Често остро главоболие без риск за 

живота (при инфекция с температура; синуит/зъбна инфекция; пристъп на мигрена;лека травма 

на главата)и друго (интоксикация/наркомания; артериална хипертония; иктално/постиктално 

епилептично главоболие). Структурираната анамнеза, соматичният статус със задължително 

измерване на артериално налягане и аускултация на скалп за съдови шумове, и неврологичният 

статус са от изключителна важност за точна и своевременна диагноза. Разглеждат се 

„алармиращи симптоми“ при главоболие – анамнестични и от статуса, изискващи насочени 

допълнителни изследвания за изключване на вторично главоболие. Дават се препоръки за 

образно изследване. Представят се алгоритми за диагностика при остро главоболие с 

фебрилитет и остро главоболие без фебрилитет. След типизиране на главоболието се прави 

избор на терапевтичния подход , съобразен с основните принципи и същевременно 

индивидуализиран за пациента. Предложени са терапевтични подходи при различните типове 

остро главоболие. 

 

 

23. Autism - etiology and pathogenesis. Hypotheses and evidences 

Pacheva I 

In: Pediatric aspects of autism in the light of evidence-based medicine. Eds Ivanov I and Pilosof V. 

Лакс Бук, 2016  ISBN 978-619-189-034-7, pp 6-82 

In recent years, there has been an increase in the incidence of autism. In 1970, the prevalence was 2-3 / 

10,000, and in 2007 it was reported at 1/86 in the United States and 1/64 in the United Kingdom. The 

etiology and pathogenesis of idiopathic autism, despite numerous studies, remain unclear. Various 

hypotheses about the etiopathogenesis of autism are discussed: 

 Genetic and epigenetic factors 

 Immunological factors. 

 Gastrointestinal factors 

 Toxins (trichlorethylene, vinyl chloride), heavy metals (mercury, cadmium, nickel), 

medicines. 

 Vaccines - aluminum adjuvants, mercury compounds. 

 Infections mainly of the gastrointestinal tract (Clostridium, fungi, etc.), altered intestinal flora 

(microbiome). 

 Perinatal factors 

 Impaired methylation as a cause of impaired formation of neurotransmitters, impaired gene 

expression, formation of free radicals; oxidative stress and mitochondrial dysfunction. 

 

The following neurological aspects in the pathogenesis of autism are discussed: differences in brain 

volume; role of certain brain structures for the manifestation of autism with morphological-functional 

correlations; oxidative stress - mitochondrial dysfunction - immune dysregulation - inflammation in 
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the brain and their role in the pathogenesis of autism; abnormal functioning of existing neural 

networks; neurochemical basis of autism with existing neurotransmitter dysfunction. 

Conclusion: There is an evidence that autistic manifestations are the result of structural and / or 

functional brain abnormalities, but the nature of the genetically determined neurobiological basis is 

still being elucidated. There is still no established medical or physical treatment for autism. The 

presented pathogenetic mechanisms give grounds for making hypotheses for pathogenetic treatment, 

but there are no clinical studies based on evidence in support of different types of such potential 

therapy. 

 

 

23. Аутизъм – етиология и патогенеза. Хипотези и доказателства  

И. Пачева.  

В: Педиатрични аспекти на аутизма в светлината на медицината на доказателствата.  Иванов И, 

Пилософ В. (ред.). Пловдив,  Лакс Бук, 2016  ISBN 978-619-189-034-7, pp 6-82 

 

През последните години се наблюдава нарастване на случаите с аутизъм. През   1970 

разпространеността е 2-3 /10 000, а през 2007 г. се съобщава за 1/ 86 в САЩ и 1 / 64 в 

Обединеното кралство. Етиологията и патогенезата на идиопатичния аутизъм, въпреки 

многобройните проучвания, остават неуточнени. Дискутират се различни хипотези за 

етиопатогенезата на аутизма:  

 Генетични  и епигенетични фактори  

 Имунологични фактори. 

 Гастроинтестинални фактори  

 Токсини (трихлоретилен, винилхлорид), тежки метали (живак, кадмий, никел), 

медикаменти. 

 Ваксини - алуминиеви адюванти, живачни съединения.  

 Инфекции предимно на гастроинтестиналния тракт (Clostridium, гъби, др.), променена 

чревна флора (микробиом). 

 Перинатални фактори  

 Нарушено метилиране като причина за нарушено образуване на невротрансмитери,  за 

нарушена генна експресия, за формиране на свободни радикали; оксидативен стрес и 

митохондриална дисфункция. 

Дискутират се следните неврологичните аспекти в патогенезата на аутизма: различия в 

мозъчния обем; роля на определени мозъчни структури за изява на аутизма с морфологично-

функционални корелации;  оксидативния стрес - митохондриалната дисфункция - имунната 

дисрегулация -  възпаление в мозъка и ролята им в патогенезата на аутизма; абнормно 

функциониране на съществуващи невронални мрежи – абнормна мозъчна свързаност; 

неврохимични основи на аутизма със съществуваща невротрансмитерна дисфункция. 

Заключение: Съществуват достатъчно доказателства, че аутистичните прояви са резултат от 

структурни и/или функционални мозъчни абнормности, но същността на генетично 

детерминираната невробиологична основа все още се изяснява. Все още няма утвърдено 

медикаментозно или физикално лечение за аутизъм. Описаните множество патогенетични 

механизми дават основание за изработване на хипотези за патогенетично лечение, но липсват 

клинични проучвания, базирани на доказателства в подкрепа на различните видове 

потенциална терапия.  

 

 

 

 

 

 

 

24. Brain hemodynamics and Doppler sonography in critical conditions in early childhood.  

Ali S, Pacheva I, Panova M, Ivanov I.  
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In: Abnormal neurodevelopment. More about autism. Eds. Ivanov I, Bojinova V, Pilosof V. Medical 

University – Plovdiv  2018, рр 80-90. ISBN978-619-237-015-2 

 

Any acute condition characterized by a life-threatening disorder of breathing, circulation and 

consciousness is critical. There are imaging techniques, including transcranial Doppler sonography, 

for differentiated examination and monitoring of blood flow at different levels - heart, arteries and 

cerebral vessels. It can be expected that the dynamic application of these methods in the course of a 

critical condition will help in the early detection of disorders in cerebral blood flow and will lead to 

timely therapeutic optimization in order to better outcome in terms of neurological status and 

neurodevelopment. The main factors regulating cerebral blood flow are cerebral perfusion pressure 

and cerebrovascular resistance. Methods for the study of cerebral blood flow, which are non-invasive 

and invasive, are considered. Transcranial Doppler sonography is of clinical importance for assessing 

the risk of ischemia in adults with vasospasm after subarachnoid hemorrhage. In childhood, this 

method has been shown to be clinically relevant in identifying high-risk patients with sickle cell 

disease with regard to a first cerebral event. The disadvantages are mainly related to the role of the 

subjective factor of the researcher and the possibility of hypo- and hyperdiagnosis. Doppler 

sonography is currently a well-established method for studying and diagnosing cerebral blood flow 

disorders. The non-invasiveness, relatively low cost and ease of use of transcranial Doppler 

sonography allow timely assessment  of  critically ill children, and serial monitoring is an 

indispensable aid in making important therapeutic decisions. Doppler sonography can be used to 

identify underlying pathophysiological dependencies and predict the outcome of the disease. The 

possibilities of the methodology determine the growing interest in it in everyday clinical practice. 

 

24. Мозъчна хемодинамика и Доплер-сонография при критични състояния в ранна детска 

възраст.  

Али С. Пачева И, Панова М, Иванов И.  

В: Абнормно нервно-психическо развитие. Още за аутизма. Ред. Иванов И, Божинова В, 

Пилософ В. Медицинси Университет – Пловдив 2018, рр 80-90. ISBN978-619-237-015-2 

 

Критично е всяко остро настъпило състояние, характеризиращо се с животозастрашаващо 

нарушение на дишането, циркулацията и съзнанието. Съществуват образни методики, сред 

които и транскраниалната Доплер-сонография, за диференцирано изследване и мониториране 

на кръвотока на различни нива - сърце, магистрални и мозъчни съдове. Може да се очаква, че 

динамичното приложение на тези методики в хода на критично състояние ще спомогне за 

ранното регистриране на нарушенията в мозъчния кръвоток и ще доведе до навременна 

терапевтична оптимизация с цел по-добър изход по отношение на неврологичния статус и НПР. 

Главните фактори, регулиращи мозъчния кръвоток, са мозъчно перфузионно налягане (МПН) и 

мозъчно-съдовата резистентност. Разгледани са методите за изследване на мозъчния кръвоток, 

които  биват неинвазивни, инвазивни. Транскраниалната доплер сонография придобива 

клинично значение за оценка на риска от исхемия при възрастни при вазоспазъм след 

субарахноидна хеморагия. В детската възраст този метод има доказано клинично значение при 

определяне на високорискови пациенти със сърповидно-клетъчна анемия по отношение на 

първи церебрален инцидент. Недостатъците са предимно свързани с ролята на субективния 

фактор на изследващия и възможността за хипо- и хипердиагностика. Понастоящем Доплер-

сонографското изследване е утвърден метод за изучаване и диагностика на нарушенията на 

мозъчния кръвоток. Неинвазивността, сравнително ниската цена и лесната употреба на 

транскраниалната Доплер-сонография позволява своевременна оценка до леглото при критично 

болни деца, а серийното мониториране е незаменим помощник при вземане на важни 

терапевтични решения. Доплер-сонографското изследване може да служи за установяване на 

подлежащи патофизиологични зависимости и прогнозиране изхода от заболяването. 

Възможностите на методиката обуславят нарастващия интерес към нея в ежедневната клинична 

практика. 

 

25. Studies on gene expression in autism spectrum disorders. 

Ivanov H, Stoyanova V, Vachev T, Popov N, Jordanova R, Pacheva I, Ivanov H  
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In: Abnormal Neurodevelopment. More about autism. Eds. Ivanov I, Bojinova V, Pilosof V. Medical 

University – Plovdiv  2018, рр 80-90. ISBN978-619-237-015-2 

 

Hundreds of different genes associated with Autistic spectrum disorders (ASD) have been identified, 

but each of the mutations found represents a very small proportion of cases. Therefore, for the 

majority of patients with ASD, a genetic diagnosis is not yet possible. Due to the diversity in ASD 

genetics, the information provided by transcript data on gene function is essential to further elucidate 

this spectrum of diseases. In general, the transcript (all coding and mRNA transcripts) is more variable 

than the genome. A large number of samples in individuals with ASD and robust controls were 

thought to be needed to detect significant differences in gene expression. At the same time, the 

presence of common basic phenotypic characteristics for all cases of RAS allows the presence of 

common dysregulated biological pathways in ASD, despite the great genetic heterogeneity. Different 

genetic factors (heterogeneity) involved in the same main pathways are important for the development 

of ASD. Through transcriptome analysis, it can detect a change in gene expression that has occurred 

both for genetic reasons and after epigenetic modifications due to interaction with environmental 

factors. Transcriptome studies are currently known in several different tissues: brain tissue from 

deceased patients, peripheral blood, lymphoblastic cell lines, gastrointestinal tissue, adult nasal 

olfactory stem cells from adult individuals, and hair follicles from the head. Within the elucidation of 

the etiopathogenesis of RAS, several biological pathways related to the development of the nervous 

system deserve attention and which have been studied in patients with ASD in several aspects: 

Calcium signaling pathway, MAPK signaling pathway, Wnt signaling pathway. They are related to the 

processing of environmental information and signal transduction, cell differentiation, cell survival, 

developmental processes, oxidative stress response, immune processes and synaptic structure and 

plasticity. Clarification of the bioinformation significance of molecular signaling pathways is still at an 

early stage of development. In this context, the established facts probably do not reflect the full 

complexity of the problems. 

 

25. Проучвания върху генната експресия при разстройства от аутистичния спектър.  

Иванов Х, Стоянова В, Въчев Т, Попов Н, Йорданова Р, Пачева И, Иванов И. 

В: Абнормно нервно-психическо развитие. Още за аутизма. Ред. Иванов И, Божинова В, 

Пилософ В. Медицинси Университет – Пловдив 2018, рр 142-152. ISBN978-619-237-015-2 

 

Идентифицирани са стотици различни гени асоциирани с РАС, но всяка една от намерените 

мутации представлява много малка част от случаите. Поради това за по-голямата част от 

пациентите с РАС генетична диагноза все още не е възможна. Поради разнообразието в 

генетиката на РАС, предоставената информация от транскриптомните данни за генната 

функция е от съществено значение за по-нататъшно изясняване на този спектър от заболявания. 

Поначало транскриптомът (всички кодиращи и иРНК транскрипти) е по- вариабилен от генома. 

Смятало се е, че е необходим голям брой проби при индивиди с РАС и здрави контроли за 

откриване на съществени разлики в генната експресия. Същевременно наличието на общи 

основни фенотипни характеристики за всички случаи на РАС позволява допускане на 

наличието на общи дисрегулирани биологични пътища при РАС, въпреки голямата генетичната 

хетерогенност.  За развитието на РАС значение имат различни генетични фактори 

(хетерогенност), участващи в едни и същи основни пътища. Чрез транскриптомен анализ може 

да се установи промяна в генната експресия настъпила както поради генетични причини, така и 

след епигенетични модификации вследствие на взаимодействието с фактори на средата. 

Понастоящем са известни транскриптомни изследвания, извършвани в няколко различни 

тъкани: мозъчна тъкан от починали пациенти, периферна кръв, лимфобластни клетъчни линии, 

стомашно-чревна тъкан, стволови назални олфакторни клетки от възрастни индивиди и 

космени фоликули от главата. В рамките на изясняване на етиопатогенезата на РАС внимание 

заслужават няколко биологични пътища, имащи отношение към развитието на нервната 

система и които са били обект на проучване при пациенти с РАС в няколко разработки: 

Калциев сигнален път, MAPK сигнален път, Wnt сигналния път. Последните са свързани с 

обработката на информацията за околната среда и сигналната трансдукция, с клетъчната 

диференциация, клетъчното оцеляване, развитийни процеси, реагиране на оксидативен стрес, 
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имунни процеси и синаптична структура и пластичност. Изясняването на биоинформационното 

значение на молекулярните сигнални пътищата е все още в начален етап на развитие. В този 

контекст установените факти, вероятно не отразяват цялата сложност на проблемите. 

 

26. Autism - morphological and functional aspects 

Pacheva I 

In PSYCHOPATHOLOGY 2ND SEMESTER. CLINICAL CASES,Eds Madzhirova N. Лакс бук 

2019: ISBN:978-619-189-121-4 697-705 

 

The prevalence of autism has increased in recent years (in 1970: 2-3 / 10,000, in 2007: 1/86 (U.S.); 

1/64 (U.K.), in 2011-2012 - 1/50 (U.S.) (Baron-Cohen et al. 2009); Blumberg SJ et al. 2013) The 

reasons for the increase in this pathology lie not only on better knowledge and more frequent diagnosis 

of this disease, but probably related to changes in the environment and epigenetic factors. 

The neurological basis of autism is related to: 

A. Differences in brain volume  

B. The role of certain brain structures 

C. Impaired brain connectivity 

D. Neurotransmitter dysfunction 

About 15-30% of autistic people have macrocephaly in the first years of life. Adult individuals have 

reduced volume. Macrocephaly does not correlate with symptomatic manifestations. A larger volume 

of gray matter is found at an early age (cortical thickening, impaired cortical organization), with 

subsequent degeneration. The questions are discussed: How does the process of apoptosis / elimination 

of synapses develop with age and how does the process of myelination in autistics work? The role of 

certain brain structures for the manifestation of autism (cerebral cortex, cerebellum, limbic system, 

corpus callosum, basal ganglia, brainstem) is considered, both gray and white matter are affected. The 

probable neuropathological processes in autism are: 

• Maturation arrest with persistence of fetal brain circuits 

• Abnormal neuronal migration 

• Abnormal process of dendritic proliferation or dendritic destruction 

• Abnormal apoptosis 

• Early damage to brain functional circuits and networks during a period of critical brain maturation 

• Early degeneration 

• Disruption of brain connections between different brain areas 

Damage to neural networks and connections during early postnatal development - a subsequent 

violation of various functional circuits (small and impaired cellular packaging mini-columns in the 

frontal, temporal, parietal lobes) is the basis of functional changes in autism. One of the leading 

hypotheses in recent years about the pathogenesis of autism is impaired brain connectivity, which 

probably forms a system ineffective for the more complex information process. 

There is many evidences for impaired brain connectivity and abnormal functional connections, and 

existing theories are presented: Frontal disconnection theory (Geschwind and Levitt 2007; Courchesne 

and Pierce 2005), Landscape Salience theory (Ramachandran and Oberman 2006); Mirror Neuron 

Theory (Rizzolatti (1996)); Fusiform Face Gyrus Theory (Van Kooten et al. 2008). 

The neurochemical basis of autism is also discussed. 

In some diseases of the syndromic  autism there is some evidence of etiopathogenesis with the spesific 

morphological and functional underpinnings that allow the development of new therapeutic strategies. 

Based on the already known morphological and functional foundations of autism, future research 

should focus on: 

 Validation of biomarkers for the diagnosis of autism. 

 Continue to clarify the pathogenesis of idiopathic autism. 

 New genetic studies with possibilities for justified therapy in autism syndrome. 

 Understanding the mechanisms of autistic syndrome that shed light on the neurobiological 

nature of idiopathic autism. 

 Development of treatment based on etio-pathogenetic mechanisms. 

 

26. Аутизъм – морфологични и функционални основи  
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Пачева И.  

В: Психопатология Казуси,  ред. Н.Маджирова, Лакс Бук, 2019, ISBN:978-619-189-121-4, 697- 

705 

 

Разпространеността на аутизма през последните години нараства, (през 1970:  2-3 /10,000,  през 

2007: 1 / 86 (U.S.); 1 / 64 (U.K.), през 2011-2012 – 1/50 (U.S.) (Baron-Cohen et al. 2009; Blumberg 

SJ et al. 2013). Причините за нарастването на тази патология се крият не само в по-доброто 

познаване и по-често диагностициране на това заболяване, но вероятно са свързани с 

промените в обкръжаващата среда и епигенетичните фактори.  

Неврологичните основи на аутизма са свързани с:  

A. Различия в мозъчния обем  

B. Роля на определени мозъчни структури 

C. Нарушена мозъчна свързаност 

D. Невротрансмитерна дисфункция 

Около 15-30% от аутистите имат макроцефалия в първите години от живота. Възрастни 

индивиди аутисти имат намален обем. Макроцефалията не корелира със симптомните прояви.  

Установява се по-голям обем сиво вещество в ранна възраст (кортикално задебеляване, 

нарушена кортикална организация) с последваща дегенерация. Дискутират се въпросите: Как се 

развива процесът на апоптоза / отпадане на синапси с възрастта и как протича процесът на 

миелинизация при аутистите? 

Разглежда се ролята на определени мозъчни структури за изява на аутизма (мозъчна кора, 

церебелум, лимбична система, корпус калозум, базални ганглии, мозъчен ствол), засегнати са 

както сивото, така и бялото мозъчно вещество.  Вероятните невропатологични процеси при 

аутизма са: 

• Матурационен арест с персистиране на фетални мозъчни кръгове 

• Абнормна невронална миграция 

• Абнормен процес на дендритна пролиферация или дендритно унищожаване 

• Абнормна апоптоза 

• Ранна увреда на мозъчните функционални кръгове и мрежи в период на критично 

мозъчно съзряване 

• Ранна дегенерация 

• Прекъсване на мозъчни връзки между различни мозъчни области 

Увреждане на невронални мрежи и връзки по време на ранното постнатално развитие – 

последващо нарушение на различни функционални кръгове (малки и с нарушено клетъчно 

пакетиране миниколони във фронтални, темпорални, париетални дялове) е в основата на 

функционалните промени при аутизма. Eдна от водещите през последните години хипотези за 

патогенезата на аутизма е нарушената мозъчна свързаност, която вероятно формира система- 

неефективна за по-сложния информационен процес. Съществуват редица доказателства за 

нарушена мозъчна свързаност и абнормни функционални връзкии  се представят съществуващи 

теории : Frontal disconnection теория (Geschwind and Levitt 2007; Courchesne and Pierce 2005), 

Landscape Salience теория (Ramachandran and Oberman 2006); Mirror Neuron теория ( 

Rizzolatti (1996)); Fusiform Face Gyrus теория(Van Kooten et al. 2008).  

Разглеждат се неврохимичните основи на аутизма. 

При някои заболявания от спектъра на синдромния аутизъм има известни доказателства за 

етиопатогенезата с  морфологичните и функционални основи на аутистичното разстройство, 

които дават възможност за разработване на нови терапевтични стратегии. 

Базирайки се на вече известните морфологични и функционални основи на аутизма бъдещите 

проучвания трябва да са насочени към: 

 Утвърждаване на биомаркери за диагнозата аутизъм.  

 Продължаване изясняването на патогенезата на идиопатичния аутизъм. 

 Нови генетични проучвания с възможности за обоснована терапия при синдромния 

аутизъм. 

 Разгадаване на механизмите при синдромния аутизъм, които  да хвърлят светлина върху 

невробиологичната същност на идиопатичния аутизъм. 

 Разработване на лечение, базирано на етио-патогенетичните механизми. 
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27. Approach to coma 

Ivanov I, Pacheva I. In Emergency pediatrics,  МИ „Райков“, 4-то издание, eds . Boykinov B, 

Shmilev T, 2016, рр 103-112. ISBN: 978-954-9666-67-0 

 

In the fourth updated and revised edition of Emergency Pediatrics, 2016, the Coma problem is 

presented as an urgent pediatric problem with updated classification and diagnostic aspects. The 

definition and the causes of coma are given, and also modified for children under 1 year of age scale 

for coma assessment / modified Glasgow coma scale /. Targeted investigations regarding clinical 

picture are recommended. Diagnostic and therapeutic approach to coma is presented, and also an 

algorythm. The diagnosis of "brain death" with diagnostic criteria and legal aspects is considered. 

 

27. Поведение при кома.  

Иванов И, Пачева И. В: Спешна педиатрия, МИ „Райков“, 4-то издание, ред.  Бойкинов Б, 

Шмилев Т, 2016, рр 103-112. ISBN: 978-954-9666-67-0 

 

В четвъртото допълнено и преработено издание на Спешна педиатрия, 2016г е представен 

проблемът Кома като спешен педиатричен проблем с осъвременени класификационни и 

диагностични аспекти. Дадено е определението, причините за кома, модифицирана за деца под 

1 годишна възраст скала за оценка на кома / модифицирана Glasgow coma scale GCS/. 

Препоръчват се насочени поетапни изследавния. Представя се диагностично-терапевтично  

поведение при кома. Разглежда се диагнозата „Мозъчна смърт“ с диагностични критерии и 

юридически аспекти.  

 

28. Increased intracranial pessure.  

Ivanov I, Pacheva I. In Emergency pediatrics,  МИ „Райков“, 4-то издание, eds . Boykinov B, 

Shmilev T, 2016, рр 113-116. ISBN: 978-954-9666-67-0 

 

In the chapter „Increased intracranial pressure“ of The fourth updated  and revised edition of 

Emergency Pediatrics, 2016 the causes of Increased intracranial pressure are presented: cerebral 

edema, space-occupying lesions, hydrocephalus, thrombosis, hemorrhage, pseudotumor cerebri. 

Pathogenetic mechanisms and treatment options are considered. 

 

28. Повишено вътречерепно налягане.  

Иванов И, Пачева И. В: Спешна педиатрия, МИ „Райков“, 4-то издание, ред. Бойкинов Б. 

Шмилев Т., 2016, рр 113-116. ISBN: 978-954-9666-67-0 

 

В четвъртото допълнено и преработено издание на Спешна педиатрия, 2016 в глава Повишено 

вътречерепно налягане /ПВЧН/ се представят причините за ПВЧН: мозъчен оток, пространство 

заемащ процес, хидроцефалия, тромбоза, хеморагия  псевдотумор церебри. Разглеждат се 

патогенетични механизми и възможности за терапия. 

   

29. Diseases of the nervous system. 

Ivanov I, Pacheva I. In Emergency pediatrics,  МИ „Райков“, 4-то издание, eds . Boykinov B, 

Shmilev T, 2016, рр 113-116. ISBN: 978-954-9666-67-0 

 

The 4th revised and supplemented edition includes the latest classifications, knowledge of 

pathogenetic mechanisms and new therapeutic possibilities with a presented differential diagnosis with 

a practical approach. The diseases are considered: inflammatory diseases of the CNS, 

encephalopathies, cerebrovascular diseases, acute headache, acute flaccid paralysis. 

 

29. Болести на нервната система.  

Иванов И, Пачева И. В: Спешна педиатрия, МИ „Райков“, 4-то издание, ред. Бойкинов Б. 

Шмилев Т., 2016, рр 345-380. ISBN: 978-954-9666-67-0 
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В 4-то преработено и допълнено издание са включени последните класификации, познания за 

патогенетични механизми и нови терапевтични възможности с представена диференциална 

диагноза с практическа насоченост. Разгледани са заболяванията: възпалителни заболявания на 

ЦНС, енцефалопатии, мозъчно-съдови заболявания, остро настъпило главоболие, остри вяли 

парализи.  

 

30. Nervous system diseases: The most common malformations of the nervous system; Mental 

retardation; Febrile seizures; Epilepsy; Affective-respiratory spasms; Migraine; Bacterial meningitis; 

Viral meningitis; Acute encephalitis; Subacute sclerosing panencephalitis; Acute polyradiculoneuritis 

(Guillain-Barre syndrome); Brain abscess; Multiple sclerosis; Spinal muscular atrophies; Progressive 

muscular dystrophies. 

Pacheva I. Ivanov I.  

В: Handbook for diagnosis and treatment of children's diseases, second revised and updated edition 

eds.  Shmilev T, МИ „Райков”, 2014, рр 261-308 ISBN: 9789549666649  

 

In the second revised edition of the Handbook of Diagnosis and Treatment of Children's Diseases, the 

chapter "Nervous System Diseases" has been updated with new genetic aspects and new disease 

classifications. Paroxysmal conditions such as febrile seizures and epilepsy with childhood epileptic 

syndromes, modern treatment of status epilepticus are discussed. The topic of inflammatory diseases 

of the CNS has been supplemented with new nosological units such as autoimmune encephalitis and 

virus-associated encephalopathies, and subacute sclerosing panencephalitis.  

Spinal muscular atrophy is considered with all types with diverse phenotypic characteristics. 

Demyelinating CNS diseases such as multiple sclerosis and acute polyradiculoneuritis have been 

reported. The topic of "headache" is supplemented by the modern classification, with a detailed 

presentation of migraine - clinical features and treatment. An algorithm for diagnostic behavior in 

headache and therapy according to the type of headache has been developed. 

 

30. Заболявания на нервната система: Най-чести аномалии на нервната система; Умствено 

изоставане; Фебрилни гърчове; Епилепсия; Афективно-респираторни спазми; Мигрена; 

Бактериален менингит; Вирусни менингити; Остри енцефалити; Субакутен склерозиращ 

паненцефалит; Остър полирадикулоневрит (синдром на Guillain-Barre); Мозъчен абсцес; 

Мултиплена склероза; Спинални мускулни атрофии; Прогресивни мускулни дистрофии. И.  

 

Пачева. И. Иванов.  

В: Справочник за диагностика и лечение на детските болести, второ преработено и допълнено 

издание п/р Т. Шмилев, МИ „Райков”, 2014, рр 261-308 ISBN: 9789549666649  

 

Във второто преработено издание на Справочник за диагностика и лечение на детските болести  

главата“ Заболявания на нервната система“ е осъвременена с нови генетични аспекти и нови 

класификации заболяванията.  Разгледани са пароксизмални състояния като фебрилни гърчове 

и епилепсия с представени характерни за детската възраст епилептични синдроми, съвременно 

лечение на епилептичен статус . Темата възпалителни заболявания на ЦНС е допълнена с 

новите нозологични единици като автоимунен енцефалит и вирус-асоциирани енцефалопатии. 

Описана е клиниката и възможностите за диагноза и лечение на субакутен склерозиращ 

паненцефалит. Спиналната мускулна атрофия е разгледана с всичките типове с разнообразна 

фенотипна характеристика.  Описани са демиелинизиращи заболявания на ЦНС като 

Множествена склероза,  както и остър полирадикулоневрит. Темата „ главоболие“ е допълнена 

със съвременната класификация, с подробно представяне на мигрената – клинична 

характеристика и лечение. Изработен е алгоритъм за диагностично поведение при главоболие и 

терапия според типа главоболие.  

 

31. Nutritional supplements affecting mitochondrial dysfunction - possible biomedical treatment 

for Autism Spectrum Disorder (ASD) 

Pacheva I 
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The etiology and pathogenesis of ASD are still unclear, despite intensive research and studies in this 

area. It is assumed that the etiology of idiopathic PAS is multifactorial - the result of the interaction of 

genetic, epigenetic factors and the environment, which affects neural networks, cortical-subcortical 

connectivity, gamma-aminobutyric acid (GABA) -ergic interneurons, neurotransmitter function. 

In recent years, there has been proved a link between oxidative stress, mitochondrial dysfunction and 

immune dysregulation in ASD, which is considered to be the leading pathophysiological mechanism 

in ASD. There is a number of established pathological abnormalities in blood, urine, cerebrospinal 

fluid, brain tissue from areas in the brain in patients with ASD. 

In about 80% of them mitochondrial dysfunction is found, which is expressed in a number of proven 

disorders such as: changes in electronic transport chains (complexes I and IV and the interaction 

between them, as in citrate synthase and complex I decreased or increased activity); decreased amount 

of enzymes in plasma and brain tissue (dorsal prefrontal cortex, temporal cortex and cerebellum); 

decreased levels of N-acetyl-aspartate in white and gray matter, which is synthesized only by neuronal 

mitochondria. 

Mitochondrial dysfunction can also be provoked by abnormal folate metabolism. In the majority of 

ASD cases, mitochondrial dysfunction is not associated with mitochondrial disease - the latter is 

detected in about ¼ of patients. Mitochondrial dysfunction develops a picture of immune 

dysregulation, which can lead to a chronic inflammatory process in the CNS and throughout the body. 

Based on the role of mitochondrial dysfunction in the etiopathogenesis of ASD, the idea of biomedical 

treatment arose, in particular that it is possible to improve mitochondrial function and other 

pathophysiological processes in patients with ASD by using nutritional supplements. A literature 

review was presented and the results of a limited number of double-blind placebo-controlled trials 

(DBPCT) for the use of dietary supplements for mitochondrial function with evidence of their effect 

by  assessing ASD in various aspects and the intellectual development of the patients through many 

established instruments for evaluation. 

There is no conclusive evidence that autistic symptoms are due to pre-existing pathophysiological 

disorders: oxidative stress, mitochondrial dysfunction and / or immune dysregulation. Further studies 

are needed to assess the clinical effect of dietary supplements on patient behavior and the extent to 

which the potential positive effect correlates with the overcoming of existing metabolic and biological 

impairment within the ASD. Also, dietary supplements may only be effective for certain 

subpopulations of ASD. 

At this stage, based on the existing evidence in the scientific literature on the role of the described 

nutritional supplements and the lack of serious side effects, individual testing of the biomedical effect 

of supplements that improve mitochondrial function is justified. In case of laboratory and clinical 

evidence  of improvement  the continuation of their application is justified. 

 

31. Хранителни добавки, повлияващи митохондриалната дисфункция – възможна 

биомедицинска терапия при Разстройство от аутистичния спектър (РАС) под печат  

Пачева И.   

 

Етиологията и патогенезата на РАС са все още неизяснени, въпреки интензивните проучвания и 

изследвания в тази насока. Допуска се, че етиологията на идиопатичния РАС е многофакторна - 

резултат от взаимодействието на генетични, епигенетични фактори и околната среда, което 

повлиява невроналните мрежи, кортикално-субкортикалната свързаност, гама-аминомаслената 

киселина (GABA) -ергичните интерневрони, невротрансмитерите и води до функционални 

нарушения.  

През последните години се доказа наличието на взаимовръзка между оксидативния стрес, 

митохондриалната дисфункция и имунната дисрегулация при РАС, която се приема за водещ 

патофизиологичен механизъм при РАС. Това се изразява в редица установени патологични 

отклонения в кръв, урина, ликвор, мозъчна тъкан от области в мозъка при пациенти с РАС.  

В около 80 % от тях се открива митохондриална дисфункция, изразяваща се в редица доказани 

нарушения като: промени във веригите на електронния транспорт (комплекси I и IV и 

взаимодействието между тях, както в цитратсинтазата и комплекс I намалена понижена или 

повишена активност); намалено количество ензими в плазмата и мозъчните тъкани (дорзален 

префронтален кортекс, темпорален кортекс и церебелум); понижено ниво на N-ацетил-аспартат 
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в бялото и сиво мозъчно вещество, който се синтезира единствено от невроналните 

митохондрии. Митохондриална дисфункция може да се провокира и при абнормен фолатен 

метаболизъм . В преобладаващата част от случаите на РАС митохондриалната дисфункция не е 

свързана с митохондриална болест - последната се доказва в около ¼ от пациентите. При 

митохондриална дисфункция се развива картината на имунна дисрегулация, която може да 

доведе до хроничен възпалителен процес в ЦНС и в целия организъм.  

Въз основа на ролята на митохондриалната дисфункция в етиопатогенезата на РАС  се поражда 

идеята за биомедицинско лечение, и по-конкретно че е възможно подобряване на 

митохондриалната функция, както и останалите патофизиологични процеси при пациенти с 

РАС, чрез използване на хранителни добавки. Направен е литературен обзор и са представени 

резултатите от ограничен брой двойно-слепи плацебо-контролирани проучвания (DBPCT), за 

използване на хранителни добавки, подобряващи функционирането на митохондриите с 

доказателства за тяхното действие, оценявайки РАС в различни аспекти, вкл.качество на 

функциониране на семейството и интелектуалното развитие на пациентите чрез множество 

утвърдени скали.  

Липсват сигурни доказателства, че аутистичната симптоматика се обуславя от съществуващите 

патофизиологични нарушения: оксидативния стрес, митохондриалната дисфункция и/или 

имунната дисрегулация. Необходими са по-нататъшни проучвания за оценка на клиничния 

ефект на хранителните добавки, върху поведението на пациентите и доколко евентуалния 

положителен ефект корелира с преодоляване на съществуващи в рамките на РАС метаболитни 

и биологични нарушения. Също така хранителните добавки е възможно да са ефективни само 

за определени субпопулации на РАС. 

На този етап, базирайки се на съществуващите доказателства в научната литература за ролята 

на описваните хранителни добавки и липсата на сериозни странични действия, е оправдано 

индивидуалното изпитване на биомедицинския ефект от суплементи, подобряващи 

митохондриалната функция. При обективизиране на подобрение – продължаване на тяхното 

приложение. 

 

 

32. Predictive ability of fMRI in unilateral cerebral palsy and the effect of immobilization of a 

healthy hand 

Gaberova K, Pacheva I, Ivanov I. 

 

Cerebral palsy (CP) is a socially significant disease with a high frequency, leading to disability. Early 

brain lesion interferes with the mechanisms of ontogenesis and brain plasticity, leading to phenomena 

with a predominantly negative effect. The aim of this review is to present the nature and potential 

neurobiological effects of CIMT (therapy with restricted movement) - a rehabilitation technique using 

immobilization of the healthy arm in children with unilateral cerebral palsy, aimed at improving the 

functional abilities of the affected limb. 

In the case of unilateral damage to the motor cortex or corticospinal tract, reorganization occurs, aimed 

at improving limb function. The end result of this reorganization is the preservation of ipsilateral fibers 

/ synaptic connections that existed in the earlier stages of individual development. For patients with 

hemiplegic CP, the use of the paretic hand is difficult or unsuccessful, while the stronger arm allows 

them to accomplish tasks. Therefore, the child's development will be biased towards the stronger side, 

and the weaker one has fewer opportunities to be stimulated or involved in a game or function. This 

behavior is called "neglect of development".  

As a result of this compensatory behavior, the weaker arm is neglected and may become even weaker 

by interfering with additional mechanisms such as reduced sensory feedback and stimulating the 

pathological mechanisms of brain reorganization. The principle of CIMT is immobilization of the 

healthy hand for a certain period of timeso that to stimulate the use of the affected hand. 

The three main components of CIMT include: 1. Repetitive, structured, intensevely applied 

movements in the affected arm;  2. Limit the less affected or unaffected hand; 3. Apply behavioral 

techniques that transfer the skills learned in a controlled clinical environment to the real world. 

The first protocol for children with CP was proposed in 2004 (Taub et al.) - CIMT for 6 hours a day 

for 21 days. Significant improvement in motor skills and the use of the affected hand for daily 
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activities for a period of 6 months was reported. It is believed that the use of CIMT activates the 

beneficial mechanisms of brain reorganization and suppresses the pathological ones, which is 

supported by data from functional neuroimaging studies. 

Review of Novac et al. 2020 determined CIMT as one of the main interventions for which strong 

evidence of effectiveness on motor function was clearly found. CIMT is an easy-to-implement, 

patient-safe technique that can help activate adaptive, activity-dependent plasticity processes. The 

result depends on the time of initiation of therapy and its systematic implementation, and data from the 

literature support obtaining a better result with early initiation, systematic implementation and in 

patients with moderate impairment. 

 Based on the progress of imaging neuroscience, we receive evidence of the effectiveness of therapy 

not only from animal models, but also in vivo, and patients with greater potential for improvement 

after therapy can be identified. 

 

 

32. Предиктивна способност на фМРТ при едностранна церебрална парализа и ефект на 

имобилизацията на здравата ръка  

Габерова К, Пачева И, Иванов И. Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – 

Пловдив. – под печат. 

 

Детската церебрална парализа /ЦП/е социално значимо заболяване с висока честота, водещо до 

инвалидизация. Рано настъпилата в индивидуалното развитие мозъчна лезия се намесва в 

механизмите на онтогенезата и мозъчната пластичност, като води до феномени с предимно 

негативен ефект. Целта на настоящия обзор е да представи същността и потенциалните 

невробиологични ефекти на CIMT  /терапия с движение, предизвикано от ограничения/  - 

рехабилитационна техника, използваща имобилизация на здравата ръка при деца с едностранна 

церебрална парализа.  

При едностранна увреда в моторната кора или кортикоспиналния път настъпва реорганизация, 

целяща подобряване на функцията на крайника. Краен резултат на тази реорганизация е 

запазване на съществували в по-ранните етапи на индивидуалното развитие ипсилатерални 

влакна/синаптични връзки. За пациентите с хемиплегична  ЦП използването на паретичната 

ръка е трудно или не води до успех, докато по-силната ръка им позволява да постигат задачи. 

Следователно развитието на детето ще бъде пристрастно към по-силната му страна, а по-

слабата има по-малко възможности да бъде стимулирана или включена в игра или функция. 

Това поведение се нарича „пренебрегване на развитието“. В резултат на това компенсаторно 

поведение по-слабата ръка се пренебрегва и може да стане още по-слаба, като се намесват 

допълнителни механизми като намаления сензорен feedback и се стимулират патологичните 

механизми на мозъчна реорганизация. CIMT  e рехабилитационна техника, целяща подобряване 

на функционалните способности на засегнатия крайник при пациенти с хемипареза. Принципът 

на терапията е имобилизация на здравата ръка за определен период от време и стимулиране на 

използване на засеганатата ръка.  Tрите основни компонента на CIMT включват: 1. Повтарящи 

се, структурирани, интензивно прилагани в по-засегнатата ръка движения. 2. Ограничаване на 

по-малко засегнатата ръка. 3. Прилагане поведенчески техники, които прехвърлят заучените в 

контролираната  клинична среда умения в реалния свят. Първият протокол за деца с ЦП е 

предложен през 2004г (Taub и сътр.) - CIMT за по 6 часа дневно в продължение на 21 дни. 

Отчетено е сигнификантно подобрение на моторните умения и използването на засегнатата 

ръка за ежедневни дейности за период от 6 месеца. Счита се, че използването на  CIMT 

активира полезните механизми на мозъчна реорганизация и потиска патологичните, което се 

подкрепя и от данни от функционалните невроизобразяващи изследвания. Обзор на Novac  и 

сътр. от 2020 г класифицира CIMT като една от основите интервенции, за които категорично се 

откриват силни доказателствени данни за ефективност върху моторната функция.  CIMT е 

лесна за изпълнение, безопасна за пациента техника, която може да способства за активиране 

на процесите на адаптивна, зависма от активност пластичност. Резултатът зависи от времето на 

започване на терапията и системното й провеждане, като данните от литературата подкрепят 

получаването на по-добър резултат при рано започване на терапията, системното й провеждане 

и при пациенти със средна степен на увреждане. Благодарение на напредъка на образната 
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невронаука получаваме доказателства за ефективността на терапията  не само от животински 

модели, но и in vivo, като могат да бъдат и определени пациентите с по-голям потенциал за 

подобрение след терапията. 

 

33. Гърч и гърчов статус  

Ivanov I, Pacheva I.   

In:  Recommendations for approach to some emergent pediatric conditions, eds. Ivanov I, Shmilev T. 

Medical University – Plovdiv, 2021, рр 159 – 165 ISBN: 978619237084833.  

 

Recommendations for diagnostic-therapeutic approach to a seizure and status epilepticus are 

described. Including criteria for applying the algorithm and exclusion criteria are given. The necessary 

diagnostic procedures, therapy, including general therapeutic measures and anticonvulsant drugs, 

described as first, second and third order drugs with correct doses, possible adverse effects,  and 

duration of action, are described. 

 

33. Гърч и гърчов статус  

Иванов И, Пачева И.   

В:  Препоръки за поведение при някои спешни състояния в педиатрията, Ред. Иван Иванов, 

Тоньо Шмилев. Изд. Медицински университет – Пловдив, 2021, рр 159 – 165 ISBN: 

9786192370848 

 

Описани са препоръки за поведение при епилептичен пристъп и епилептичен статус. Дадени са 

включващи критерии за прилагане на алгоритъма и критерии на изключване. Описани са 

необходимите диагностични процедури, терапия, включваща общи терапевтични мероприятия 

и антиконвулсивни медикаменти, подредени като медикаменти първи, втори и трети ред с 

точни дози и време на действие. Има насоки кога да се използва анестезия за купиране на 

терапевтично резистентен епилептичен статус.  Публикован е алгоритъм за поведение и 

лечение на гърчов статус.  

 

34. Acute hemiparesis in childhood 

Panova M, Pacheva I.  

In:  Recommendations for approach to some emergent pediatric conditions, eds. Ivanov I, Shmilev T. 

Medical University – Plovdiv, 2021, рр 184 – 195 ISBN: 978619237084833.  

 

Acute hemiparesis is an emergent conditions that requires timely diagnosis and adequate therapy. A 

wide differential diagnosis of acute hemiparesis in childhood is presented with the necessary tests to 

prove numerous  diseases manifested by acute hemiparesis. Approach to  a child with acute 

hemiparesis includes hospitalization, stabilization of the condition, if necessary resuscitation,detail  

history, physical and neurological status and properly selected investigations in an adequate order. The 

algorithm is made depending on the results of imaging studies, which are mandatory and sometimes 

require repetition. The necessary treatment procedures according to the proven cause of acute 

hemiparesis are also described. 

 

 

 

 

 

34. Остро настъпила хемипареза в детска възраст.  

Панова М, Пачева И.  
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В:  Препоръки за поведение при някои спешни състояния в педиатрията, Ред. Иван Иванов, 

Тоньо Шмилев. Изд. Медицински университет – Пловдив, 2021, рр 184-195 ISBN: 

9786192370848 

Острата хемипареза е спешно състояние и изисква своевременна диагноза и адекватна терапия. 

Представена е широка диференциална диагноза на  остра хемипареза в детска възраст с 

необходимите изследвания за доказване на съответното заболяване, проявяващо се с остра 

хемипареза. Поведението при дете с остра хемипареза включва хоспитализация, стабилизиране 

на състоянието, при необходимост ресусцитация, анамнеза, статус и правилно подбрани 

изследвания в адекватен ред. Алгоритъмът е изработен в зависимост от резултатите от 

образните изследвания, които са задължителни и понякога изискват повторение. Описани са и 

необходимите лечебни процедури според доказаната причина за остра хемипареза.  


