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Endoscopic diagnosis of intramural hematoma in the colon sigmoideum in a child 
with high titer 

Absract 

Lower gastrointestinal bleedingis a rare condition in childhood pathology. The 
incidence of this disorder in the general population of Bulgarian children is unknown. 

We report a case of a 7-year child with diagnosed hemophilia A and high titer of factor 
VIII inhibitor; the patient was admitted into the Department of Pediatrics and Medical 
Genetics for rectorrhagia after falling onto his buttocks while playing. Colonoscopy 
showed submucosal hematoma 25 cm from the anocutaneous line occluding the 
intestinal lumen with a lesion of the overlying mucosa as long as 20 mm. 

If a patients presents with rectorrhagia, timely and carefully planned colonoscopy could 
identify the source of bleeding, determine the severity of bleeding and the size of 
hematoma, and assess the need for surgical intervention. The reported case supports 
the modern view that patients with inhibitor hemophilia should not be denied 
interventional procedure or surgical intervention for fear of uncontrolled bleeding. 

Key words: emergency colonoscopy, rectorrhagia, hematoma of the sigmoid colon, 
inhibitor hemophilia A. 
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Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив 
 

1. Морфологично проучване върху новооткрития гастроинтестинален хормон грелин. 
Надя Пенкова, Владимир Андонов, Пепа Атанасова, Ивета Коева, Валентина 
Тричкова. Научни трудове на Съюза на учените – Пловдив, Серия Г. Медицина, 
Фармация и Дентална медицина. 2011;12:42-45. 

 
Morphological study on the newly discovered gastrointestinal hormone ghrelin.  
Penkova N., Andonov A., Atanassova P., Ufeva I. Scientific works of the Union of Scientists in 
Bulgaria-Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine. 2011;12:42-45. 

 
Резюме Постоянният интерес към ендокринните клетки от гастроинтестиналният тракт 
(GIT) води до откриването на нови хормони, които те продуцират. Грелинът е олигопептид 
от 28 аминокиселинни остатъка, изолиран за първи път от плъши стомах. Той изпълнява 
функцията на лиганд за секреторните рецептори на растежния хормон в аденохипофизата. 
Целта на настоящото проучване е да установим наличието и локализацията на 
ентероендокринните грелин-продуциращи клетки в лигавицата на гастроинтестиналния 
тракт. Проучването на грелин-продуциращите клетки се извършва върху биопсичен 
материал от легавицата на човешки стомах и върху експериментални животни – бели 
плъхове порода Wistar. Материалът се проучи имунохистохимично и електроно-
микроскопски. Нашият имунохистохимичен анализ установи експресия на грелин в 
ендокринни клетки от тялото на главните жлези в тялото на стомаха при възрастен човек. 
Използвайки плъха като модел за проучване на експресията на развиващия се GIT през 
ембрионалния, феталния и неонаталния период, ние установихме наличие на грелин-
продуциращи клетки само в стомашната лигавица на новородените. Изследването на 
биопсичния материал с ТЕМ представи някои типове ендокринни клетки, кандидати за 
грелин-продуциращи. 
 
Abstract The constant interest in enteroendocrine cells from gastrointestinal tract (GIT) leads to 
the discovery of new hormones that they produce. Ghrelin is a 28 amino acid peptide isolated for 
the first time from rat stomach. It is a ligand of the secretory growth hormone receptors in 
adenohypophysis. The aim of this study was to determine the existence and location of the 
enteroendocrine ghrelin-producing cells in the GIT mucosa. Biopsy specimens from human 
stomach and experimental animals - Wistar rats was investigated immunohistochemically and 
electron microscopically. Our immunohistochemical analysis found expression of ghrelin in 
endocrine cells from the body of the major glands in the stomach body in an adult human. Using 
rats as a model to study the expression of the developing GIT in embryonic, fetal and neonatal 
period, we founded the presence of ghrelin-producing cells only in the gastric mucosa of newborns. 
The TEM biopsy study we presented some types of enteroendocrine cells, сandidates for ghrejin-
producing cells. 
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2. Immunohistochemical expression of leptin and ghrelin in adult men and women. P. 
Atanassova, N.  Penkova, V. Andonov. Scripta scientica medica. 2011;43(2):110. 

 
Имунохистохимична експресия налептин и грелин при възрасти мъже и жени 
 
Energy homeostasis is a complex andmultifactors' process. Leptin and ghrelin are themain 
hormones taking place in it. Adipose tissue is the biological system providing and controlling 
energy metabolism by its main hormone leptin, which plays a role in body weight regulation by 
signaling to the brain to reduce appetite and burn more calories. This makes itmost important for 
a lot of physiological processes and pathological disorders and diseases like obesity, diabetes type 
2, atherosclerosis, etc. The other hormone participating in energy homeostasis is ghrelin. It is 
released by the stomach and its function is to increase hunger, slowmetabolism and decrease the 
body's ability to burn fats. The aim of the present work was to study the immunohistochemical 
expression and localization of leptin and ghrelin in adult men and women. Material and methods: 
Immunohistochemical reaction for leptin and ghrelin by the ABC method with primary polyclonal 
antibodies (Santa Cruz, USA) in dulition 1:200 were fulfilled on material of subcutaneous adipose 
tissue and stomach taken by biopsy of healthy 5men and 5women. Results:Our study demonstrated 
positive expression of leptin in the adipose cells of the subcutis. There was a gender difference. 
The reaction was stronger in the subcutaneous adipose tissue of females than males. Adiopocytes 
did not express ghrelin. Ghrelin immunohitochemical reaction was detected in some of the cells 
of the stomach glandsImmunohistochemical reaction for leptin was negative in these cells. . No 
gender differences were detected. Conclusion: Our data revealing the immunohistochemical 
localization and activity of leptin and ghrelin in the investigated tissues suggest the interaction of 
both hormones in their fluctuating in circulation. The results could be used as a base for the 
interpretation of lipid metabolism and obesity. 

 
Енергийната хомеостаза е комплексен и мултифакторен процес. Лептинът и грелинът са 
основните хормони, които участват в него. Адипозната тъкан е биологичната система, 
отговарна за енергийния метаболизъм, като го контролира чрез основния хормон лептин, 
участващ в регулацията на теглото чрез сигнали до мозъка за подтискане на апетита и 
изгаряне на повече калории. Тези му функции го превръщат в най-важния фактор при много 
физиологични процеси и патологична нарушения и заболявания, като затлъстяване, диабет 
тип 2, атеросклероза и др. Другият хормон, участващ в епергийната хомеостаза е грелинът. 
Той се секретира в стомаха и неговата функция е повишаване на глада и намаляване на 
метаболизма и способността за изгаряне на мазнините. Целта на настоящата работа е да се 
проучи имунохистохимичната експресия и локализация на лептин и грелин у възрастни 
мъже и жени. Материал и методи: Върху материал от подкожна адипозна тъкан и стомах, 
взети чрез биопсия от по 5 здрави мъже и жени се извършиха имунохистохимични реакции 
за лепитн и грелин по ABC метода с първични поликлонални антитела (Santa Cruz, USA) в 
разреждане 1:200. Резултати: Установихме наличие на позитивна експресия на лептин в 
адипозните клетки на подкожието, която показа полови различия. Имунохистохимичната 
реакция беше по-силна в подкожната адипозна тъкан на жените спрямо тази на мъжете. В 
същия материал в адипоцитите липсваше експресия за грелин. Положителна 
имунохистохимична реакция за грелин беше наблюдавана в някои от клетките на 
стомашните жлези, без разлика от пола. В тези клетки нямаше имунохистохимична 
експресия на лептин. Заключение: Нашите резултати показват локализацията и активността 
на двата хормона лептин и грелин в изследваните тъкани, което предполага тяхното 
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взаимодействие и флуктуация в циркулацията. Тези данни могат да се използват като база 
при интерпретирането на липидния метаболизъм и затлъстяването. 
 
 



1. Ултразвукова еластография при диагностиката на чернодробните 

заболявания  

Списание Topmedica, Брой 5/2016 

Абстракт: Международно приетата система METAVIR за оценка на 

степента на чернодробна фиброза, стадира измененнията от F0 (липса на 

фиброза) до F4 (цироза), а хистологичната активност от А0-липса на 

активност, до А3,където се наблюдава силно изразена активност. 

Основните подходи за стадиране на чернодробната фиброза са биопсия, 

серумни биомаркери и образни изследвания. С големия напредък на 

техниките на ултразвуково изследване, ултразвуковата еластография 

намира широко приложение в количествената оценка на чернодробната 

фиброза. Технически различните видове ултразвукови апарати (FibroScan, 

ARFI, ElastPQ, RTE) имат вариабилни диагностични възможности, единици 

за еластичност и гранични стойности. Приложението на еластографията в 

момента се повлиява от различни фактори, като условия за извършване на 

измерванията при различни заболявания зависят от клинициста в покрепа 

на бъдещето клинично приложение на ултразвуковата еластография. 

Тясната колаборация между отделните клинични специалности е важна за 

познаването, развитието и внедряването на ултразвуковата еластография в 

диагностиката, лечението и проследяването на чернодробната фиброза. 

1. Ultrasound elastography in the diagnosis of liver diseases 

Topmedica Magazine, Edition 5/2016 

Abstract: METAVIR, the internationally adopted system for assessment of liver 

fibrosis, grades the changes in stages from F0 (absence of fibrosis) to F4 (presence 

of cirrhosis) and histologic activity from A0 - absence of activity to A3- presence 

of high activity. The main approaches to liver fibrosis staging are biopsy, serum 

biomarkers and imaging tests. With the progress of ultrasound techniques, the 

ultrasound elastography is widely used in the quantification of liver fibrosis. 

Technically different types of ultrasound devices (FibroScan, ARFI, ElastPQ, 

RTE) have variable diagnostic skills, elasticity units and cut-off values. The use 

of elastography is currently being influenced by various factors and the conditions 

for the measurement of various diseases depend on the clinician to support the 

future clinical use of ultrasound elastography. Close collaboration between 

different clinical sciences is essential for the knowledge, development and 

implementation of ultrasound elastography in the diagnosis, treatment and 

monitoring of liver fibrosis. 
 
 

2. Ултразвукова компресионна еластография на черен дроб  

Списание Medinfo, Брой 11/2016 

Абстракт: Точната оценка на степента на чернодробна фиброза при 

пациенти с хронично чернодробно заболяване е необходима за 



определянето прогнозата, наблюедението и развитието на болестта, и за 

формулирането на решение за лечението. В момента, хистологичното 

стадиране на чернодробната биопсия е най-широко използваният метод и 

„златен“ стандарт за тази цел. Чернодробната биопсия носи определени 

рискове, както и грешки при взеемането на образците и при наблюдението. 

Тези ограничение доведоха до търсенето на нови, неинвазивни подходи. 

Множество методики,включително серумнните биомаркери, магнитно-

резонансната еластография и ултразвуковата еластография се развиват през 

последното десетилетие за предсказване на фиброза при пациенти с 

хронично чернодробно заболяване. Чрез методите на ултразвуковата 

еластография се извършва оценка на чернодробната фиброза, посредсвтом 

определяне на чернодробната плътност и преобразуване като стойност в 

количествено измерим параметър за анализ.  Трите най-проучвани 

ултразвукови еластографски техники са транзиторна еластография, 

еластография в реално време  и силовм импулс на акустично излъчване. 

Целта на настоящата работа е да се извърши оценка на предимствата, 

ограниченията и клиничната значимост на тези три техники, самостоятелно 

и в комбинация с чернодробната биопсия. 

2. Ultrasound strain elastography of the liver 

Medinfo Magazine, Edition 11/2016 

Abstract: An accurate assessment of the degree of liver fibrosis in patients with 

chronic liver disease is necessary to evaluate the prognosis, follow-up and 

development of the disease as well as to make a treatment decision. Currently, 

histological staging of liver biopsy is the most widely used method (the gold 

standard). The liver biopsy involves certain risks as well as sampling and 

monitoring errors. These limitations have led to the search for new, non-invasive 

approaches. A number of techniques including serum biomarkers, magnetic 

resonance elastography and ultrasound elastography have developed in the recent 

years to predict fibrosis in patients with chronic liver disease. The methods of 

ultrasound elastography evaluate liver fibrosis by determining liver stiffness and 

converting it as a value into a quantifiable parameter for analysis. The three most 

studied ultrasound elastographic techniques are transient elastography, real-time 

elastography and ARFI elastography (acoustic radiation force impulse). The aim 

of this study is to evaluate the benefits, limitations and the clinical significance of 

these three techniques, independently and in combination with liver biopsy. 
 
 

3. Актуални лабораторни маркери за чернодробна фиброза  

Списание Medpost, брой 26/2017 

Абстракт: Хроничните чернодробни заболявания с различна етиология са 

сред водещите причини за смъртност в заболяваемост в световен мащаб. 

Установяването на методи за точно стадиране на чернодробното 



заболяване е от изключителна  важност за вземането на терапевтични 

решения и прогностични оценки. Чернодробната биопсия се смята за 

„златен стандарт“ за оценка на стадия на чернодробна фиброза, но при нея 

съществуват множество ограничения. През последнопто десетилетия бяха 

разработени неинвазивни маркери за оценка стадия на чернодробната 

фиброза. Някои от тях показват добра специфичност и чувствителност и са 

съпоставими с чернодробната биопсия. 

3. Current laboratory markers for liver fibrosis 

Medpost Magazine, Edition 26/2017 

Abstract: Chronic liver diseases with different etiology are among the leading 

causes for death and morbidity in the world. Establishing methods for accurate 

staging of liver disease is important for making therapeutic decisions and 

prognostic assessments. Liver biopsy is accepted as gold standard for grading and 

staging of liver fibrosis but many limitations exist. In recent years different 

noninvasive biomarkers have been developed to evaluate liver fibrosis stage. 

Some of them show good specificity and sensitivity and they are comparable to 

liver biopsy. 
 

4. Рискови фактори за развитието на остър панкреатит след биопсия при 

ендоскопска ехография –начални данни, Medical Magazine, бр. 62/2019 

Абстракт: Рискът от развитие на остър панкреатит, предизвикан от 

тънкиглена аспирационна биопсия при ендоскопска ехография (EUS FNA), 

е относително малък. Въпреки това пациентите, при които пътят на иглата 

минава през нормалния панкреасен паренхим или панкреасния канал, 

показват по-висока честота на усложнения, най-вече остър панкреатит. В 

статията се определят факторите, свързани с повишен риск от остър 

панкреатит при пациенти, подложени на EUS-FNA през нормалния 

панкреасен паренхим или ductis pancreaticus. 

4. Risk factors for the developmentof acute pancreatitis after biopsy under 

endoscopic ultrasound -initial data, Medical Magazine, Edition62/2019 

Abstract: The risk fordevelopment of acute pancreatitis causedby fine 

needleaspiration biopsy under endoscopic ultrasound (EUS FNA) is relatively 

low. However, patients with needle pathway through the normal pancreatic 

parenchyma or pancreatic duct show a higher incidence of complications-mostly 

acutepancreatitis. The studyidentifies factors associated with a higherrisk of acute 

pancreatitis in patients with EUS-FNA through the normal pancreatic parenchyma 

or ductis pancreaticus. 
 
 

5. Assessment of gallbladder polyps using point shear-wave elastography: a 

preliminary observation, Journal of Scientific Research and Studies Vol. 6(2), pp. 

11-14, May, 2019 



Abstract: Gallbladder polups are rarely found, but their malignant potential is 5%. 

Current guidelines recommend cholecystectomy if the size of the polyp exceeds 

10mm. Unfortunately, neoplasia can be found in even smaller lesions. This study 

aims at evaluating the point-share wave elastography for the assessment of 

gallbladder polyps, collecting data from this kind of diagnostics, and pointing out 

the difference in wave propagation between the two types of lesions: benign and 

malignant. 25 polypoid lesionsof the gallbladder were examined with pSWE. Two 

of them were considered malignant according to the clinical picture and imaging 

diagnostics, including computed tomography (CT) scan, B-mode ultrasonography 

and pSWE showing the velocity of a propagating ultrasound wave in meters per 

second (m/s). Nine patients underwent cholecystectomy, including two cases with 

malignant polyps. The mean size of the benign gallbladder polyps was 

6.5mm±2.5mm, (range, 5-17mm). Meanwhile, the mean size of the malignant 

polyps was 11.5mm±2.5mm (range, 9-14mm), showing that one of them was less 

than 10mm. The mean velocity of pSWE was 1.45 m/s ±0.24 m/s for benign and 

2.87m/s ±0.52 m/s for malignant polyps. All benign polyps showed a lower 

propagation velocity in comparison with the malignant ones. This study 

demonstrates that pSWE of gallbladder lesions is feasible and may be useful fo 

the differential diagnosis of the disease. 

5. Оценка на полипи на жлъчния мехур чрез вълнова еластография: 

предварително наблюдение, Списание за научни проучвания и 

изследвания, брой 6 (2), стр. 11-14, Май 2019 г. 
Резюме: Полипите на жлъчния мехур се срещат рядко, а злокачественият 

им потенциал е 5%. Настоящите указания препоръчват да се извърши 

холецистектомия, ако размерът на полипа надвишава 10 мм. За съжаление, 

неоплазия може да се открие дори и при по-малки лезии. Това проучване 

има за цел да представи вълновата еластография при оценка на полипи на 

жлъчния мехур, да събере данни от този вид диагностика и да посочи 

разликата в разпространението на вълните между двата вида лезии: 

доброкачествени и злокачествени. 25 полипоидни лезии на жлъчния мехур 

бяха изследвани с pSWE. Две от тях бяха счетени за злокачествени според 

клиничната картина и образната диагностика, включително извършена 

компютърна томография (CT), В-modeултрасонография и pSWE, показващи 

скоростта на разпространяваща се ултразвукова вълна в метри в секунда 

(m/s). Девет пациента претърпяха холецистектомия, включително два 

случая със злокачествени полипи. Средният размер на доброкачествените 
полипи на жлъчния мехур е 6.5мм ± 2.5мм, (диапазон, 5-17мм). 
Междувременно, средният размер на злокачествените полипи е 11.5мм ± 
2.5мм (диапазон, 9-14мм), което показва, че един от тях е по-малък от 10мм. 
Средната скорост на pSWE беше 1.45m/s ± 0.24m/s за доброкачествени 
полипи и 2.87m/s ± 0.52 m/s за злокачествени полипи. Всички 
доброкачествени полипи показаха по-ниска скорост на разпространение в 



сравнение със злокачествените. Това проучване показва, че pSWE при лезии 
на жлъчния мехур е възможна и може да бъде полезен метод за поставяне 
на диференциална диагноза на заболяването. 



EXERCISE PERFORMANCE AND VENTILATORY EFFICIENCY IN 
PATIENTS WITH MILD AND MODERATE LIVER CIRRHOSIS 
K Terziyski,* V Andonov,† B Marinov* and S Kostianev* 

SUMMARY 

 
1. The impact of ventilatory efficiency on reduced exercise capacity and recovery oxygen kinetics has not been 
addressed in cirrhotic patients. The aim of the present study was to investigate exercise performance and ventilatory 
efficiency in patients with mild and moderate liver cirrhosis (LC).  

2. Nineteen male non-hypoxic patients with LC (age 51.3 ± 9.1 years; body mass index (BMI) 25.6 ± 3.6 kg/m2) 
classified by the Child-Pugh score as class A (n = 7) and class B (n = 12) and 19 age- and BMI-matched controls 
participated in the study. Subjects undertook maximal incremental exercise testing on a treadmill using the Bruce 
protocol.  

3. Patients with LC showed a reduced diffusion capacity (DL,CO%) compared with controls (74.6 ± 15.2 vs 95.6 ± 
12.9%, respectively; P < 0.001), but a comparable volume standardized diffusion coefficient (1.33 ± 0.22 vs 1.45 ± 0.18 
mmol/min per kPa per L, respectively; P = 0.74). Patients with LC had a significantly lower exercise capacity 
compared with controls (VO2max 23.8 ± 3.8 vs 30.6 ± 4.4 mL/min per kg, respectively; P < 0.001). Recovery oxygen 
kinetics were also impaired in LC patients compared with controls (104.6 ± 19.3 vs 84.4 ± 22.7 s, respectively; P = 
0.012). The chronotropic index was significantly lower in the LC group compared with controls (0.67 ± 0.19 vs 0.82 ± 
0.17, respectively; P = 0.030) and LC patients showed higher ventilatory equivalents (30.4 ± 3.8 vs 26.3 ± 2.3, 
respectively; P < 0.001) and lower oxygen uptake efficiency slope values (2187 ± 445 vs 2745 ± 473 mL/min per log10L, 
respectively; P < 0.001) compared with controls, which is indicative of decreased ventilatory efficiency. Patients with 
LC also had a higher standardized maximal exercise perception  score (SMEPS) compared with controls (0.62 ± 0.18 
vs 0.46 ± 0.15, respectively; P = 0.011). Moderate negative correlations were found between Child-Pugh score and 
VO2max% (r = –0.496; P = 0.031).  

4. In conclusion, patients with mild and moderate LC have reduced exercise capacity, which correlates with Child-
Pugh score, as well as reduced chronotropic index and prolonged recovery oxygen uptake kinetics. The results suggest 
worsened ventilatory efficiency during exercise and cardiopulmonary reasons for the higher SMEPS in these patients. 
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СЕРОТОНИН-ПРОДУЦИРУЮЩИЕ КЛЕТ-
КИ, ВЗЯТЪТЕ С СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ЧЕЛОВЕКА - ИММУНОГИСТОХИМИЧЕС-
КОЕ И УЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕС -
КОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Н. Пенкова, Г. Балтаджиев, И. Коева, П. Атанасова,
В. Андонов, В. Тричкова

РЕЗЮМЕ
Участие слизистой оболочки в координации про-
цессов, протекающих в гастроинтестиналъном
тракте, определяется большим числом гормонов,
секретирующихся зндокринними клетками в ее
железах и в .покровном опителии. Один из зтих
гормонов, а именно серотонин, игравт важную роль
в регуляции мотилитета, секреции и чувственньъщмж
восприятий в гастроинтестиналъном тракте.

ДЕель: Настоящев исследование ставит себе
целью провести иммуногистохимическое и злек-
тронномикроскопическое исследования серотонин-

продуцирующих клеток, взятьъмж с слизистой обо-
лочки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЬГ Биопсический материал
с слизистой оболочки здоровижх пациентов иссле-

РЕоНа Мефса 2010; 52(2): 31-37
О 2010 Меакай (пгекзиу Рома

дуется иммуногистохимически относительно зкс-
прессии серотонина в ее зндокринниъж железах.
Злектронномикроскопическое исследование изучает

в деталях проуессиь синтеза, накопления и секреции
секреторного продукта в зтих клетках.

РезультАТъГ Иммуногистохимическов исследование
устанавливает наличие значительного числа серо-
тонин-содержащих ЗС клеток, разбросаннижх в
покровном зпителии и в пилоре желудка. Злектрон-
номикроскопическое исследование прослеживает

зтапиьъг при формировании секреторних гранул - от
первоначального накопления зернистой субстанции,
ее упаковки мембраной и формирования зрельж гранул
до их дезинтеграуции при секреторном процессе.

Вьътводь: Серотонин, как нейротрансмиттер
и желудочно-кишечниьий гормон, оказьъвается клю-
чом к ряду симптомов гастроинтестинальнъмж
заболеваний (тошнота, рвота, боль, диарея, за-
пор). Детальное изучение функуий серотонина в
гастроинтестинальном тракте, осуществленньгх
посредством различнъих типов рецетпоров, как и
создание специфических антагонистов и агонистов
для зтих рецепторов откривает новие направления
в терапии гастроинтестинальних заболеваний.
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Резюме.  

Цел: Проучването има за цел да анализира връзката между серумните концентрации на 

малондиалдехид, супероксид дисмутаза и плазмена глутатион пероксидаза-1 като 

показатели на оксидативния стрес с някои въглехидратни и липидни показатели при 

пациенти с чернодробна цироза.  

Материал и методи: Проучването включва 29 пациенти с чернодробна цироза и 

портална хипертония и 29 клинично здрави контроли. На всички лица са определени 

серумни концентрации на глюкоза на гладно, инсулин, общ холестерол, HDL 

холестерол, LDL холестерол, триглицериди, изчислен е HOMA-IR. Серумните 

концентрации на малондиалдехид, супероксид дисмутаза, инсулин и плазмена 

глутатион пероксидаза-1 са определени с ELISA методи на Sirio S microplate reader 

(Seac, Италия). За оценка на връзката между маркерите на оксидативния стрес и 

въглехидратните и липидните показатели е използван корелационен анализ. Изчислени 

са коефициент на Pearson (за нормално разпределени количествени величини) и 

коефициент на Spearman (за данни с разпределение, различно от нормалното). 

Резултати: В сравнение с контролите, в групата с цироза се установяват 

сигнификантно по-висок среден малондиалдехид (65.85 ± 3.22 nmol/L спрямо 193.74 ± 

11.69 nmol/L, P < 0.0001), глутатион пероксидаза-1 (1.38 ± 0.43 ng/mL спрямо 3.01 ± 

1.24 ng/mL, P = 0.008) и по-нискa супероксид дисмутаза (128.86 ± 22.84 ng/mL спрямо 

24.55 ±1.20 ng/ mL, P < 0.0001). В групата с цироза се откри статистически значима 

отрицателна корелация на супероксид дисмутазата с триглицеридите (rho = -0.540, P = 

0.002). При контролите супероксид дисмутазата корелира положително с HDL 

холестерола (P = 0.050) и отрицателно с глюкозата (P = 0.027).  

Изводи: При пациентите с цироза установихме повишен серумен МДА и нарушен 

антиоксидантен капацитет в сравнение с контролите. Отрицателната корелация между 

ниските концентрации на СОД и високите триглицериди предполага вероятна връзка 

между нарушения антиоксидантен капацитет и някои показатели на инсулиновата 

резистентност при тези пациенти.  

 

Ключови думи: малондиалдехид, супероксид дисмутаза, глутатион пероксидаза, 

инсулинова резистентност, чернодробна цироза 

 



Abstract.  

Background: This study aimed to investigate the relationship of serum levels of malondialdehyde, 
superoxide dismutase and plasma glutathione peroxidase-1 as markers of oxidative stress with 
carbohydrate and lipid parameters as markers of insulin resistance in patients with liver cirrhosis. 
Methods: This studyincludes 29 patients with liver cirrhosis and portal hypertension and 29 healthy 
controls. In all patients were measured serum concentrations of fasting glucose, insulin, total 
cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides. HOMA-IR was calculated. Serum 
concentrations of malondialdehyde, superoxide dismutase, insulin and plasma glutathione 
peroxidase-1 were determined by ELISA methods using Sirio S microplate reader (Seac, Italy). 
Pearson’s or Spearman’s correlation tests were used to investigate possible associations between 
variables.  

Results: Compared to controls, cirrhosis group has higher mean malondialdehyde (65.85 ± 3.22 
nmol/L vs 193.74 ± 11.69 nmol/L, P < 0.0001), glutathione peroxidase -1 (1.38 ± 0.43 ng/mL vs 3.01 ± 
1.24 ng/mL, P = 0.008) and lower superoxide dismutase levels (128.86 ± 22.84 ng/mL vs 24.55 ± 1.20 
ng/mL, P < 0.0001). In cirrhosis group superoxide dismutase showed significant negative correlation 
with triglycerides (rho = -0.540, P = 0.002). In controls superoxide dismutase correlated positively 
with HDL-cholesterol (P = 0.050) and negatively with glucose (P = 0.027). 

Conclusions: Significant changes in serum MDA and disturbed antioxidant capacity were found in 
cirrhosis patients. Negative correlation between low SOD levels and higher triglycerides suggests a 
possible link between antioxidant capacity and some insulin resistance parameters in these patients. 
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Abstract: Introduction A variety of imaging techniques exists for the diagnosis of pancreatic 

disorders. None of the broadly accepted diagnostic methods, uses elasticity as an indicator for 

tissue damage. A well-known fact is that pathological changes influence tissue stiffness and 

elasticity. Aim To prospectively assess the accuracy of abdominal US elastography, in the 

form of point shear wave elastography (pSWE), in characterizing and differentiating between 

benign and malignant pancreatic diseases. To establish a cut-off value for the diagnosis of 

pancreatic adenocarcinoma. To evaluate the influence of certain independent variables on the 

obtained results. Patients Fifty patients, from among the patient who visited the Department of 

Gastroenterology in University hospital Kaspela, between December 2017 and August 2018, 

for diagnosis and/or treatment of pancreatic disorders. Materials and Methods Based on the 

clinical symptomatic criteria, diagnostic imaging and histological findings, patients were 

divided into chronic pancreatitis (CP) and pancreatic ductal adenocarcinoma (PDA) group. 

The ultrasound based pSWE imaging technique was applied and the shear wave speed (SWS) 

was measured. Five valid measurements were performed in each region of interest (ROI). The 

depth of ROI was recorded as well. Design Prospective single-center study. Results The mean 

SWS values,n established through pSWE, were 1.71m/s and 3.09m/s for the chronic 

pancreatitis and pancreatic ductal adenocarcinoma, respectively. With a cut-off value of 



2.08m/s we calculated sensitivity (Se), specificity (Sp), positive predictive value (PPV), 

negative predictive value (NPV) and accuracy (Ac) of pSWE for differentiating between CP 

and PDA of 83.33%, 84.62%, 94.29%, 62.50% and 84.31%, respectively. Conclusion pSWE 

may be successfully adopted as a diagnostic modality in patients with chronic pancreatitis and 

pancreatic ductal adenocarcinoma. It may be utilized as differential diagnostic method in 

cases in which other imaging techniques provide ambiguous and inconclusive results. 

Key words: pancreatitis, pancreatic adenocarcinoma, elastography, pSWE 

 

 

 

 

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

Медицина, фармация и дентална медицина т.ХХII. ISSN 1311-9427 (Print), 

ISSN 

2534-9392 (On-line). 2019. Scientics works of the Union of Scientists in Bulgaria- 

Plovdiv, series G. Medicine, Pharmacy and Dental medicine, Vol.ХХII. ISSN 

1311- 

9427 (Print), ISSN 2534-9392 (On-line). 2019. 
 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ НА ПЛЪТНОСТ 
НА НОРМАЛНИЯ ПАНКРЕАСЕН ПАРЕНХИМ ЧРЕЗ ИЗПОЛВАНЕ 
НА pSW ЕЛАСТОГРАФИЯ 

Божидар Христов 

Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, Медицински 

университет Пловдив, Клиника по гастроентерология, 
Университетска 

болница Каспела 

Владимир Андонов 

Втора катедра по вътрешни болести, Медицински университет 

Пловдив, Клиника по гастроентерология, Университетска болница 

Каспела 

ESTIMATING NORMAL REFERENCE VALUES OF PANCREATIC 

STIFFNES BY USING POINT SHEAR WAVE ELASTOGRAPHY (pSWE) 

Bozhidar Hristov 

Department of Propedeutics of Internal Diseases, Medical University 

of Plovidv, Gastroenterology Clinic, University Hospital Kaspela 

Vladimir Andonov 

Second Department of Internal Diseases, Medical University of Plovdiv, 

Gastroenterology Clinic, University Hospital Kaspela 
 

Abstract: Introduction A variety of imaging techniques exists for characterizing pancreatic 

parenchyma. None of the broadly accepted diagnostic methods, uses elasticity as an indicator 

of tissue damage. A well known fact is that pathological changes influence tissue stiffness and 

elasticity. Aim The aim of the present study is to prospectively assess the healthy pancreatic 

parenchyma by means of evaluating parenchymal stiffness, based on sh ear wave speed 



(SWS), estimated through point Shear Wave Elastography (pSWE). Consequently normal 

reference values of SWS of the healthy pancreatic parenchyma are to be established. In the 

current literature there are very few studies addressing this matter. Patients Twenty eight from 

among the patients that visited the Department of Gastroenterology in University hospital 

Kaspela, between December 2017 and August 2018, for diagnosis and/or treatment of various 

extrapancreatic disorders, most commonly irritable bowel syndrome (IBS), were included. 

Materials and methods The ultrasound based pSWE imaging technique was applied. A total of 

five measurements in each part of the pancreas was applied. The depth of ROI was recorded. 

The mean and median SWS values of the pancreatic parenchyma in the head, body and tail 

were calculated. The influence of certain independent variables on the SWS values was 

estimated. The rate of successful measurements was recorded as well. Design Prospective 

single-center study. Results The mean pSWE (ARFI-VTQ) values were 1.118m/s, 1.226m/s 

and 1.098m/s for the head, body and tail of the pancreas respectively. For the entire pancreatic 

parenchyma a value of 1.147m/s was calculated. Apart from age, none of the evaluated factors 

proved to have statistically significant influence on the obtained results. A measurement 

success rate of 94.5%, 97.2% and 95.8% was established for the head, body and tail of the 

pancreas respectively. Conclusion Transabdominal pSWE may be considered a useful 

imaging modality for characterizing pancreatic parenchyma, which, in contrast to the 

widely used techniques, relies exclusively on stiffness as an indicator of tissue damage. None 

of the external factors examined in the study, apart from age, was found to have statistically 

significant influence on the SWS values. Those results state that pSWV is highly objective 

method for evaluation of pancreatic parenchyma. The data obtained could be used in future 

studies to assess the capabilities of the method for differentiating between normal pancreatic 

parenchyma and inflammatory pancreatic disorders. 

Key words: pancreas, ultrasound, elastography, рSWE, shear wave 
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Abstract: The chronic liver diseases with different etiology are among the leading causes 
for death and morbidity in the world. Establishing methods for accurate staging of liver 
diseases is important for choosing the therapeutic manners and doing prognostic 
assessments. The liver biopsy is accepted as gold standard for the evaluation of liver 
fibrosis, but some limitations exist. During the last years different noninvasive 



biomarkers for liver fibrosis were invented. Some of them show good specificity and 
sensitivity and are nearly equal to liver biopsy. 
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Резюме 

Оценката на степента на плътност на черния дроб е важна при лечението на 

чернодробни заболявания. Разработени са различни неинвазивни методи, които се 

използват като алтернатива на чернодробната биопсия, а транзиторната 

еластография, при която се използват напречни вълни, представлява утвърден в 

практиката метод за оценка на плътността на черния дроб и притежава свойствата 
на прогностичен индикатор. За разлика от този метод, при компресионната 
еластография (SE), използвана за оценка на степента на плътността на черния дроб, 
значимостта остава несигурна. 
 
Summary 
Evaluation of the degree of density of the liver is important in the treatment of 
liver diseases. Various non-invasive methods have been developed which used as an 
alternative to the liver biopsy, and the transient elastography, which uses transverse waves, 
is an established c practical method of assessing the density of the liver and has the 
properties of a prognostic indicator. In contrast to this method, with compression 
elastography (SE) used to assess the degree of liver density, the significance remains 
uncertain. 
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Abstract: 
Cirrhosis is the most severe form of liver disease. The causes of chronic liver damage 

leading to cirrhosis can be of different etiology. It is the fifth cause of death in the UK, 
which continues to grow, 12 th in the US, but fourth in the age between 45-54 years so 
that cirrhosis is a major public health problem. The only treatment option is liver 
transplantation. For about 50 years, the deterioration of liver function was associated 
with the  functioning of the cardiovascular system by hyperdinamic circulation [1]. It was 
found that in patients with liver cirrhosis, peripheral vasodilation leading to 
cardiovascular dysfunction. 
 

Резюме: 
Цирозата е най-тежката форма на чернодробно заболяване. Причини за 
хронично увреждане на черния дроб водещи до цироза могат да бъдат с 
различна етиология. Това е петата причина за смърт в Обединеното 
кралство, която продължава да расте, 12-ти в САЩ, но четвърти във 
възрастта между 45-54 години, така че цирозата е основен проблем за 
общественото здраве. Единствената възможност за лечение е 
чернодробна трансплантация. В продължение на около 50 години 
влошаването на чернодробната функция е свързано с функционирането на 
сърдечно-съдовата система чрез хипердинамична циркулация. Установено 
е, че при пациенти с чернодробна цироза периферната вазодилатация 
води до сърдечно-съдова дисфункция. 
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Abstract 
Contrast-enhanced ultrasound (CEUS) is a well-established technique for imaging the liver 
and other organs. It is used in most of Europe, as well as in many other countries worldwide, 
Guidelines are available in many countries. CEUS is most often used for imaging the liver, 
but it has also been used to image other gastrointestinal organs, as well as non- 
gastrointestinal organs such as the heart, spleen, kidneys, and breast. Pancreatic 
ultrasonography is often not enough for distinguishing diseases and MRI and CT have their 
limitations too. This article describes the possibility for use of CEUS in pancreas. 
Keyword: contrast ultrasound, ceus, pancreas 

 
Резюме 
Контрастно-усилената ехография (CEUS) е утвърдена техника за изобразяване 

на черния дроб и други органи. Използва се в по-голямата част от Европа, 

както и в много други страни по света. Показанията са налични в много 

страни. CEUS най-често се използва за изобразяване на черния дроб, 

но също така се използва за изобразяване на други стомашно-чревни органи, 

както и други органи като сърце, далак, бъбреци и гърди. Панкреатична 

Ултразвукът често не е достатъчен за разграничаване на заболяванията и MRI 

и CT имат също своитe ограничения. Тази статия описва възможността за 

използване на CEUS в панкреаса. 

Ключова дума: контрастна ехография, CEUS, панкреас 
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Abstract 
Contrast-enhanced ultrasound (CEUS) is a well-established technique for imaging the liver 
and other organs. It is used in most of Europe and Asia, as well as in many other countries 
worldwide, Guidelines are available in many countries. The contrast agent used for CEUS of 
the liver has been approved by Bulgarian Drug Agency. CEUS is most often used for 
imaging the liver, but it has also been used to image other gastrointestinal organs, as well as 
non-gastrointestinal organs such as the heart, spleen, kidneys, and breast 
 
Keyword: contrast ultrasound, CEUS, EUS 
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Abstract 
Endoscopic ultrasonography (EUS) is more often used in the diagnostics of gallbladder 
diseases. Thanks to the higher resolution of the echo-endoscopic image and its quality, it is 
important method not only for defining the gallbladder parameters (wall thikness, volume, 
consistency), but also play role in the diagnostics of the gallbladder polyps, microlithiasis, 



carcinoma staging. Using contrast enhancing agents ofter helps in defining lesions in the 
gallbladder, but their effectivenes is still studied. The combination of EUS and fine needle 
aspiration (EUS-FNA) is more frequently used for histological diagnosis of the gallbladder 
tumors. 
Keywords: gallbladder, endoscopic ultrasonography, tumors 
 
Абстракт 
Ендоскопската ехография (EUS) играе все по-голяма роля в диагностиката на 
заболявания на жлъчния мехур. Благодарение на високата резолюция на ехо-
ендоскопския образ и неговото качество, той е важен метод не само за определяне на 
параметрите на жлъчния мехур (дебелина на стената, обем, съдържимо), но също така 
играе роля и при диагностиката на полипоидни лезии на жлъчния мехур, микролитиаза, 
стадирането на карциномите. Използването на контрастни агенти често допринася за 
диференциалната диагностика на лезии на жлъчния мехур, но тяхната ефективност 
все още е обект на проучване. EUS в комбинация с тънкоиглена аспирационна биопсия 
(EUS-FNA) се използва все по-често при поставянето на хистологична диагноза на 
туморите на жлъчния мехур. 
Ключови думи: Жлъчен мехур, ендоскопска ехография, тумори 
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Abstract 
Aims: The gallbladder polyps are rarely found, but their malignant potential is 5%. Current 
guidelines suggest cholecystectomy if the size of the polyp is larger than 10mm. Unfortunately 
neoplasia can be found in even smaller lesions. The aim of this study is to evaluate point shear wave 
elastography in the assessment of gallbladder polyps, to collect data for this kind of diagnostics аnd 
to point out the difference in the propagation of the wave in both types of lesions – benign and 
malignant. Material and methods. 25 polypoid lesions of the gallbladder were examined with pSWE. 
2 of them were accepted as malignant according to clinical picture and imaging diagnostics, including 



CT scan, B –mode ultrasonography and pSWE showing the speed of US waves in meters per second. 9 
patients underwent cholecystectomy including those with malignant polyps. Results: The mean size 
for benign gallbladder polyps was 6.5мм ± 2.5 mm (range, 5–17 mm). The mean size for 
malignant polyps was 11.5мм ± 2.5 mm (range, 9–14 mm), showing that even one of them 
was under 10mm. The mean speed of pSWE was 1.45 m/s ± 0.24 m/s for benign and 2.87 m/s 
± 0.52 m/s for the malignant polyps. All benign polyps showed slower propagation speed in 
comparison with the malignant ones. Conclusions: The study showed that pSWE of gallbladder 
lesions is feasible and can be useful for the differential diagnosis of this disease. 
Keywords: elastography, gallbladder, polyp, pSWE 
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Abstract 
The cancer of the gallbladder is very rare disease, but when the symptoms appear, it is usually non-
curable. All efforts should be headed to diagnosic the non-symptomatic stages. Polyps should be 
found in untill still benign. Although the incidence of gallbladder cancer is low, polyps are more often 
seen. Some of them should be followed up, others surgically removed. This article describes the 
differences in diagnostic approach. 
Keywords: carcinoma, gallbladder polyps, risk factors 
 
Резюме 
Карциномът на жлъчния мехур е много рядко срещано заболяване, а когато се появят 
симптомите му, обикновено е вече нелечим. Всички усилия трябва да бъдат насочени 
към диагностицирането на асимптоматичните етапи на заболяването и да се търсят 
полипи на жлъчния мехур докато все още за бенигнени. Въпреки ниската честота на 
рак на жлъчния мехур, полипите на мехура са сравнително по-често срещани, но в 
редки случаи малигнизират. Някои полипи трябва да бъдат проследявани, а други 
оперативно отстранени. Различните диагностични подходи за разгледани в тази 
обзорна статия. 
Ключови думи: карцином, полипи на жлъчката, рискови фактори 


