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РЕЗЮМЕ НА  НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ  

НА  Д-Р ДАРИНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА-ХРИСТОВА, Д.М. 
 

 

І. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД 

1. Георгиева-Христова, Д. Кардиоваскуларни  автономни  нарушения  при  остър хемисферен  
исхемичен инсулт - корелационни проучвания. Дисертация за присъждане на научна и 
образователна степен „Доктор”. Варна, 2016. 158 стр. Автореферат на дисертация за присъждане 
на научна и образователна степен „Доктор ”. Варна, 2016. 65 стр. 

Обект на дисертацията са кардиоваскуларните автономни нарушения, които не рядко са и причина 
за смърт при пациенти с остър инсулт. Описана е невропатологията на автономната нервна 
система и вегетативната регулация на сърдечно-съдовата система; представени са исторически и 
съвременни данни за нарушенията на кардиоваскуларната функция. Проведено е комплексно 
сравнително изследване на кардиоваскуларната автономна дисфункция при остър хемисферен 
исхемичен мозъчен инсулт  и са потърсени корелационни зависимости с някои клинични, 
биохимични и електро-физиологични  показатели. Въз основа на получените резултати е създаден 
алгоритъм за клинико-диагностичен подход с оглед възможност за избор на максимално 
ефективен индивидуален терапевтичен подход и предотвратяване на внезапна смърт. Потърсена е  
връзка между локализацията на инсулта и тежестта на кардиоваскуларните автономни нарушения.  
Потърсени са  корелационни зависимости между тежестта на кардиоваскуларните автономни 
нарушения и тежестта на неврологичната симптоматика; между плазменото ниво на тропонин и: 
локализацията на инсулта, тежестта на автономните нарушения и  тежестта на неврологичния 
дефицит; между промените в параметрите  на симпатиковия кожен отговор и тежестта на 
кардиоваскуларните автономни нарушения. Изказана е хипотезата, че установяването на 
определени корелационни зависимости на кардиоваскуларните автономни нарушения при 
пациенти с остър хемисферен исхемичен мозъчен инсулт, могат да се използват, като 
допълнителни оценъчни показатели, при определяне тежестта на сърдечно-съдовите автномните 
нарушения. Получените резултати показват, че кардиоваскуларни автономни нарушения се 
наблюдават при  80 % от пациенти с остър хемисферен исхемичен мозъчен инсулт. Установи се 
междухемисферна асиметрия, като тежките и ексцесивни нарушения на сърдечно-съдовата 
автономна  функция преобладават  при инфаркти засягащи десния  кортекс инсуларис 
(63,7%). Установи се правопропорционална умерена зависимост между тежестта на 
кардиоваскуларните автономни нарушения и тежестта на неврологичния дефицит, както и със 
серумните нива на тропонин. Удължените латентни времена и намалени амплитуди на 
симпатиковия кожен отговор при изследваните пациенти, показват статистически значима разлика 
в сравнение с контролната група. Сравнителния анализ показа наличие на силна корелационна  
зависимост  между  латенцията и амплитудата на симпатиковия кожен отговор с тежестта на 
автономната дисфункция. Въз основа на получените резултати е предложен  алгоритъм  за  
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клинико-диагностичен подход при пациенти с остър исхемичен инсулт, с оглед предотвратяване 
на вторичните усложнения свързани със сърдечната автономна дисфункция. 
 

 
ПРИНОСИ С НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕН ХАРАКТЕР 

1. За първи път в България е проведено комплексно сравнително изследване на 
кардиоваскуларната   автономна  дисфункция при пациенти с остър хемисферен исхемичен 
инсулт. 

2. Потвърждава се наличието на кардиоваскуларни автономни нарушения в острия стадий на 
хемисферен исхемичен инсулт. 

3. Проучването доказва ролята на автономните функционални тестове, като основен 
неинвазивен способ за оценка на сърдечно-съдовите автономни нарушения, повлияващи  
изхода от исхемичния мозъчен инсулт. 

 
ПРИНОСИ С НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР 

1. При оценка на кардиоваскуларната автономна дисфункция е установена висока 
информативност на теста на Валсалва, тестът с дълбоко дишане и отношението „30:15”. 

2. Установените зависимости с тежестта на неврологичния дефицит, плазмените нива на 
тропонин и параметрите на СКО, дават възможност за използване на тези показатели, като 
допълнителен оценъчен метод  при оценка на кардиоваскуларните автономни нарушения 
при остър хемисферен исхемичен инсулт. 

3. Създаден е алгоритъм за клинико-дианостичен подход при пациенти с исхемичен инсулт, с 
оглед оценка на потенциалните рискове свързани с автономната дисфункция и възможност 
за изработване на индивидуален терапевтичен план.  

II. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД 

2. Георгиева-Христова, Д. Автономни нарушения при мозъчен инсулт. Варна, МУ-Варна, 2017. 
212 стр.   

Настоящата монография предоставя обобщена и синтезирана информация в т.ч и собствен опит за 
настъпващите автономни нарушения при мозъчен инсулт. Усложненията след инсулт могат да 
повлияят прогнозата, като в някои случаи могат да имат и животозастрашаващ характер. 
Подробно е разгледана функционалната организация на централната автономна мрежа и 
характерните особености при всяка една система. Разгледани са различни аспекти на 
кардиоваскуларната, гастроинтестиналната, пикочо-половата и терморегулаторната автономна 
дисфункция след мозъчен инсулт, както и патофизиологичните механизми на нарушения 
централен автономен контрол.  Нарушенията в автономната регулация имат комплексен характер 
и разнообразна клинична симптоматика, с оглед на което са представени специфични тестове и 
методи на изследване използвани за оценката им. Наличието на някои коморбидни състояния 
увеличават риска от поява на автономни нарушения при хората с инсулт. Разгледано е 
повлияването на различни болестни състояния върху функциите на автономната нерван система. 
Подробно са разгледани честотата на разпространение, вида на функционалните автономни 
нарушения, настъпващите биохимични и електрофизиологични промени. Описани са зависимости 
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на автономната дисфункция при всяка една функционална система с локализацията на инсулта и 
функционалната междухемисферна асиметрия; с тежестта на инсулта; с времето на поява на 
автономните нарушения; разгледани са предиктивните и рисковите фактори,  свързани с 
автономните нарушения, както и повлияването на прогнозата и клиничния изход от заболяването. 
През  последните години усилията на учените са насочени към комплексно анализиране на 
клиничните прогностични  показатели. Ранното разпознаване и оценката на усложненията 
настъпващи след инсулт, са необходими с оглед по-нататъшно терапевтично поведение и  избор на 
максимално ефективен индивидуален терапевтичен подход.  

III. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ В БЪЛГАРСКИ И ЧУЖДИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ И 
СБОРНИЦИ 

3. Minchev, D., L. Havezova, D. Georgieva. Antiphospholipid syndrome in acute cerebral blood flow 
desorders. – Scripta scientifica Medica, 35, 2003, 57-59.           

The purpose of the present study was to dynamically analyze the role of antiphospholipid syndrome in 
patients with acute disturbances of cerebral blood flow.  Twenty-eight patients ( 16 females and 12 males) 
aged between 47 and 61 years were examined. The following criteria for patient’s incorporation into the 
study were observed: presence of a focal neurological deficit, ultrasonographic evidence of disturbed 
cerebral blood flow, CT or MRI data about brain stroke. According to the data from the clinical  or x-ray 
examination, the patients were divided into three groups: with hemorrhagic, embolic,or thrombotic stroke. 
Anticardiolipid (aCL) antibodies were assessed by ELISA method for a 12-month period. Elevated titres 
of a aCL antibodies were proved in 12 patients (in 43 per cent of the cases)-in ten with ischemic and in 
two-with hemorrhagic stroke. The treatment with neuroprotective, antiaggregation and 
immunomodulatory means resulted in improvement of the clinical symptoms and antiphospholipid 
syndrome as well. It could be concluded that the summarized clinical, roentgenological and 
immunological data suggest the involvement of elevated titres of aCL antibodies into yhe pathogenesis of 
te acute cerebral blood flow disorders. The estimation of these antibodies should be considered obligatory 
in the patients with stroke with a view to enlargement of the prognostic criteria and more adequate 
therapeutic approach. 

4. Андонова, С., Е. Калевска, Цв. Димитрова, М. Петкова, В. Аргирова, Цв. Цветков, Д. 
Георгиева. Интравенозна тромболиза при остър исхемичен мозъчен инсулт – пет-годишен 
клиничен опит. – Невросонология и мозъчна хемодинамика, 10, 2014, 23-31.   

Цел: да се обобщи и анализира собствения петгодишен опит от прилагането на интравенозна 
тромболиза (ТЛ) с алтеплазе (Actilyse®) на болни с остър исхемичен мозъчен инсулт (ОИМИ). 
Материал и методи: За периода от 2009–2013 г. в отделението за интензивно лечение на 
неврологичните заболявания (ОИЛНБ) на Втора неврологична клиника на УМБАЛ – Варна са 
проведени 166 (3.1%) тромболизи при болни с ОИМИ, от общо 5353 хоспитализирани пациенти с 
тази диагноза, определени по етиопатогенетичната класификация TOAST. Тежестта на 
неврологичния дефицит е оценявана по скалата NIHSS. Изследвани са лабораторни показатели, 
прилагана е двукратно нативна компютърна томография (КТ) на главния мозък (при 
хоспитализацията и на 24-тия час след ТЛ) и дуплекс-скениране на магистралните мозъчни 
артерии в първите 24 часа от началото на инцидента. Функционалният статус на пациентите е 
оценяван двукратно по модифицираната скала на Ранкин (mRS) – при дехоспитализацията и на 
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третия месец от инцидента.Обсъждане: Изследването показва релативно ниска честота на 
лечение с интравенознa ТЛ при ОИМИ и сходна честота на усложненията спрямо други 
международни проучвания. 

5. Georgieva-Hristova, D., S. Andonova, E. Kalevska, et al. Cortical regions connected with autonomic 
cardiovascular regulation. – Scripta Scientifica Medica, 47, 2015, № 1, 78-80.  

Violations of the autonomic nervous system are common in patients with cerebrovascular diseases and 
adversely affect the quality of life. The central autonomic network combines multiple reciprocally 
connected cortical, subcortical and stem structures. The insular cortex is involved in visceral motor and 
sensory regulation, including that of the cardiovascular system. Brain lesions including insula and other 
prefrontal cortical areas are particularly important in provoking arrhythmia. Stroke involving insular 
cortex is associated with poor prognosis. The right insular cortex plays a dominant role in modulating 
sympathetic tone and the left insular cortex in parasympathetic tone, which clinically correlates with more 
frequent arrhythmias and arrhythmic death aftera stroke affecting the insula in the right hemisphere. The 
insular cortex is located in the middle cerebral artery and its structure is exposed to a high risk of injury. 

6. Georgieva, D. Lateralization of cardiovascular autonomic functions in hemispheric ischemic stroke. – 
Scripta Scientica Medica, 47, 2015, № 3, 85-86.  

Violations of cardiovascular and other autonomous functions are common in cerebrovascular disease. 
Various cortical and subcortical anatomical regions of the brain are involved in autonomic regulation, as 
cortex insularis has the most important role crust. Stimulation of the right cortex insularis increases 
sympathetic cardio-vascular tone, whereas the parasympathetic activity increased more frequently in 
stimulation of the left cortex insularis. The evidence regarding the impact of lateralization of stroke for 
cardiovascular risk are contradictory. Most authors demonstrated that patients with stroke affecting the 
right cortex insularis are more likely to develop cardiovascular autonomic dysfunction leading to reduced 
heart rate variability, cerebrogenic arrhythmias and an increased incidence of cardiac mortality. 

7. Георгиева-Христова, Д., С. Андонова, E. Калевска и др. Кардиоваскуларна автономна 
дисфункция при мозъчен инсулт – биохимични маркери. – Варненски медицински форум, 4, 2015, 
№ 2, 54-56.  

Кардиоваскуларната автономна дисфункция след инсулт има голямо клинично значение, тъй като 
влошава прогнозата и може до доведе до внезапна ритъмна смърт. Повишената симпатикова 
активност след инсулт може да доведе до абнормности в ЕКГ, сърдечни аритмии и некроза на 
миокарда. Наред с проявите на метаболитна ацидоза се повишават плазмените нива на редица 
биохимични маркери – норепинефрин, епинефрин и допамин; сърдечни ензими и маркери: 
креатин киназата и креатин киназата - МВ, тропонин I и B-тип натриуретичен пептид. 
Повишените нива на катехоламините са най-ясно изразени при пациенти с лезии в територията на 
дясна средна мозъчна артерия и са значимо по-високи по време на острата фаза на инсулт. 

8. Георгиева-Христова, Д., С. Андонова, E. Калевска и др. Кардиоваскуларни автономни 
нарушения при инсулт – електрокардиографски промени и риск от внезапна сърдечна смърт.  – 
Варненски медицински форум,  4, 2015, № 2, 57-60.  

Нарушенията на кардиоваскуларните автономни функции са често срещани при мозъчно-съдова 
болест, имат голямо клинично значение и са най-отчетливо проявени в острата фаза на инсулта. 
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При пациенти с мозъчен инсулт се наблюдават електрокардиографски промени; повишава се 
честотата на ритъмните нарушения на сърцето, плазмените нива на катехоламините и сърдечните 
ензими. Вариабилността на сърдечната честота (ВСЧ) предсказва в по-голяма степен ранната, 
внезапна смъртност. 

9. Калевска, E., С. Андонова, Д. Георгиева, Цв. Димитрова. Междухемисферни различия в 
клиничния изход след интравенозна тромболиза. – Варненски медицински форум, 4, 2015, № 2, 61-
62.  

Човешкият мозък се характеризира с функционална асиметрия, включваща междухемисферни, 
корови и подкорови взаимодействия. Пациентите с ИМИ в лява хемисфера и проведено 
тромболитично лечение (ТЛ) имат два пъти по-голяма вероятност за благоприятен клиничен изход 
на третия месец, сравнено с дяснохемисферните инфаркти. Женският пол и левостранната 
локализация са предиктори на значимо подобрение на неврологичния дефицит на 24-я час след 
ТЛ. От друга страна асоциацията на мъжки пол и дяснохемисферна локализация на инсулта е 
свързана с по-голяма вероятност за благоприятен клиничен изход отколкото при жените със 
същата локализация. Също така дяснохемисферната локализация на инсулта при мъжете се 
свързва с по-добър изход, отколкото при локализация на лезията в лява хемисфера. 

10. Арабаджиева, Д., А. Капрелян, С. Андонова, Д. Томов, Ал. Цукева, Н. Радева, Д. Георгиева.  
Анализ на съвременните международни научни комуникации върху първичната профилактика на 
исхемичния мозъчен инсулт. – Med Info, 15, 2015, № 7, 48-51.          

Нарастващата медикосоциална значимост на мозъчно-съдовите заболявания през последните 
години обуславя все по-интензивната научно-изследователска дейност по проблемите на 
ефективната им първична и вторична профилактика. Касае се както за специфични оригинални 
проучвания по конкретни рискови фактори, така и за комплексни многоцентрови и рандомизирани 
изследвания от международни колективи. Тази статия разглежда някой съществени аспекти от 
интернационализацията на науката по един актуален проблем с нарастващо медико-социално 
значение – ефективната профилактика на острия исхемичен мозъчен инсулт и се посочват 
водещите автори в световен мащаб, с които може да се осъществи ползотворно сътрудничество. 

11. Арабаджиева, Д., А. Капрелян, С. Андонова, Е. Калевска, Н. Радева, Д. Георгиева. Роля на 
предсърдното мъждене в развитие на исхемичния мозъчен инсулт. – Med info, 15, 2015, № 9, 44-45. 

Исхемичният мозъчен инсулт е с непрекъснато нарастваа честота. Последни проучвания показват 
взаимна зависимост между сърдечно-съдовите заболявания и мозъчно-съдовите заболявания. 
Предсърдното мъждене е един от основните рискови фактори за острия исхемичен мозъчен 
инсулт. В статията се обсъждат резултатите от изследване на предсърдното мъждене, като един от 
основните сърдечно-съдови рискови фактори за развитие на исхемичен мозъчен инсулт. 

12. Калевска, Е., С. Андонова, Д. Георгиева. Ефективност и безопасност на лечението на 
исхемичен  мозъчен инсулт  с  интравенозна тромболиза при пациенти над 80 години. –Известия 
на съюза на учените - Варна. Серия Медицина и екология, 20, 2015, № 1, 22-27.  

Мозъчно-съдовите  заболявания  са глобален медицински и социален проблем  поради високата  
заболеваемост, смъртност и инвалидност, които причиняват. Понастоящем, исхемичният мозъчен 
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инсулт (ИМИ) е една от водещите причини за смърт и инвалидност в развитите страни. През 
последните години се наблюдава увеличаване на  броят на пациентите в напреднала възраст  с 
ИМИ, като    приблизително 30%  от общият брой инсулти е при пациенти над 80 години. Тази 
тенденция се обяснява с очакваното увеличаване на продължителността на живота и  
застаряването на населението в развитите страни, като възрастните са най-бързо нарастващата 
част от популацията в тези страни. Възрастта се очертава като най- важен рисков фактор за 
възникване на ИМИ, като с нарастване на възрастта честотата на инсултите се увеличава. При  
около 90% от всички ИМИ  пациентите са на възраст над 65 г, при 50% -над 70г., а 25%- над 85г. 
Прогнозира се, че към  2050 г в световен мащаб броят на хората над 85 годишна възраст ще 
нарастне до 55 милиона души. Данните за ефекивността и безопасността от приложението на rtPA 
при пациенти в наппреднала възраст остават противоречиви. 

13. Андонова, С., Д. Георгиева, Е. Калевска и др. Оценка на факторите, повлияващи изхода от 
остър исхемичен мозъчен инсулт. – Известия на съюза на учените – Варна. Серия медицина и 
екология, 20, 2015, № 1, 28-34.  

В България най-често лечението на острите инсулти се провежда в неврологични отделения, в по-
малките болници – в отделения по вътрешни болести, в клиники по интензивно лечение и 
реанимация – в държавните регионални болници, в отделения за лечение на инсулти в по-големите 
болници и отделения за интензивно лечение на неврологичните болести – в университетските 
болници. През периода 2009-2013г във Втора неврологична клиника при УМБАЛ „Св. Марина“ – 
Варна е проведено проспективно проучване с оглед оптимизиране на лечението при пациенти с 
остър исхемичен мозъчен инсулт (ОИМИ), хоспитализирани в клиниката.  След поетапно 
въвеждане в ежедневната клинична практика на иновативни методи на лечение в т.ч. интравенозна 
тромболиза и ендоваскуларно лечение при болните с ОИМИ, както и организационно 
преструктуриране с оглед оптимизиране на грижите при тези  пациенти, се отчете подобрение в 
някой от показателите за качество. 

14. Andonova, S., D. Georgieva-Hristova, E. Kalevska. Approaches for optimizing medical aid in acute 
ischemic stroke patients, hospitalized in UMHAT “Saint Marina” - Varna. – Scripta Scientifica Salutis 
Publicae, 1, 2015, № 2, 52-57. 

In Bulgaria generally, treatment of acute ischemic strokes is done at the neurology wards and in smaller 
hospitals – in internal diseases wards, at intensive care wards in state regional hospitals; at ischemic 
stroke units and intensive care wards for treatment of neurological diseases at university hospitals. 
Between 2009 and 2013 in Varna, at the Neurology Clinic of Sv. Marina UMHAT – Varna, a prospective 
research was carried out in view of optimizing the treatment of acute ischemic stroke (AIS) patients 
hospitalized at the clinic. After a stage-by-stage introduction into everyday clinical practice of innovative 
treatment methods, including intravenous thrombolysis and endovascular therapy of AIS patients, as well 
as organizational restructuring in view of optimizing the care for such patients, improvement in some of 
the quality indicators was observed. 

15. Andonova. S., E. Kalevska, D. Georgieva-Hristova, et al. Quality indicators in the treatment of acute 
ischemic stroke.  – Scripta Scientifica Salutis Publicae, 1, 2015, № 2, 58-63.  
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Cerebrovascular diseases are a global medical and social issue because of the high morbidity, mortality 
and disability they cause. WHO announces 15 mln ischemic stroke occurrences per year globally, with 5 
ml associated deaths and 5 mln left permanently disabled. Thrombolysis (TL) with tissue plasminogen 
activator (rt-PA) is currently an approved differentiated pharmacotherapeutic treatment of ischemic stroke 
(IS) in its acute phase. There is irrefutable evidence of better health results and efficient clinical 
management of ischemic strokes within an integrated therapeutic approach as a key factor for improving 
the functional outcome in stroke patients. Quality is one of the most widely discussed issues in the theory 
and practice of disease management. The rigid compliance with the standards for treatment of ischemic 
strokes is an indicator of high quality patient management. 

16. Арабаджиева, Д., А. Капрелян, И. Димитров, Д. Георгиева-Христова и др. Хипертонична 
болест при болните с остър хеморагичен мозъчен инсулт. – Известия на съюза на учените –Варна. 
Серия медицина и екология, 20, 2015, № 2, 9-13.  

Arterial hypertension is an important predisposing factor to the occurrence and development of acute 
hemorrhagic stroke (AHS). It plays  an etiopathogenetic role not only alone but also in combination with 
other socially significant cardiovascular and metabolic disease. The objective of the present investigation 
was to examine the incidence rate of arterial hypertension among AHS patients. A total of 56 AHS 
patients hospitalized in the Department of Neurology and Neurosciences, Medical University “Prof. 
Paraskev Stoyanov” of Varna during the period from January, 2012 till February, 2015, were examined. 
There were 34 male AHS patients at a mean age of 65,73 years (range, 43-85) and 22 female ones at a 
mean age of 68,04 years (range, 42-89). Arterial hypertension  of third moderate or severe degree was 
diagnosed in all the patients. At least  one accompanying disease was present in all the females and in 27 
males.There was hypertensive heart in 19 males and females each, usually, in combination  with other 
cardiovascular diseases. Ischemic heart disease, effort angina pectoris, chronic heart failure, myocardial 
infarction at a chronic stage, hypercholesterolemia and dyslipidemia were particularly frequently  
encountered but type 2 diabetes mellitus  and chronic kidney failure were more seldom. The rising role of 
the timely and adequate treatment  of arterial hypertension and the other cardiovascular  diseases for 
OHMI prevention at mature and advanced age was emphasized. 

17. Радева, Н., А. Капрелян, И. Димитров, Д. Георгиева-Христова, М. Негрева. Серумни 
триглицериди при болни с остър мозъчен инсулт. – Известия на съюза на учените –Варна. Серия 
медицина и екология, 20, 2015, № 2, 14-17. 

Disorders of lipid metabolism are comparatively common in acute stroke (AS) patients. The purpose of 
the present investigation was to juxtaponse the changes of the serum triglyceride values in the patients 
with acute ischemic stroke (AIS) and with acute hemorrhagic stroke (AHS). A total of 112 AS patients 
hospitalized in the Department of Neurology and Neurosciences, Medical University “Prof. Paraskev 
Stoyanov” of Varna during the period from January, 2012 till February, 2015, were examined. There were  
57 AIS patients, 30 males and 17 females at a mean age of 70,35 years (range,56-86) and 55 AHS 
patients, 33 males, and 22 females at a meanage of 66,87 years (range, 42-89). The examination of the 
serum triglyceride levels at patients’ admission demonstrated a considerable  prevalence of the number of 
the patients with reduced values of this lipid parameter. The relative share of the male AIS and AHS 
patients with triglyceride reduction was 83,33% and 84,85% while that one of the female patients with 
these with two diseases was 92,59% and 95,45%, respectively. The total number of the patients with 
elevated serum triglyceride concentrations was 11 and their relative share was 9,82%. Our results did not 
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permit us to draw any categorical conclusions concerning  the differential-diagnostic value of the 
triglycerides between these two main AS type and concerning the purposefulness of their incorporation 
into the constellation of the laboratory parameters within emergency neurology, respectively. 

18. Georgieva-Hristova, D., S. Andonova, E. Kalevska et al. Аrterial blood pressure and heart rate 
response in patients with acute ischemic stroke correlation with the severity of cardiovascular autonomic 
dysfunction. – Scripta Scientifica medica, 48, 2016, № 2, 17-22.           

Background and purpose: Despite numerous studies, the mechanisms of blood pressure and heart rate 
regulation in cerebrovascular diseases remain not completely understood. The aim of the study was to 
determine the changes in blood pressure (BP) and heart rate (HR) in patients with an acute hemispheric 
ischemic stroke and to seek a relation to the severity of the cardiovascular autonomic dysfunction. 
Methods: 20 healthy volunteers and 50 patients with an acute hemispheric ischemic stroke participated in 
the study. The values of BP and HR were registered. Cardiovascular autonomous disorders were 
examined with "Ewing battery" tests. Patients were divided into two groups according to the severity of 
the autonomous disorders. Results: Elevated BP values at admission were observed in 56% of our 
patients, and significantly higher values of systolic blood pressure (SBP) (p <0,001), diastolic blood 
pressure (DBP) (p = 0,001), and mean arterial pressure (p <0,001), as well as of the heart rate (p = 0,027) 
were found, compared to the control group. The most significantly increased values of the indicators were 
reported in patients with a stroke in the territory of the right middle cerebral artery with an involvement of 
the insular cortex. The results of the t-test performed, showed correlation only between the systolic blood 
pressure and the severity of the autonomic dysfunction, the values being significantly higher in patients 
with severe autonomic disorders (t = -2,14; p = 0.036). Conclusion: A variability in BP and HR with a 
tendency to increase was observed in patients with an acute hemispheric ischemic stroke (ICS) compared 
to controls, with the highest values reported in patients with ICS in the territory of right middle cerebral 
artery (TRMCA) with the involvement of the insular cortex (IC). A positive correlation was found 
between the values of systolic blood pressure (SBP) and the severity of autonomic dysfunction (AD). 

19. Kalevska E, Andonova S., Georgieva HD., Drenski T. „Impact of diabetes mellitus and admission 
hyperglycemia on outcomes after intravenous thrombolysis in acute ischemic stroke patients”, Scripta 
Scientifica medica 48(2) 2016: 30-34. 

Diabetes mellitus (DM) is a major risk factor for stroke, which is associated with unfavorable outcome 
after acute ischemic stroke (AIS) and disability. The potential harmful effect of DM, and the role and 
importance of blood glucose (BG)  at admission  are currently unclear for a clinical outcome after АIS. 
The aim of this study is to look for correlations between the presence of DM and the initial level of BG, 
and the clinical outcome after an intravenous thrombolysis (IVT) in patients with acute AIS. Materials 
and methods: IVT with Astylise© was conducted on 170 patients with AIS in the period September, 
2011- September, 2015, of whom 20% (n=34) were with DM and 80% without DM (n = 136). Results: 
60.2% of the patients without DM and 40% of those without, p= 0.05(OR-1.5, 95% CI 0.91-2.49), are 
with mRs (0-2) after 3 months,. 35% and 24%, respectively, (p= 0.196), are with mRs (0-1) . The 
probability of this outcome is 1.47 times higher in those without DM (OR 1,47, 95% CI: 0,7-3,09). 
Mortality at the third month is 20% in patients with DM and 8.8% in those without DM, p <0.05. The 
frequency of intracerebral hemorrhage (ICH) is similar -5.9% and 6.6% (p = 0.617). Conclusion: Patients 
with DM have significantly higher mortality and lack of favorable functional outcome at the third month 
compared to those without DM, which cannot be explained by the presence of ICH. The initial HG is not 
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significantly associated with an unfavorable clinical outcome, but it quickly identifies patients with an 
increased risk of such an outcome in whom the blood sugar levels should be closely monitored. 

20. Калевска, Е., С. Андонова, Д. Георгиева и др. Лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт с 
интравенозна тромболиза при пациенти с предсърдно мъждене. – MEDICAL MAGAZINE, 2016,     
№ 30, 36-40.   

Предсърдното мъждене е главен изменяем съдов рисков фактор, свързан както с по-голям риск от 
възникване на исхемичен мозъчен инсулт, така и от неблагоприятен изход и смърт след него. То е 
най-честата сърдечна аритмия. С нарастване на възрастта се увеличава  както риска от ИМИ, така 
и от ПМ. Понастоящем, данните в литературата относно ефективността на тромболитичното 
лечение на пациенти с ПМ и остър ИМИ, са недостатъчни. Ние си поставихме за цел да оценим 
функционалния изход при пациенти с ПМ и остър ИМИ, при които е проведена интравенозна 
тромболиза с този при пациенти без тромболиза.   

21. Несторова, В., К. Дренска, А. Капрелян, Т. Дренски, Д. Георгиева, Е. Калевска. МС или 
ПРЕС? Клиничен случай.  – Topmedica, 7, 2016, № 5, 41-42.  

Множествената склероза (МС) е възпалително демиелинизиращо и дегенеративно заболяване на 
централната нервна система (ЦНС) с автоимунна патогенеза, което води до когнитивна и 
физическа инвалидизация. Синдромът на обратима задно-тилна и париетална левкоенцефалопатия 
(PRES) е рядко срещан клинико-радиологичен синдром, описан за първи път от Hinchey и др. през 
1996г. Хипертонията, острата или хронична бъбречна недостатъчност, хемотрансфузията, 
трансплантацията на органи, инфекциите, автоимунните заболявания, имуносупресивната етрапия, 
химиотерапията, прееклампсията и еклампсията са най-честите причини за развитието на PRES.  
 
22. Калевска, Е., С. Андонова, А. Капрелян, Д. Георгиева, К. Дренска. Хемисферна локализация 
на исхемичния мозъчен инсулт и функционален изход след интравенозна тромболиза – 
корелационни проучвания. – MEDICAL MAGAZINE, 2016, № 34, 46-50. 

Човешкият мозък се характеризира с функционална асиметрия между двете хемисфери или т. нар. 
латерализация на мозъчните функции. Резултатите от проучванията на значението на 
хемисферната локализация на острия исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ) за клиничните резултати 
след него, включително и след провеждане на интравенозна тромболиза (ТЛ), понастоящем са 
противоречиви  и недостатъчни. Ние  си поставихме за цел да потърсим корелации между 
функционалния изход на 3-тия месец след провеждане на ТЛ и хемисферната локализация на 
ИМИ. 

23. Георгиева, Д., С. Андонова, Е. Калевска и др. Промени в параметрите на симпатиковия кожен 
отговор при пациенти с остър хемисферен исхемичен мозъчен инсулт. – MEDICAL MAGAZINE, 
2016, № 34, 52-54. 

Терморегулаторните нарушения при болни с мозъчен инсулт корелират с параметрите на 
симпатиковия кожен отговор. Литературните данни показват обективни промени в параметрите на 
симпатиковия кожен отговор при пациенти с мозъчен инсулт.  Целта на настоящото изследване е 
да се проведе сравнителен анализ на параметрите латенция и амплитуда на симпатиковия кожен 
отговор между пациенти с остър хемисферен исхемичен мозъчен инсулт и здрави контроли. При 
направения анализ, установихме статистически значими разлики по отношение на латентните 
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времена  и амплитудите на симпатиковия кожен отговор между пациентите с инсулт и здрави 
контроли. 

24. Георгиева-Христова, Д. Мозъчен инсулт – нарушение на интестиналната мукозна бариерна 
функция.  – Варненски медицински форум, 5, 2016, № 2, 23-27. 

Честотата на внезапна смърт след инсулт варира от 2% до 6%, като двете водещи не-нев-
рологични причини са нарушенията в сърдечната функция и инфекциите. Острата мозъчна увреда 
предизвиква различни автономни, нервно-ендокринни и инфламаторни промени, които се 
манифестират в някои органи в тялото, водещи до имуносупресия и развитие на възпалителни 
усложнения.Интестиналната микрофлора играе ключова роля в поддържането на хомеостазата, 
като нарушенията в регулацията й може да доведе до тежки възпалителни заболявания. Имунната 
депресия след инсулт засяга лигавицата на червата и води до нарушаване на нейната бариерна 
функция, което може да доведе до увеличаване на бактериалната транслокация, септицемия и 
системни инфекции. Смята се, че цитокин-медиираният антивъзпалителен отговор е 
патогенетичен фактор в развитието на инфекциите след инсулт. Нивата на Peptococcaceae при 
мозъчен инсулт се увеличават над 3 пъти. Тези промени в дебелочревната микрофлора са свързани 
с повишаване на нивата на норадреналин и норадренергичната инервация. 

25. Георгиева-Христова, Д. Микционни нарушения след мозъчен инсулт. – Варненски 
медицински форум, 5, 2016, № 2, 28-253.   

Пикочният мехур получава както соматомоторна, така и висцеромоторна парасимпатикова 
инервация. Инконтиненцията на урина, както и други нарушения в уринарната функция, са чести 
усложнения при пациенти с мозъчно-съдова болест. Значителните нарушения в уринирането 
повлияват качеството на живот на пациента, както и неговата смъртност. Разпространението на 
уринарната инконтиненция рано след инсулт варира значително от 41% до 83%. Освен това не 
съществува еднаквост по отношение на типа функционално нарушение. По-голяма част от 
преживелите мозъчен инсулт имат дисфункция на детрузорния мускул (хиперрефлексия или 
хипорефлексия), като никтурията е сред най-често съобщаваните нарушения след инсулт. По-
голямата възраст, женският пол, наличието на инконтиненция преди настъпването на инсулта, 
както и по-голямата тежест на инсулта се асоциират с по-висока честота на инконтиненция на 
урина. 

26. Georgieva-Hristova, D. Sympathetic skin response in acute ischemic stroke-hemispheric  
asymmetry. – Scripta Scientifica Medica, 48, 2016, № 4, 43-47. 

Modern knowledge indicates greater scope and complexity of autonomic dysfunction after acute stroke. 
In addition to cardiovascular and respiratory disorders there are disturbances in sweat regulation and the 
responses of the sympathetic skin ref lex in cerebrovascular disease. Bilateral changes in the parameters 
of the sympathetic skin response, as a result of unilateral cortical lesions are associated with the inf luence 
of inhibitory or stimulatory effects of the cerebral cortex and the reticular formation, which have a 
complex association with the contralateral cortical structures of the sympathetic system. The results of our 
study of patients with acute hemispheric ischemic stroke showed significant difference in the amplitude 
and latency between the affected and unaffected limbs, only in the group of patients with ischemic stroke 
in the territory of the right middle cerebral artery with involvement of the insular cortex. When we 
compared our results from patients with stroke in the left hemisphere with those with stroke the in right 
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hemisphere, we established longer latency times and lower amplitudes in patients with right hemispheric 
strokes, The most marked ones are the abnormal values in patients with ischemic stroke in the territory of 
the right middle cerebral artery with involvement of the insular cortex 
 
27. Георгиева-Христова, Д., С. Андонова, В. Несторова. Мозъчен инсулт – сексуални нарушения. 
– MEDICAL MAGAZINE, 2017, № 1. 

Последиците от мозъчния инсулт са свързани, както с тежката физическа инвалидизация, така и с 
нарушения в сексуалната активност. Нормалното функциониране на половата система изисква 
участие, както на парасимпатикова, така и на симпатикова инервация. Сексуалната функция е 
свързана с комплексна мрежа от периферни и централни нервни пътища. Сексуалното поведение  
включва участие на автонмни и соматичтни нерви и интеграция на поредица спинални и 
супраспинални области на ЦНС. Неврогенната еректилна дисфункция се класифицира, като 
еректилна дисфункция, вледствие на неврогенно нарушение. 

28. Георгиева-Христова, Д. Методи на изследване на судомоторната функция. – MEDICAL 
MAGAZINE, 2016, № 2017, № 1. 

Заболяванията на изпотяването (хипо- или хиперхидроза) могат да бъдат фокални или 
генерализирани и се наблюдаават твърде често при нарушения във функциите на АНС. Различни 
тестове могат да се използват за да се определи увредата на централната и периферна судомоторна 
функция-терморегулаторен тест на изпотяване; судомоторен аксон-рефлекс тест, симпатиков 
кожен отговор, количествен директен и индиректен аксон-рефлекс тест и динамичен потен тест. 

29. Георгиева-Христова, Д. Централно-нервен терморегулаторен контрол. – MEDICAL 
MAGAZINE, 2016, № 2017, № 1. 

Температурата на тялото е основен и критичен параметър на хомеостазата повлияващ клетъчната 
функция и оцеляването на човешкия организъм. Фундаменталните централни нервни пътища на 
терморегулация модулират поведенческите и автономни програми, които поддържат нормалната 
телесна температура при различни променящи се условия. Терморегулаторната мрежа може да се 
прадстави, като рефлекс, в който централен интегративен кръг променя активността на 
термоефекторните механизми, в отговор на входяща информация, комбинирана с периферни 
(кожа) и централни (вътрешни органи и мозък) терморецептори. Най-важният терморегулаторен 
център на централната нервна система е хипоталамуса, който съдържа основните интегративни и 
рострални еферентни компоненти на терморегулаторните кръгове.Мозъчната кора има 
контралатерално повлияване по отношение на ексцитаторните и инхибиторните ефекти на 
вазомоторната и судомоторна активност, които са включени по-скоро в емоционалната отколкото 
в терморегулаторната активност. Средния мозък/периакведукталното сиво вещество и 
ретрорубралните полета, медуларните и вентролатерални области на медула облонгата и нуклеус 
трактус солитариус, както и пътища към  невроните в тези области, оказват важна модулираща 
роля върху активирането на терморегулаторните и термоефекторните органи.  

30. Георгиева-Христова, Д. Методи на изследване на сърдечната инервация (времеви и честотен  
анализ). – Известия на съюза на учените – Варна. Серия Медицна и екология, 21, 2016, № 1, 42-46.   

Нивото на активност на вегетативната инервация на сърцето се оценява, чрез вариабилността на 
сърдечната честота, а нейната реактивност, чрез барорефлексната чувствителност. АНС има 
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основно влияние в регулацията на вариабилността на сърдечната честота-рисков фактор за 
аритмия, миокарден инфаркт и внезапна сърдечна смърт. Вариабилност на сърдечната честота е 
широко разпространен лесен и неинвазивен метод за оценка на активността на АНС, отразяващ 
симпатико-вагалния баланс. Оценката на  ВСЧ може да включва времеви анализ, честотен анализ, 
нелинеарен анализ  и  времеви-честотен анализ. Преходът от времеви към честотен анализ се 
осъществява с помощта на мощностния спектрален анализ (power spectral analysis-PSA). 

31. Georgieva-Hristova, D. Sympathetic skin response – correlation with the severity of cardiovascular 
autonomic dysfunction in patients with ischemic cerebral stroke. – Scripta Scientifica Medica, 49, 2017,  
№ 1, 7-11. 

The sympathetic skin response (SSR) is a polysynaptic somatosympathetic multiaxonal ref lex with a 
spinal, bulbar and suprabulbar component. From a pathogenetic point of view it is considered that the 
SSR changes are a result of an interruption of the efferent sympathetic pathways. The study of the 
correlation between the SSR parameters and the severity of the cardiovascular autonomic dysfunction in 
patients with acute ischemic stroke is of interest. The data from our research showed that the patients with 
severe autonomic dysfunction had a significantly more expressed SSR parameter disorders than the 
deviations in patients with milder autonomic dysfunctions 

32. Георгиева-Христова, Д., С. Андонова. Честота и характеристика на епилептичните пристъпи 
в острия стадий на мозъчния инсулт. – Варненски медицински форум, 6, 2017. 
Мозъчно-съдовите заболявания са важна причина за поява на епилептични пристъпи при болни на 
средна възраст. Ранните и късни пристъпи са по-често срещани след хеморагичен мозъчен инсулт, 
отколкото след мозъчни нифаркти, с изключение при тотален инфаркт в предна мозъчна 
циркулация, които показват по-голям риск за развитие на слединсултна епилепсия от 
хеморагичните инсулти. Честотата на субарахноидална хеморагия (САХ) е по-ниска в сравнеие с 
другите подтипове инсулт, в резултат на което честотата на епилептичните пристъпи след САХ е 
по-ниска, но при САХ се наблюдава значителен риск за развитие на СИЕ. Като предиктори за 
поява на епилептични пристъпи след инсулт се смятат, тежестта на инсулта, наличие на 
кортикални симптоми, хеморагичен мозъчен инсулт, тотален инфаркт в предна циркулация, 
инсулт в млада възраст и появата на ранни епилептични пристъпи 

33. Георгиева-Христова, Д. Терморегулаторна дисфункция при мозъчен инсулт. –  Варненски 
медицински форум, 6, 2017.   

Едни от най-важните автономни нарушения след мозъчен инсулт са кардиоваскуларните и 
терморегулаторните усложнения. Асиметрията в кожната температура и потната секреция, 
отразяват вазомоторната автономна дисрегулация и повлиява  качеството на живот на пациентите 
с инсулт.  По-голяма част от болните описват „чувство на студенина” в паретичните крайници.  
При хемисферен инсулт често се наблюдава хиперхидроза на паретичната страна на тялото най-
силно изразено в острата фаза на инсулт. 

34.  Георгиева-Христова, Д. Изследване на сърдечно-съдовата автономна функция – Батерия на 
Евинг. –  Варненски медицински форум, 6, 2017. 

Използването на различни автономни тестове допълва клиничната оценка при нарушение на 
автономните функции. Автономното тестуване има ясен фокус върху сърдечно-съдовата система 
(ССС) и  взаимодействието й с дихателната система. Ewing и Clarke  предлагат изпълнението на 
пет  автономни тестове (три предимно парасимпатикови и два предимно симпатикови) включени в 
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т. нар. „стандартна батерия” („Ewing‛s battery). Нито един тест самостоятелно не може да даде 
обща оценка на автономната функция. Нормативните стойности на тестовете зависят от много 
фактори. Ewing и Clarke въвеждат променливите - абнормни, гранични и нормални за всеки един от 
тестовете. 

35. Arabadzhieva, D., A. Kaprelyan, I. Dimitrov, D. Georgieva-Hristova, M. Negreva. 
Internationalization of scientific communications in the field of hemorrhagic stroke prevention.        – 
Merit Research Journal of Medicine and Medical Sciences, 3, 2015, № 12, 575-580.                     

The present investigation aimed at comparatively analyzing the dynamic science internationalization in 
hemorrhagic stroke prevention as reflected in four data-bases and at outlining the most significant 
primary information sources and scientists in this interdisciplinary field. In July 2015, a problem-oriented 
retrospective search of relevant publications primarily published between 1990 and 2014 and abstracted 
in Web of Science (WoS), Biosis and MEDLINE of Web of Knowledge as well as in Scopus was carried 
out. Several scientometric distributions were created to identify some essential peculiarities of the 
international scientific communications. There were 574 publications in 160 journals abstracted in 
Scopus, 408 papers in 191 journals abstracted in MEDLINE, 251 publications in 115 journals abstracted 
in WoS, and 114 publications in 69 journals abstracted in Biosis. In Scopus, WoS and Biosis, there were 
publications by authors from 60, 27 and 21 countries, respectively. USA authors dominated followed by 
those from Japan, Germany and Italy. Stroke, Journal of Neurosurgery, Neurosurgery and Acta 
Neurochirurgica belonged to ‘core’ journals. A. L. Kwan and N. F. Kassell presented with most 
publications. J. He’s et al. paper published in JAMA in 1998 already received 259 citations in WoS. H-
index was relatively high - of 35 in WoS and of 27 in Biosis. There were considerable differences between 
these data-bases testifying to the necessity to make use of at least two secondary information sources for 
effective information retrieval. The files with researchers’ names, addresses and publications could be 
used by scientists from smaller countries for further improvement of their international collaboration 

36. Георгиева,  Д., Д. Минчев, Л. Хавезова. Антифосфолипиден синдром при остри нарушения на 
мозъчното кръвообращение.  – Българска неврология, 3, 2003, № 3, 205. 

Цел на проучването е да анализираме в динамика мястото на  антифосфолипидния синдром при 
остри нарушения на мозъчното кръвообращение. Методи: Изследвана е група от двадесет и осем 
пациента между 47 и 61 годишна възраст. Критериите за включването на болните в изследването 
бяха: наличие на огнищен неврологичен дефицит, УЗДСГ данни за нарушен мозъчен кръвоток. КТ 
или ЯМР данни за мозъчен инсулт. Пациентите бяха разделени на групи, в зависимост от 
клиничното или рентгенологично изследване: хеморагичен инсулт; емболичен; тромботичен 
инсулт. Изследването на антифосфолипидни антитела се осъществи по метода на ELISA при 
норма < 1.1 или > 20, проследени в дванадесет месечен период. Резултати: От всички болни при 
дванадесет от пациентите  (43%) , се доказа наличието на антифосфолипидни антитела  в повишен 
титър , като 10 бяха с исхемичен инсулт, а 2 (15%) с хеморагичен.Проведеното лечение с 
невропротектори, антиагреганти и имуномодулиращи средства, показа подобрение на клиничната 
картина и антифосфолипидния синдром. Заключение: Обобщените клинични, рентгенологични  и 
имунологични данни, допускат участие на повишения титър на антифосфолипидни антитела в 
патогенезата на острите разстройства на мозъчното кръвообращение. Изследването им е 
наложително при мозъчните инсулти, с оглед разширяване на прогностичните критерии и 
адекватен терапевтичен подход. 
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37. Andonova, S., D. Minchev, L. Havezova, St. Tzekov, F. Kirov, D. Georgieva. Pulmonary embolism 
in Guillain-Barre syndrome. – Final Programme & Abstarcts. 36-th International Danube symposium for 
neurological sciences and continuing education. Sofia, Bulgaria, 15-18 September 2004, p. 58. 

The aim of the study is to evaluate the risk profile for pulmonary embolism of patients with Guillain-
Barre syndrome (GBS), and to provide an effective low risk prophylactic therapy. Methods: Study 
inclusion criteria for GBS were the presence of muscle weakness as polyneuropathic or multiple neuritis 
syndrome, dysesthesia, cerebrospinal fluid changes with elevated protein, normal  or slightly elevated 
body temperature, history of recent viral infection ,EMG changes. Patients were devided in two groups 
according to the type of antithrombotic therapy with Fraxiparine or heparin. Results: Seventy-two patients 
with 5 of the six criteria for GBS were selected for the study. Subcutaneus Fraxiparine was administreted 
in 52 patients, and 20 were treated with heparin. Gastrointestinal bleeding was observed in 7 patients, 5 of 
them treated with heparin. Clinically relevant picture of pulmonary embolism had 11 patients, 9 of them 
treated with heparin and 2 with fraxiparine. Conclusion: Pulmonary embolism is one of the major causes 
of death in GBS. Antithrombotic therapy is important clue for better prognosis.Fraxiparine is more 
effective with fewer side effects.  

38. Минчев, Д., С. Андонова, Л. Хавезова, Д. Георгиева, Ст. Тодоров. Хронична хипертензивна 
енцефалопатия – патогенеза и клинична картина – корелация с находката от МРТ.  – Българска 
Неврология, 5, 2005, № 4, 219. 

Цел на настоящото изложение  е  да представи клиничната характеристика и накои патогенетични 
промени, които се наблюдават при пациенти с хронична хипетензивна енцефалопатия /ХХЕ/. 
Материал и методи: Клинично бяха проследени 31 пациенти /20 жени и 11 мъже/ на средна 
възраст 52,5 години (от 43 до 64 г.) с хипертонична болест –сърдечно-мозъчна форма-доказана 
клинично, електрокардиографски, доплерсонографски, проследени в динамика от три до пет 
години. На всички болни бе проведена МРТ. Контролна група на случаи бе със здрави лица (30, от 
които 20 жени и 10 мъже). Отчетоха се хемореологични промени , промени в имунния статус  (при 
21 от пациентите антифосфолипидни антитела), повишена съдова резистентност , промени в 
систолната и  диастолната скорост при доплерографското изследване, без наличие на 
хемодинамично значими стенози. На МРТ-хипо- и хиперинтенсни лезии перивентрикуларно, 
субкортикално, кортикално, дълбоко в двете голямо мозъчни хемисфери. Резултати: При 
клиничното  наблюдение развитието на болестта дебютира в най-ранните стадии на заболяването с 
картина на Асимптомно исхемично нарушение на мозъчното кръвообращение (АИНМК), 
изразяващо се в главоболие, световъртеж, леки паметови нарушения, установени чрез 
невропсихологични тестове и оценъчни скали. По-късно оплакванията се засилват и стават 
постоянни, налице е огнищна неврологична симптоматика, която се монифестира с двигателен 
дефицит, когнитивни нарушения, зрителни, слухови промени, нарушение в координацията, 
свързани с  трайна недостатъчност на мозъчното кръвообращение или т. нар. болест на малките 
съдове. Провежданото лечение с антиагреганти, невропротектори, съдоразширяващи не променя 
хода на заболяването. Заключение: Наблюдава се многообразие в клиничната картина на ХХЕ, 
което създава клинико-диагностични проблеми. Наличието на някои имунологични отклонения ( 
антифосфолипидни антитела) при 2/3 от случаите допуска автоимунен механизъм в патогенезата  
на тези случаи. При динамично проследяване на пациентите не се намери значима корелация 
между болестта на малките съдове и появата на микроинфаркти в по-късни стадии на 
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заболяването, което предполага различни особености в патогенетичните механизми. 
Провежданото лечение не повлиява хода на заболяването, проследен в динамика.    

39. Минчев, Д., Л. Хавезова, Д. Георгиева, С. Андонова. Клинична ефективност на габапентин 
при пациенти с невропатна болка.  – Българска Неврология, 5, 2005, № 4, 259. 

Цел: Проследяване на клиничния ефект  от приложението на Габапентин при пациенти с 
невропатна болка. Контингент и методи на изследване: Изследвани бяха 42 пациента на възраст 
между 50 и 70 години, с давност на оплакванията повече от една година. Болковият синдром се 
оценяваше по Визуалната Аналогова Скала (ВАС), скалата на Ликерт и по болковата скала на Mc 
Gill. Получените данни бяха обработени статистически спрямо контролна група от 20 болни. 
Лечението се проведе с Габапентин в дозировка 900 мг/дн . в продължение на 4 седмици. Преди 
започване на лечението болката беше оценена >/= 7 по ВАС и по скалата на Ликерт, и >/=15 по 
скалата на Mc Gill. Резултати: Отчете се значително подобрение на  симптоматиката след 
проведеното лечение.Спонтанната болка  оценена по ВАС беше </=5 при 78,6% (33 от болните), а 
по скалата на Ликерт при 66,7% (28 от болните). Повлияване на болката по скалата на Mc Gill се 
отчете при 83,3% (35 болни), като тяхната оценка беше </= 11. Не бяха наблюдавани странични 
явления от проведения курс на лечение.Заключение: В спиналния мозък контрола върху 
възбудимостта на ноцицептивните неврони се осъществява от ГАМК и глицин. Основни 
механизми  на действие на Габапентин са: блокиране на натриевите канали, генериращи 
патологични импулси; стимулация на ГАМК-ергичната активност ; действие като антагонист на 
глутамата. Резултатите от проведеното клинично проучване показват, че приложението на 
Габапентин, значително намалява интензитета на болката. Добрата поносимост към медикамента, 
липсата на взаимодействия с други препарати и повлияване на болката , чрез намеса в нейните 
патофизиологични механизми , ни дават основание да считаме, че препарата Габапентин е 
необходим при лечение на невропатна болка и средство на избор при пациенти с болезнена 
диабетна невропатия.    

40. Минчев, Д., Л. Хавезова, Д. Георгиева и др. Профилактичен ефект на Ацетизал при болни с 
мозъчен инсулт и антифосфолипиден синдром. – Scripta Scientifica Medica, 38, 2006, Supplement 1, 
72. 

Цел на нашето изследване е да проследим в динамика ефикасността на антиагрегантната терапия, 
при пациенти с преживян исхемичен мозъчен инсулт и антифосфолипиден синдром, с оглед 
превенция на повторна тромбоза. Контингент и методи: Изследвана беше група от 18 
(осемнадесет) пациента на възраст между 47 и 61 години, с преживян исхемичен мозъчен инсулт и 
повишен титър  на антифосфолипидните антитела  (по метода на ELISA при норма < 1.1 или < 20)- 
група А, съпоставени с 18 (осемнадесет) болни на същата възраст без повишен титър на  
антифосфолипидни антитела-група Б. Изследваните групи пациенти, бяха проследени в динамика 
за период от две години. Всички болни провеждаха антиагрегантна терапия с А.аспирин-325 
мг/дн. и бяха проследени на дванадесетия и на двадесет и четвърти месец, като се отчиташе:титър 
на антифосфолипидни антитела и динамика в неврологичния статус- подобрение на огнищната 
неврологична симптоматика.Резултати: При единадесет болни от група А (61%) се наблюдава 
подобрение по отношение наимунния статус , като при част от тях се наблюдава понижаване на 
титъра на антитела, а при друга те бяха сведени до норма. Трима пациенти от група А (17%) имаха 
повторен исхемичен инцидент за същия период (Р<0.001). Заключение: Проведеното изследавне 
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показва важната роля на антифосфолипидните антитела за поява на тромбози, като подобрението  
на техния титър е в полза за намаляване на риска от повторен инсулт. Антиагрегантната терапия с 
Ацетизал повлиява статистически достоверно риска от повторен съдов инцидент в по-голям 
процент, отколкото при пациенти без такав реологична конфигурация и това се свързва с 
патогенетичното повлияване на Аспирин върху антифосфолипидните антитела.  

41. Minchev, D., L. Havesova, P. Kirilova, S. Andonova, D. Georgieva, M. Petkova. Assessment of risk 
of recurrent stroke after transient ischemic attack or minor ischemic stroke. – Abstracts. 29-th Balkan 
Medical Week. Ecology, Man, Health. Varna, Bulgaria, 28-30 September 2006. p. 57. 

Background: Patients with TIA or minor stroke are at increased risk of recurrent major ischemic stroke 
and require preventive treatment. However, there is considerable international difference in management 
in the first few days after transient ischaemic attack (TIA) or minor stroke. Objective: To evaluate the risk 
of recurrent stroke and determine the risk factors and conditions, modifiable (elevated blood pressure, 
elevated cholesterol,etc) and nonmodifible (advancing age, male sex, vascular territory and pathogenesis 
of stroke). Methods: Thirty six patients with TIA or minor stroke were included in retrospective study 
(during 2001-2006) to estimate the risk of early recurrence. They were divided in two groups of 16 ( one 
with preceding TIA, respectively minor stroke). Patients were diagnosed and clinically assessed on 
admission and then followed-up at 7 days, 1 and 3 months. Results: The estimated risk of recurrent stroke 
was 6.3% at seven days, 12.5% at one month, and 18.8% at three months after a TIA (p<0.03).The risks 
at these three time periods after a minor stroke were retrospectively 12.5%, 18.8% and 25% (p,0.03). 
Conclusion: The early risk of recurrent stroke after transient ischaemic attack (TIA) or minor stroke is 
much higher than commonly quoted. Patients with high risk of stroke can be early identified, so they can 
be properly prevented. Thus, the prognosis of these patients is getting much better.  

42. Minchev, D., L. Havesova, D. Georgieva et al. Recurrent stroke in patients with intracerebral 
haemorragia.  – Abstracts. 29-th Balkan Medical Week. Ecology, Man, Health. Varna, Bulgaria, 28-30 
September 2006. p. 57-58. 

Purpose: To determinate the possibility of recurrent ischemia in patients with intracerebral 
haemorrhagia.Contingent and methods: A hundred patients  at the age between 45 and 80 with 
intracerebral haemorragia were studied and traced in dynamic for a period of four years. All patients had 
an elevated blood pressure as a main risk factor and other conditions as diabethes, congestive heart 
failure, rhythm disorders, cigarette smoking, dislipidemia, etc. Results: Ten patients (10%) had recurrent 
intracerebral haemorrhagia for a period of four years, and twelve patients (12%) had ischemic stroke after 
a previous intracerebral haemorrhagia (p<0.002). Patients were assessed of:Dynamic in neurologic 
examination-appearance of new neurologic symptoms]Brain CT scan results. Conclusion: Results of this 
retrospective study shows that the risk of recurrent intracerebral haemorrhagia or recurrent ischemic 
stroke in patients with previous haemorrhagic stroke is almost equal.  

43. Andonova, S., D. Minchev, L. Havesova, D. Georgieva. Relationship between blood pressure, 
cerebral vasomotor reactivity and white matter lesions in patients with hypertensive encephalopathy.  – 
Abstracts. 29-th Balkan Medical Week. Ecology, Man, Health. Varna, Bulgaria, 28-30 September 2006. 
p. 58-59. 

Purpose:The aim of this study is to find the relationship between blood pressure cerebral vasomotor 
reactivity and white matter lesions. The blood pressure lowering could slow the progression of disease. 
Methods: By 43 elderly individuals (mean age -65,7 years) with hypertensive encephalopathy was 
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measured a blood flow velocity (BFV) and cerebral vasomotor reactivity (CVR) in the  middle cerebral 
artery using a 2-MHz pulsed Transcranial Doppler. MRI was done  at the beginning of the study and at 24 
months to measure the severity of white matter hypertensities. The blood pressure was measurent 
frequently and on these basis te patients were divided into two groups: A-with hight hypertension ang B-
BFV-with low or middle. All used an ACE-inhibitor alone or in combination with a diuretic. Results: The 
differences in blood flow velocity and cerebral vasomotor reactivity and MRI findings-hypertensity 
periventricular and in deep white matter were significant among different severity of blood pressure. 
Group A-BFV-left 40+/-10; Group B-BFV-left 55+/10; (p<0,001). Elevated hypertension correlated with 
grow of white matter hypertensitiees on MRI. Conclusions: The findings in our study suggest that the 
treatment with antihypertensive agents lower risk of developing new white matter hypertensities and 
slowed the progression of hypertensive encephalopathy.  

44. Калевска, Е., С. Андонова, Цв. Димитрова, М. Петкова, В. Аргирова, Цв. Цветков, Д. 
Георгиева. Интравенозна тромболиза при остър исхемичен мозъчен инсулт – рисков профил на 
пациентите и изход от лечението. – Българска неврология, 15, 2014, № 1, допълнение 2, 105-106.    

Цел: да се обобщят и анализират данните от регионалния регистър за лечение на болни с остър 
исхемичен мозъчен инсулт (ОИМИ) с тромболиза по отношение на рисковия профил на 
пациентите и изхода от лечението. Материал и методи: За периода от 2007-2013г. в отделението за 
интензивно лечение на неврологичните заболявания (ОИЛНБ) на Втора неврологична клиника на 
УМБАЛ – Варна са проведени 186 (3.4%) тромболизи при болни с ОИМИ, от общо 7353 пациенти, 
хоспитализирани с тази диагноза. Чрез анкетен метод е определена честотата на рисковите 
фактори (РФ) за мозъчно-съдова болест (МСБ).Тежестта на неврологичния дефицит е оценявана 
по скалата NIHSS. Изследвани са лабораторни показатели, прилагана е двукратно нативна 
компютърна томография (КТ) на главния мозък (при хоспитализацията и на 24-тия час след ТЛ) и 
дуплекс-скениране на магистралните мозъчни артерии в първите 24 часа от началото на 
инцидента. Функционалният статус на пациентите е оценяван двукратно по модифицираната скала 
на Ранкин (mRS)- при дехоспитализацията и на третия месец от инцидента. Резултати: От 
рисковите  фактори с нaй-голяма честота е артериалната хипертония (96.4%), следвана от 
тютюнопушене (42.9%), предсърдно мъждене (39.9%).От всички болни 77% са с два и повече 
рискови фактора. Неврологичният дефицит при постъпването, оценяван по скалата NIHSS, варира 
от 5 до 21 точки, средно 12. 3±5.9 точки, а при изписването стойностите му са в диапазона 1-19 
точки, средно 6.5±5.8 точки. Функционалният статус на пациентите, оценен по модифицираната 
скала на Ранкин при дехоспитализацията е съответно с mRS (0-2)– 29.6%, а с mRS (3-5) са 70.4% 
от пациентите. На 90-я ден след инсулта болните с mRS (0-2), които са функционално независими 
- без значим неврологичен дефицит са 71.3%, а със значим неврологичен дефицит (mRS 3-5) -
28.7%. Симптоматични интрацеребрални хематоми асоциирани с ТЛ са наблюдавани при 6,6 % 
болни. Починали по време на хоспитализацията са 21.2 % пациенти.Обсъждане: Анализът на 
резултатите от проведената i.v. тромболиза при нашите пациенти показва, че тя подобрява както 
ранния, така и късния функционален изход от инсулта, има добър профил на безопасност , както и 
ниско ниво на хеморагични усложнения. 

45. Георгиева, Д., С. Андонова, Е. Калевска. Честота и характеристика на епилептичните 
пристъпи в острия стадий на мозъчния инсулт. – Българска неврология, 15, 2014, № 1, допълнение 
2, 131-132.    
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Да се оцени честотата и клиничната характеристика на епилептичните пристъпи (характер и 
време на възникване) при пациенти с остър мозъчно-съдов инцидент.Материал и 
методи:Изследвани са ретроспективно 1013 пациента на възраст 59.5± 12.3 години с остър 
мозъчно-съдов инцидент, хоспитализирани в първите до 30 часа от началото на симптомите във 
Втора Неврологична клиника с ОИЛНБ на МБАЛ „Св. Марина“ - гр.Варна за периода януари 
2013г - март 2014г вкл. Болните с остър исхемичен мозъчен инсулт (ОИМИ) са били - 910, с 
паренхимен мозъчен кръвоизлив (ПМК) – 76 , а със субарахноидална хеморагия (САХ) -27. На 
всички болни са проведени клинични и параклинични изследвания, електро-енцефалография и 
невроизобразяващо изследване при хоспитализацията-компютърна томография (КТ) на 
глава.Епилептичните пристъпи, са класифицирани като „ранни“ и “късни“. Ранните пристъпи са 
дефинирани, като възникващи в рамките до 7 дни след началните симптоми на инсулта или 
непосредствено преди него. Като „късни” се дефинират епилептични пристъпи, възникващи след 
първата седмица от началото на инсулта. Пристъпите са класифицирани въз основа на 
съществуващия Национален консенсус за диагностика и лечение на епилепсията. Резултати: Общо 
в изследваната популация епилептични пристъпи (генерализирани и фокални) са регистрирани 
при 3.65%. Честотата на пристъпите в хода на ХМИ е 5.26%, при пациенти с ОИМИ 3.4%, а при 
тези със САХ-7.41%. Най-често са наблюдавани фокални пристъпи с вторична генерализация, 
следвани от фокални пристъпи без генерализация. С парциален епилептичен статус е бил един 
болен с ОИМИ. При 66 % от случаите епилептичните пристъпи са начална проява на острия 
мозъчно съдов инцидент. При 51% от болните с пристъпи са отчетени дифузни промени на  ЕЕГ 
без патологично огнище, като степента на дифузните промени показва определена зависимост от 
вида на пристъпите. При 28% от пациентите е описано патологично огнище на проведената ЕЕГ. 
Заключение: В литературата съобщената честота на слединсултни пристъпи варират в широки 
граници – от 2% до 33% за ранните пристъпи; 3% до 67% за късните. В нашето проучване, 
епилептичните пристъпи в хода на мозъчно-съдовия инцидент се наблюдават в 3.65% от болните. 
Те са с приблизително еднаква честота при исхемичните и хеморагичните мозъчни инсулти, с лек 
превес при хеморагичните. Епилептичния статус е  рядко усложнение в острия стадий на мозъчен 
инсулт. При около 80% от болните с епилептични пристъпи са регистрирани патологични 
отклонения на ЕЕГ. 

46. Калевска, Е., С. Андонова, Ц. Димитрова, В. Аргирова, Д. Георгиева. Нутритивен съпорт при 
болни в отделение за интензивно лечение на неврологичните заболявания. – III Национална 
конференция по парентерално и ентерално хранене с международно участие (Булспен). ВМА-
София, България, 14-15 ноември 2014, с. 51. 

Цел: Да се представи нутритивния съпорт при болни, хоспитализирани в интензивно 
неврологично отделение. Материали и методи: За периода 09.2013 до 09.2014г. в ОИЛНБ към 
Втора неврологична клиника наУМБАЛ „Св. Марина”-Варна, са лекувани 580 пациенти, от които 
87% с диагноза инсулт (исхемичен и хемораичен), а останалите са с епилептичен статус, 
невроинфекции, миастенни кризи, синдром на Гилен-Баре, ЛАС и др. При всички пациенти  въз 
основа на неврологичния статус – NIHSS и GLCS, и скрининг задисфагия (WST) е оценена 
необходимостта от нутритивен съпорт. Резултати: Ранно ентерално захранване през НГС е 
проведен при 31% от пациентите с ИМИ в каротидната система, при 79% с ИМИ във вертебро-
базиларната система, при 61% с ХМИ, при 67% с невроинфекции, а при болните с миастенни 
кризи, синдром на Гилен-Баре, ЛАС нутритивен съпорт е проведен в 100%. При 28% от болните е 
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проведено комбинирано ентерално и парентерално хранене. Заключение: Болните с 
неврологични заболявания се отличават с разнообразни причини, налагащи нутритивен съпорт-
тежки гълтателни нарушения, свързани със заболяването, продължителна апаратна вентилация, 
нарушения в съзнанието, седация, когнитивна дисфункция, нарушения в перцепцията. 
Нутритивният съпорт е необходим и поради повишения катаболизъм, негативният ефект на често 
съпътстващата хипергликемия, както и загубата на телесна маса без мазнини (fat-free mass loss).  

47. Andonova, S., V. Dimitrova, E. Kalevska, V. Argirova, D. Georgieva et al. Cerebral venous 
thrombosis of straight and right transverse sinuses: a case report. – Неврология и мозъчна 
хемодинамика, 11, 2015, № 2, 107.  ISSN 1312-6431       

Objective: To discuss the diagnostic possibilities for evaluation of pathologic intracranial venous 
circulation.Material and Methods:The study was performed in a 53-years old patient with headache, 
nausea, right side hemiparesis from a few days before hospitalization. MRI, MRI venography and color 
coded duplex sonography were done. Results:On MRI multifocal subcortical hemorrhages by cerebral 
venous thrombosis of sinus sagittalis superior and the right sinus transversus were detected. 
Discussion:The diagnostic possibilities based on clinical (previous history, clinical symptoms and 
evolution) and imaging data (type of signal abnormalities, location of lesions) are presented in this 
clinical case. The diagnosis of the underlying etiology may be difficult to reveal by the performed 
imaging studies. 

48. Andonova, S., V. Dimitrova, D. Georgieva et al. Bacterial anthrax meningoencephalitis: a case 
report. – Неврология и мозъчна хемодинамика, 11, 2015, № 2, 113.   

Objective: To present the differential diagnostic difficulties in diagnosing the etiology of this 
meningoencephalitis.Material and Methods:We present a 53-year-old patient with a gradual onset of 
lesions in both hands with lymphangitis, lymphadenitis and toxic infectious syndrome. Routine blood  
counts and biochemistry, lumbar puncture, microbiological  testing of blood and CSF and CT of the head 
were performed.Results:On the head CT there were bilateral intraparenchymal hemorrhages in the basal 
ganglia; on the CFS test – proteinorahiya – 4,92 g/l, Ery mass and Leuc – 1120/3.Discussion: The 
presentation of this clinical case based on clinical (medical history, clinical symptoms development),  
neuroimaging studies and changes in CSF showed differential diagnostic problems. 

49. Арабаджиева, Д., А. Капрелян, С. Андонова, Д. Томов, А. Цукева, Н. Радева, Д. Георгиева. 
Международни научни комуникации по проблема „Първична профилактика на исхемичния 
мозъчен инсулт“.  – Българска неврология, 16, 2015, № 1, Допълнение 1, 72.   ISSN 1311-8641 

Ние анализирахме наукометрично особеностите на публикационната активност върху първичната 
профилактика на исхемичния мозъчен инсулт, отразена в информационните портали Web of 
Science(WoS) и Scopus през 2010-2014 г.Общият брой на реферираните релевантни публикации е 
1136в WoSи 952 в Scopus, като авторите работят в 69 и 72 страни. България участва с 5 статии от 
международни авторски колективи. Преобладават публи- 
кациите на учените от САЩ. Следват тези на авторите от Великобритания, Германия, Канада и 
Италия. Реферираните в WoS статии са публикувани на 18, а тези в Scopus- на 19 езика. Водещите 
списания в WoS са Stroke,Circulation, Int. J. StrokeиAm. Heart J., а в Scopus - Stroke, Int. J. Stroke, J. 
Stroke Cerebrovasc. Dis. и Eur. Heart J.Най-продуктивните автор и саH.C. Diener, B. Ovbiagele, 
G.Y.H. Lip, C.J. Hankey, K.A.A. Fox, G.B. Goldstein и др. До м. март 2015 г. статиите са получили 
общо 19683 цитирания в WoS. Общо 18826 от тях са без 
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самоцитирания. 843 статии са цитирани поне веднъж. Общият брой на цитиращите публикации е 
13151, 12759 от които са без самоцитирания. Средният брой на цитирания на една статия е 17,33, а 
средният брой на цитирания за една година - 1514,08, като h-index e сравнително висок - 56. 
Статията на M.R. Patel и съавт. (New Engl. J. Med., 365, 2011, No 10, 883-891) вече е цитирана 1457 
пъти, a тази на C.B. Grangerи съавт. (New En gl. J. Med., 365, 2011, No 11, 981-992) - 1297 пъти в 
WoS.Установяват се задълбочаващи се интердисциплинарни комуникации на специалистите по 
неврология, кардиология и социална епидемиология по въпросите на профилактиката на 
сърдечносъдовите и мозъчносъдовите заболявания, както и интензивно международно 
сътрудничество между авторите от по-малките страни и колегите им от водещите центрове в 
чужбина. Новосъздадената богата банка-данни може да се използва за по-нататъшното 
приобщаване на българските изследователи към световните образци. 

50. Арабаджиева, Д., А. Капрелян, С. Андонова, А. Цукева, Д. Георгиева, Н. Радева. Индекс на 
телесна маса при възрастни болни с остър исхемичен мозъчен инсулт. – Българска неврология, 16, 
2015, № 1, Допълнение 1, 73.    

Индексът на телесна маса (ИТМ) е важен критерий за наличието на наднормено тегло и 
затлъстяване ииграе несъмнена роля като сърдечно-съдов и мозъчно-съдов рисков фактор. 
Стойностите на ИТМ и на няколко лабораторни показателя на липидния, глюкозния и белтъчен 
метаболизъмса анализирани при 78 възрастни болни, 39 мъже и 39 жени, с остър исхемичен 
мозъчен инсулт (ОИМИ). Те са хоспитализирани в Катедрата по неврология на Медицински 
университет „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна през 2013 г. Средната стойност на ИТМ е 
26,61, стандартното отклонение - 2,71, максималната стойност - 34,02, а минималната -18,08. 
Броят (52) и относителният дял (66,67%) на болните с предзатлъстяване (с ИТМ между 25,00 и 
29,99) са значителни, което свидетелства за сравнително нездравословен начин на живот. Мъжете 
със затлъстяване от първа степен (с ИТМ между 30,00 и 34,99) са три пъти повече от 
жените.Установяват се слаби положителни или отрицателни корелации между ИТМ и 
показателите на метаболизма при болните с остър ИМИ (r=-0,286 – между ИТМ и холестерола на 
липопротеините с висока плътност; r=-0,158 - между ИТМ и триглицеридите; r=-0,152- между 
ИТМ и общия холестерол; r=-0,148 - между ИТМ и холестерола на липопротеините с ниска 
плътност; r=0,114 - между ИТМ и глюкозата  и др). Необходимо е редовно проследяване на 
телесното тегло и показателите на липидния метаболизъм при болните във възрастта над 50 г., 
особено при наличие на сърдечно-съдов риск. 

51. Георгиева, Д., С. Андонова, Е. Калевска и др. Рецидивиращи исхемични мозъчни инсулти при 
персистиращ форамен овале и повишен риск от тромбофилия – клиничен случай. – Българска 
неврология, 16, 2015, № 1, Допълнение 1, 73.   

Цел и обект на изследване: Описание на клиничен случай на пациент с рецидивиращи исхемични 
мозъчни инсулти при персистиращ форамен овале (ПФО) и повишен риск от тромбофилия.Все 
още остава спорен въпросът дали ПФО е независим рисков фактор за исхемичен мозъчен инсулт и 
какъв е механизмът на потенциална мозъчна исхемия. Вероятно в патогенетичния механизъм се 
намесват и други фактори (хемостатични, хемодинамични и генетични). Комплексната роля на 
наследствената тромбофилия при развитието на инсулт е все още неизяснена. Carod-Artal FJ и 
съавт. обобщават, че тромбофилията не може да се приеме за допълнителен фактор, увеличаващ 
риска от инсулт при ПФО в млада възраст. За разлика от тях съществуват редица проучвания, 
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потвърждаващи ролята на тромбофилията, като безспорен рисков фактор за исхемичен инсулт. 
Представяме 47 годишен мъж с оплаквания от внезапно появили се „изтръпване и слабост на леви 
крайници”, „падане на десен клепач” и „световъртеж”. Използвани методи: изследване на 
соматичен и неврологичен статуси; лабораторни изследвания – кръвна картина, биохимия, 
коагулационен статус, имунен статус -антинуклеарни и антифосфолипидни антитела, фактори на 
кръвосъсирването – протеин С, протеин S, антитромбин III и ДНК анализ за тромбофилия; 
невроизобразяващи изследвания – МРТ на главен мозък, трансезофагеална екокардиография 
(ТЕЕ). Резултати: данни за интернуклеарна офталмопареза,квадрипаретичен синдром по-изразен в 
ляво. антинуклеарни и антифосфолипидни антитела - негативен резултат; протеин С,протеин S, 
антитромбин III - в норма. С генетично изследване се установява хомозиготно носителство 4G/4G 
по отношение на инхибитор на Плазминогенния активатор – PAI 4G/5G. От МРТ – малки лезии в 
резултат на лакунарни акутни ИМИ. ТЕЕ изобразява аневризмално променена предсърдна 
преграда и типичен ФО с голям Д-Л шънт. Заключение: От проведени лабораторни, 
невроизобразяващи изследвания и консулти, се прие, че се касае за млад пациент с персистиращ 
форамен овале, генетични маркери за тромбофилия и рецидивиращи ИМИ с най-вероятно 
емболична генеза. При малди пациенти с ИМИ е необходимо комплексно изследване на рисковите 
фактори включително и генетични. 

52. Арабаджиева, Д., А. Капрелян, С. Андонова, Е. Калевска, Н. Радева, Д. Георгиева. Предсърдно 
мъждене като рисков фактор за исхемичен мозъчен инсулт. – Българска неврология, 16, 2015, № 1, 
Допълнение 1, 75.   

Новите проучвания в световен мащаб показват взаимна зависимост между сърдечно-съдовите 
заболявания(ССЗ) и мозъчно-съдовите заболявания. Предсърдното мъждене (ПМ) е един от 
основните рискови фактори за острия исхемичен мозъчен инсулт (ОИМИ). Целта на това 
изследване е да се разкрие степента на асоциация между ПМ и ОИМИ. Проследени са общо 258 
болни с ОИМИ на средна възраст от 70,59±7,22 г., хоспитализирани през 2007-2013 г. в Катедрата 
по нервни болести на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов”- Варна. 
Анализирана е придружаващата заболяемост от осем сърдечно-съдови заболявания и патологични 
състояния - ПМ, исхемична болест на сърцето (ИБС), миокарден инфаркт (МИ), Коронарна 
атеросклероза (КА), сърдечна недостатъчност (СН),ангина пекторис при усилие (АП),камерна 
тахиаритмия (КТА), хипертонична болест (ХБ) и хипертонично сърце. Данните са обработени 
статистически чрез вариационен, корелационен (коефициент на 
Пирсън) и клъстърен анализ. ПМ е диагностицирано при 41 болни с ОИМИ (при 15,89% от 
случаите). Налице са предимно слаби положителни корелационни зависимости между тези 
заболявания сред болните с ОИМИ (r=0,163-между ПМ и ИБС; r=0,148-между ПМ и СН; r=0,096 -
между ПМ и КА и между ПМ и ХБ и др.).Клъстърниятанализ разкрива най-голяма близост между 
следните пет ССЗ сред болните с ОИМИ: ПМ, КТА, МИ, СН и КА. Нашите резултати позволяват 
заключението, че отделните ССЗ играят различна роля за възникването на ОИМИпри конкретните 
болни в напреднала възраст и трябва да се интерпретират комплексно в хода на 
индивидуализираното диагностично-лечебно поведение. 

53. Калевска, Е., С. Андонова, Д. Георгиева  и др. Интравенозна тромболиза при пациенти над 80 
години. – Българска неврология, 16, 2015, № 1, Допълнение 1, 79.   
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Цел и обект на изследването: Да се проучат и анализират клиничния изход и честотата на 
симптоматичните интрацеребрални хеморагии(СИХ) при пациенти на възраст до и над 80 години с 
остър исхемичен мозъчен инсулт (ОИМИ), лекувани с интравенозна тромболиза (ТЛ). Използвани 
методи: Използвани са международни скали за оценка: NIHSS, Glasgow Coma Skale (GCS), 
Modified Rankin Skale (mRS) , критерии за СИХ на SITS – всяко нарастване на NIHSS >/= 4т. за 24-
36 часа след ТЛ и тип 2 паренхимен кръвоизлив. Ние сравнихме смъртността и функционалния 
изход на третия месец след ОИМИ (mRS), както и честотата на СИХ при 141 пациенти до 80 г. и 
22 над 80 г. с проведена ТЛ с Actilyse за периода 2011- 2014г. Пациентите са оценени по NIHSS 
при постъпване, на 2-я, 24-я час, както и на 7-мия и в деня на изписване, а изхода е оценен по mRS 
на 7-я ден, при изписване и на 3-я месец. Резултати: В групата на пациентите до 80 г. жените са 
49%, а в тази > 80 г. пропорцията им е по-висока - 67%. Средна NIHSS при приемане е по-висока – 
(16 т.) в група > 80 г., в сравнение с групата < 80 г. (14 т.),като с NIHSS> 15т. са били 73% от 
пациентите > 80 г и 45% от тези < 80 г. СИХ са установени при 1 пациент (4,5%) > 80г. и при 3 
(2,1%) < под 80 г. Леталитетът е по-висок при пациентите над 80 г. - 54,2%, в сравнение с тези под 
80 г- 26,4%. Функционалната независимост на 3-я месец (mRS= 0-2) при пациенти > 80 г. е 15% , а 
при тези < 80г. - е значително по- висока 47.8%. Заключение: При пациентите над 80 г. се 
установява сходен процент на СИХ, по-висок леталитет и по-лош функционален изход.  

54. Мехмед, Е., Кр. Георгиев, С. Андонова, Е. Калевска, Д. Георгиева и др. Дисекация на 
вертебрална артерия – клиничен случай– Българска неврология, 17, 2016, № 1, Допълнение 1, 79.   

Цел и обект на изследването: Терминът дисекация се отнася за издигане или разслояване на 
интимата на артерията от подлежащата медия и по- рядко, разслояването на медията от 
адвентицията. Обикновено дисекацията се придружава от кървене в артериалната стена. Според 
литературни данни съдовите травми в областта на шията могат да бъдат асимптоматични или 
маскирани от други животозастрашаващи състояния. Следователно ранното разпознаване и 
навременна намеса са много важни. Представяме опита си при клиничен случай на спонтанна 
дисекация на  лява вертебрална артерия и базиларна артерия (проксимална част), установена с 
ЯМР- ангиография на мозъчните съдове. Материал и методи: Наблюдавахме 39- годишен мъж с 
анамнеза на внезапна болка в шийна област и с главоболие 10 дни преди хоспитализацията. По 
повод на болките му е направен масаж, няколко часа след който е почувствал замайване, гадене, 
двойно виждане и слабост на леви крайници. От анамнезата и лабораторните тестове се 
установяват два нетретирани рискови фактора за мозъчно-съдова болест- хипертония и 
дислипидемия. Проведена е ЯМР-ангиография.Резултати: Ангиографското изследване показа 
дисекация на лява вертебрална артерия и базиларната артерия (проксимална част). Установи се 
исхемичен инсулт в медула облонгата- лява част и в лявата част на малкия мозък.Заключение:Като 
една от основните причини за исхемичен инсулт при млади пациенти, ранното разпознаване и 
лечение на спонтанната дисекация на мозъчните артерии е много важно. Според наши 
наблюдения, ЯМР-изследване и ЯМР-ангиография на вертебрални артерии при млад пациент с 
внезапно появили се симптоми, могат да се използват за точна диагноза и лечение. 

55. Георгиева, Д., С. Андонова,  А. Капрелян и др.  Симпатиков  кожен  отговор  при  болни  с  
остър  исхемичен инсулт. – Българска неврология, 17, 2016, № 1, Допълнение 1, 82.  

Въведение: Терморегулаторните нарушения при болни с мозъчен инсулт корелират с параметрите 
на симпатиковия кожен отговор. Литературните данни показват обективни промени в параметрите 



 

 
23 

 

 
на симпатиковия кожен отговор (СКО) при пациенти с мозъчен инсулт. Цел: Да се проведе 
сравнителен анализ на параметрите на СКО между пациенти с остър хемисферен исхемичен 
инсулт и здрави лица.Контингент: Изследвани са 50 болни с остър хемисферен исхемичен мозъчен 
инсулт и 20 клинично здрави доброволци.Методи: Изследването се осъществи, чрез двуканален 
електромиограф (Neuron-Spectrum-5) чрез електрическа стимулация на сетивен нерв (n. medianus, 
n.tibialis) с продължителност 0,2-0,5 ms прилагане на постепенно повишаваща се електрическа 
стимулация от 20-40 mA, на интервали от 60 до 120 ms. Анализирахме латентното време и 
амплитудата на най-големия от петте последователно получени потенциали, регистрирани от 
ръцете и краката, съответно в ляво и дясно при ипсилатерална стимулация. Резултати: 
Сравнителният анализ показва статистически значима разлика на параметрите на СКО при 
изследвания контингент лица от контролната група и групата на пациентите с исхемичен инсулт. 
Не бяха открити значими разлики на латентните времена и амплитудите между засегнатите и 
незасегнатите крайници в групата на пациентите с инсулт, с изключение на латенциите за ръката и 
крака при пациенти с ИМИ в ТДСМА с КИ (p< 0,05) Заключение: При направения от нас анализ 
на резултатите от СКО, установихме статистически значими разлики по отношение на латентните 
времена и амплитудите между контролната група и пациентите с инсулт. Двустранно удължените 
латенции и намалени амплитуди на СКО, вследствие на едностранна исхемична лезия при нашите 
пациенти, може да бъде  обяснено с влиянието на комплексните билатерални асоциации на 
медуларната ретикуларна формация с церебралния кортекс. 

56. Калевска, Е., С. Андонова, А. Капрелян, Д. Георгиева и др. Анализ на риска от летален изход 
на 3-я месец след интравенозна тромболиза според вариабилността на артериалното налягане при 
пациенти с исхемичен мозъчен инсулт.  – Българска неврология, 17, 2016, № 1, Допълнение 1, 89.   

Цел: Да се проучи и анализира риска от летален изход към 3-я месец след провеждане на 
интравенозна тромболиза(ТЛ) при пациенти с Хипертонична болест (ХБ) и исхемичен мозъчен 
инсулт (ОИМИ), в зависимост от стойностите на систолното (САН) и диастолното (ДАН) 
артериално налягане преди старта и и през първите 24 часа след нея. Методи: Изследвани са 153 
пациенти с ХБ, при които е проведена ТЛ с Actilyse. САН и ДАН са мониторирани преди старта на 
ТЛ, на 2-я час и 24-я час след нея. Функционалният изход на 3-я месец е  оценен според 
модифицирана скала на Rankin (mRs). Използван е „Еrror bars” графичен анализ.Резултати: 
Въпреки разликите във вариациите на САН, средните му стойности сред починалите и преживели 
пациенти не се различават съществено (р> 0,05), т.е. няма сигнификантна връзка между САН и 
смъртността на 3-я месец. За ДАН беше намерена статистически значима асоциация между риска 
от летален изход на 3-я месец и вариабилността на стойностите му (р<0,05). Високото ДАН на 2-
ри и 24-ти час увеличават този риск, като той е най-висок на 24-я час. Анализът на разделянето на 
САН по рангове от 10mm Hg от 100-140 mm Hg до 180 показа U-образна зависимост между тях и 
леталитетът на 3-я месец. Рискът е най-нисък при САН 140-150 mmHg, а най-висок при стойности 
171-180 mmHg, където са и най-големите вариации в стойностите на САН. Заключение: Високото 
ДАН 24 часа след ТЛ е свързано значимо с повишена смъртност на 3-я месец.Съществува U–
образна зависимост между САН и риска от летален изход на 3-я месец.  

57. Несторова, В., А. Капрелян, К. Дренска, Т. Дренски, Е. Калевска, Д. Георгиева. Множествена 
склероза и/или ПРЕС? Клиничен случай. – Българска неврология, 17, 2016, № 1, Допълнение 1, 
104.   
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Цел и обект на изследването: Жена на 34 г. приета по спешност през м. 02.2016г. в Първа 
Клиника по Нервни болести на УМБАЛ“Св.Марина“-Варна с оплаквания от пристъпи от 
световъртеж с гадене, галвоболие, двойно виждане при поглед на ляво, слабост на левите 
крайници, нестабилна и променена походка. Болната съобщава за подобни пристъпи от 3 години. 
МЗ: Захарен диабет II тип.ИЗТ. ДПНП. Ендометироза. Използвани методи: От неврологичния 
статус с данни за диплопия при поглед нагоре и наляво, ограничена подвижност на левия очен 
булб темпорално, левостранна централна латентна хемипареза, по-изразена за ляв крак. Походка – 
паретично – атактична. Резултати: От проведените параклинични изследвания - липсват данни за 
инфекция и ревматично заболяване. Проведена КТ на главен мозък с контрастна материя с данни 
за хиподенсност, свързана със задните рога на двата странични вентрикула-промени по типа на 
PRES синдром. Осъществена МРТ на главен мозък и шиен миелон: МР образ е както при 
демиелинизиращ процес – MS цереброспинална форма, с белези на активност и отговаря на 
критериите на Barkhof-Tintore. Заключение: Въз основа на всички симптоми, клиничното 
протичане, както и резултатите от КТ и МРТ се прие диагноза МС – цереброспинална форма, 
пристъпно-ремитентен ход на протичане. Обсъди се възможността и за асоцииране на двете 
заболявания. 

58. Арабаджиева, Д., А. Капрелян, Н. Радева, К. Дренска, В. Станева, Д. Георгиева и др. 
Динамична интернационализация на науката по проблемите на полиневрита и 
полирадикулоневрита.  – Българска неврология, 17, 2016, № 1, Допълнение 1, 121.  

Полиневритът и полирадикулоневритът са сравнително чести периферни невропатии. Целта на 
настоящото съобщение е да се анализират някои основни аспекти на динамичната 
интернационализация на науката по тази актуална проблематика и да се откроят най-значимите 
съвременни първични източници на научна информация и изследователи. Материал и методи. 
През м. януари 2016г. ние проведохме ретроспективно проблемно-ориентирано издирване на 
релевантните публикации, които са публикувани първично през периода между 1991 г. и 2015 г. 
вкл. и впоследствие реферирани в информационните портали Web of Science Core Collection (WoS) 
и MEDLINE на Web of Knowledge (САЩ) и в Scopus (Холандия). В резултат на анализа на 
публикационната и цитаци онна активност се разработиха няколко наукометрични разпределения, 
с които се идентифицираха редица съществени особености на международните научни 
комуникации по тези въпроси. Резултати. Ние установихме 505 статии на 12 езика, публикувани 
от автори от 55 страни в 248 списания и реферирани в WoS, както и 535 статии на 22 езика, 
публикувани от автори от 61 страни в 103 списания и реферирани в Scopus. В MEDLINE са 
реферирани 394 статии на 19 езика, публикувани в 213 списания. В WoS преобладават авторите от 
САЩ, следвани от тези от Франция, Германия и Италия, докато в Scopus преобладават авторите от 
Франция, Германия, САЩ и Италия. Списанията с най-голям брой реферирани статии и с най-
силно влияние върху световната научна общност са Rev.Neurol. (Франция), J. Neurol., Neurology и 
Muscle Nerve. Статията на авторите R. A. C. Hughes и D. R. Cornblath, публикувана в Lancet (366, 
2005, No 9497, 1653-1666), вече е получила общо 575 цитирания в WoS. Средният брой на 
цитирания за една статия е 12,72, а средният брой на цитирания за една година - 246,96. Индексът 
на J. E. Hirsch (2005) (h-index) по тази конкретна проблема тика е сравнително висок - 40. 
Заключение. Систематизираната банка-данни, съдържащи имената и адресите на авторите и 
техните публикации, може да се използва от учените в по-малките страни с цел по-нататъшно 
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подобряване на тяхното Международно сътрудничество и повишаване на видимостта им на 
световния научно-информационен пазар. 

59. Andonova, S., E. Kalevska, T. Dimitrova, M. Petkova, V. Argirova, T. Tzvetkov, D. Georgieva. 
Intravenous thrombolysis of acute ischemic stroke – Five years clinical experience. – International 
Journal of Stroke, 9, 2014, Suppl. 3, 72. 

To summarize and analyze the own results of treating patients with acute ischemic stroke (AIS) with 
Actilyse® for five years period of time. Methods: For the period from 2009 to 2013 in the territory of the 
Second Clinic of Neurology with ICU- University Hospital “St. Marina”- Varna are conducted 166 
(3.1%) thrombolysis in patients with acute ischemic stroke, from total 5353 patients, hospitalized with the 
letter diagnosis, classified by using etiopathogenic classification TOAST. Neurological status in each of 
the patients is examined and estimated with NIHSS. It is performed laboratory test, applied twice a CT 
scan of the brain (after hospitalization and one more within 24 hours after the trombolysis) and also 
Dupplex Scanning of the magistral brain vessels in the first 24 hours after the onset of the symptoms. The 
evaluation of the functional status of the patients, is twice performed with modified Rankin Scale (mRS) 
before hospital discharge and after 3 month from the incident. Results: Among the thrombolysed patients 
with AIS, the highest relative part has thrombotic stroke – 43.3% (72/166), fallowed by the cardioembolic 
stroke – 33.7% (56/166), cryptogenic – 12.8% (20/166) and lacunar– 10.8% (18/166) stroke. Summarized 
mean time from admitting the patients in ER to starting the thrombolysis (door-to-needle time) is 75.5 ± 
28.3 min. The neurological deficit in admission, estimated with NIHSS, varies from 7 to 21 points, mean 
13.3 ± 6.9 points, after hospital discharge, the rates are between 1 and 19 points, mean 6.12 ± 5.1 points. 
The functional status of the survived patients with thrombolysis according mRS (0–2) is registered in 
27.6% (37/134) and with mRS (3–5) are 73.8% (99/134) of the patients. In 90th day after the stroke with 
mRS (0–2) i.e. functional independence or without significant neurological deficit are 69.6% (85/122) of 
the patients, and with significant neurological deficit – mRS (3–5) are 27.9% (34/122). Symptomatic 
intracerebral hemorrhage are observed in 11 patients (6.6%) with thrombolysis. Died during the 
hospitalization are 19.7% (32/166) of the patients. Conclusions: The study suggests relative low rate of 
treatment with thrombolysis in patients with AIS and similar rate of complications, compared with other 
studies. 

60. Georgieva-Hristova, D., S. Andonova-Atanasova, E. Kalevska. Relationship between cardiovascular 
autonomic dysfunction and troponin plasma levels in patients with acute ischaemic stroke.  –  European 
Stroke Journal, 2016, 1 (1S) 3–612, 29.   DOI: 10.1177/2396987316642909 

Background: To investigate the correlation between cardiovascular autonomic dysfunction and Troponin 
plasma levels in patients with acute hemispheric ischaemic stroke. Methods: This clinical study included 
70 participants in total; 20 controls and 50 patients with acute stroke admitted to the Neurology 
Department at ‘St. Marina’ University Hospital, Varna, Bulgaria. The cardiovascular autonomic function 
was investigated using the Ewing’s battery of tests. According to the Ewing’s classification, the patients 
were separated into two groups: group one consisted of patients with mild autonomic dysfunction and 
group two consisted of patients with severe autonomic dysfunction. The Troponin plasma level was 
measured with SIEMENS-IMMULITE 2000 System for heterogeneous enzyme linked 
chemiluminescence immunoanalysis in samples of peripheral venous blood. Results: The Troponin 
plasma levels were raised above the upper limit of the norm (0.2–0.32 ng/ml) in 16 % of the patients. In 
patients with severe autonomic dysfunction,the Troponin levels were approximately three times above the 
upper limit of the reference range. There was a significant difference between the Troponin plasma levels 
in patients with mild autonomic dysfunction and those with severe autonomic dysfunction, with the mean 
Troponin level values being significantly lower in patients with mild autonomic dysfunction ( p<0.05) 
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Conclusions: In patients with severe autonomic dysfunction, the Troponin plasma levels are 
significantly higher compared to the levels in patients with mild autonomic dysfunction. There is a 
relationship between the severity of cardiovascular dysfunction and plasma Troponin levels. 

61. Georgieva-Hristova D., S. Andonova-Atanasova, E. Kalevskа. Relationship between cardiovascular 
autonomic dysfunction and stroke severity  in  patients  with acute ischaemic stroke. –  European Stroke 
Journal, 2016, 1 (1S) 3–612, 30.   DOI: 10.1177/2396987316642909 

Background: Stroke is often associated with cardiovascular autonomic dysfunction, which causes 
secondary heart complications. Our study explores whether stroke severity, as assessed by National 
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) scores, correlates with the rate of cardiovascular autonomic 
dysfunction in patients with acute hemispheric ischaemic stroke. Methods: This clinical study included 70 
participants in total: 20 controls and 50 patients with acute stroke admitted to the Neurology Department 
at ‘St. Marina’ University Hospital- Varna, Bulgaria. Cardiovascular autonomic function was investigated 
using the Ewing’s battery of tests. According to the Ewing’s classification, the patients were separated 
into two groups: group one consisted of patients with mild autonomic dysfunction and group two- patients 
with severe autonomic dysfunction. Stroke severity was assessed with NIHSS score scale within 24 hours 
after stroke onset. Results: In 50 ischaemic stroke patients, NIHSS scores ranged from 2 to 19. The results 
of regression and correlation analysis showed positive moderate correlation between individual NIHSS 
score values and the rate of autonomic dysfunction (p<0,001). The patients with mild autonomic 
dysfunction have a lower number of NIHSS points and those with severe autonomic dysfunction have 
more severe neurological deficit assessed with NIHSS scale. Conclusions: Cardiovascular autonomic 
dysfunction is associated with stroke severity. The correlations seen in our patients between NIHSS 
scores and severity of cardiovascular autonomic dysfunction indicate a higher risk of autonomic 
complications in patients with more severe strokes. 

62. Andonova, S., E. Kalevska, D. Georgieva-Hristovа. Improving The Quality of Care In Acute 
Ischemic Stroke Patients, Hospitalized In The University Hospital “Saint Marina”- Varna. –  European 
Stroke Journal, 2016, 1 (1S) 3–612, 416-417.   DOI: 10.1177/2396987316642909 

Background: Aim: The aim is to develope a model for management, monitoring and quality control of 
medical activities in patients with acute stroke.Methods: The present prospective study is carried out in 
the period 2009–2013 and includes 5353 patients with acute ischaemic stroke hospitalised in the newly 
established stroke unit at UMHAT- St. Marina. The effect of the management intervention was assessed 
with the following quality indicators: period from onset of AISM to hospitalisation; % hospitalized up to 
the 3rd hour; % head CT; % with early rehab; % inhospital deaths; moratlity up to the 3rd month; 
neurological status at 24th hour, 7th day, at dehospitalization and on the 3rd month, assessed with the 
modified Rankin scale as well as NIHSS at the 24th hour and 7th day. The quality indicators from our 
hospital were compared with that of patients registered in SITS. Results: Owing to the efforts of different 
institutions and the support of the management team of UMHAT Saint Marina, the care for AIS patients 
from Varna city/region at our clinic has been organized on the principles of multidisciplinary approach, 
team work and a full coordination between separate units engaged in this activity. As a result of the 
continuous organisational meetings and staff training, the number the AIS patients treated with 
thrombolysis has increased. Conclusions: Based on the analysis of the data from the papers and the five-
year research, we offer the introduction of Quality Indicators on a national Bulgarian level,related to the 
optimization of acute stroke management. 
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63. Andonova, S., E. Kalevska, D. Georgieva-Hristova. Long term outcome in patients with acute 
ischemic stroke, treated with RT-PA. –  European Stroke Journal, 2016, 1 (1S) 3–612, 574.    
DOI: 10.1177/2396987316642909 

Background: The aim is to analyse the long term outcome in patients with acute ischemic stroke, treated 
with rt-PA. Methods: The present prospective study is carried out in the period 2009–2013 and includes 
5353 patients with acute ischaemic stroke hospitalised in the stroke unit at UMHAT- St. Marina. As there 
is no national register of acute ischemic stroke patients in Bulgaria, in order to analyze the research data, 
we compared our data: the period from onset of AISM to hospitalization, inhospital deaths, moratlity up 
to the 3rd month, neurological status at 24th hour, 7th day, at dehospitalization and on the 3rd month, 
assessed with the modified Rankin scale as well as NIHSS at the 24th hour and 7th day, with that of 
patients registered in SITS. Results: The comparison of the treatment outcomes in patients with TL during 
hospitalization between our center and the other centers show that the largest percentage of patients are 
with favorable or very favorable outcome from the treatment – around 70%. There is no significant 
difference in the results between our center and the rest of the centers. Around the same percentage of 
patients have deteriorated - 7%, or died during hospitalization. Comparison of treatment outcomes on the 
3-rd month between our clinic and SITS is shown high mortality rate in our patients 22.3% vs 16.4%. 
Conclusions: Based on the analysis of the data, increased work organization efficiency is necessary in 
view of decreasing mortality after dehopsitalisation. 

64. Kalevska, E., S. Andonova-Atanasova, D. Georgieva-Hristova. Prediction of stroke prognosis after 
intravenous thrombolysis using dragon score in bulgarian elderly population –  European Stroke Journal, 
2016, 1 (1S) 3–612, 582.   DOI: 10.1177/2396987316642909 

Background: At present intravenous thrombolysis with alteplase is the only approved therapy for acute 
ischaemic stroke. Despite its proven efficacy less than 50% of i.v. alteplase-treated patients have a 
favorable outcom at the 3-rd month. Using assessment scales for the effect of thrombolysis is essential in 
acute settings for the longterm outcomes and identification of nonresponders of alteplase. Our aim is to 
evaluate the clinical benefit of DRAGON score in the Bulgarian stroke population Methods: In our 
research are included 139 acute stroke patients treated with intravenous thrombolysis between 09.2011–
09.2015 in University Hospital ‘‘St. Marina’’ in Varna- Bulgaria. At admission all patients were physical 
and neurological examinated using the National Institutes of Health Stroke Scale along with non-contrast 
CT scans. We made calculations of the DRAGON score, and for the clinical outcome at the 3-rd month 
we used the modified Rankin Scale (mRS).We assessed the score performance with area under the 
receiver operating characteristic curve (AUC-ROC). Results: Proportions of patients with good outcome 
(mRS score 0–2) were 100%, 91,7%, 91,7%, 72%, 41,2%, 38,5%, 23,1%, 0%, 0% for 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
points DRAGON, respectively. Proportions of patients with miserable outcome (mRs 5–6) were 0%, 
8,3%, 8,3%, 28%, 58,8%, 61,5%, 76,9%, 100%, 100 % for 1,2,3,4,5,6,7 8, 9 points DRAGON, 
respectively. AUC-ROC was 0.793 (CIј0.71–0.86, p_0.05) Conclusions: In our research the DRAGON 
score showed good prognostic performance for the functional outcome after treatment with tissue-type 
plasminogen activator. 
 
 
  
 
 
 


