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Abstract 

OBJECTIVE:  
The concentration of 8-iso-prostaglandin-F2 alpha (8-iso-PGF2 alpha in biological fluids has 
been considered as the most reliable biochemical index of the lipid peroxidation and oxidative 
stress in patients with several pathological conditions including end stage renal failure. 
However, there is no reference regarding the influence of Hemodialysis (HD) on the values of 
8-iso-PGF2 alpha in the muscle Interstitial Fluid (IF) of patients with end stage renal failure. 
The aim of our study was to determine 8-iso-PGF2 alpha concentration in the IF during 
hemodialysis and the gradient between plasma and IF in patients with end stage renal failure. 
 
DESIGN:  
In this study, two microdialysis probes were inserted into the vastus lateralis muscle of the 
right leg of six male patients with end stage renal failure who were on hemodialysis, and in 
six healthy males (controls). The samples of IF (12 dialysate fluids) were collected after an 
equilibration of 30 min: a) during the 1st hour preceding hemodialysis (group CRF0), b) 
during the 1st, 2nd, 3rd and 4th hour while on hemodialysis (groups CRF1, CRF2, CRF3 and 
CRF4) and c) during the 1st hour following hemodialysis (group CRF5). At the end of the 
above periods and simultaneously, blood samples were drawn from the arteriovenous fistula. 
In the controls, the IF samples (twelve dialysate fluids) were collected during a period of one 
hour and the blood samples at the end of this period. The levels of 8-iso-PGF2 alpha were 
measured with an enzyme-immunoassay method. Statistical evaluation was carried out with 
the statistical program NCSS 2000 and the ANOVA test. 
 
RESULTS:  
Plasma and IF levels of 8-iso-PGF2 alpha in the patients were significantly higher than in 
controls at base line. During hemodialysis, the 8-iso-PGF2 alpha rose progressively both in 
plasma and IF but remained higher in plasma than in IF. 

CONCLUSIONS:  

Lipid peroxidation is higher in patients on hemodialysis than in controls but it is lower in the 
IF compared to plasma. The mechanism for this gradient is speculative. 

 



A7. Staykova, Sv. Urinary Tract Infections in Geriatric Patients. www.webmedcentral.com on 28‐Jan, 

2013, 2‐9. 

Abstract. 

With age infections of the urinary tract and the asymptomatic bacteriuria become more often 

in both genders. Ascending path of the infection dominates in elderly patients. Very important 

factor is the weakening of the protective mechanisms due to the changes in the glomerules 

and the tubular interstitial system of the kidney. Typical symptoms of the infection of the 

upper urinary tract may be missing. Clinically often is defined by: nausea, pain in the 

abdomen and difficulty breathing. E.coli remains the most common uropathogen in elderly, 

but occurs with less frequency than in younger population,there are also increased rate of 

UTIs with other strains such as Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Seratia, Pseudomonas In 

elderly patients Staphylococcus saprophyticus is not isolated and the frequency of the urinary 

infections caused by Gram + microorganism is higher, especially by the male population. 
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Резюме:  Редица бъбречни заболявания протичат с увреден 
имунитет, който допълни-телно се променя при 
хемодиализа. Изследвани са 42 болни: 18 с 
хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и 24 на 
периодична хемодиализа (ПХД). Беше проучена 
имунофенотипната характеристика на лимфоцитите 
в пери-ферната кръв, експресиращи антигените 
CD3, CD19, CD4, CD8, CD16+56, маркера за късна 
активация на Т-лимфоцити − HLA-DR, и 
адхезионните мо-лекули CD54 (ICAM-1) и CD11a 
(LFA-1) с цел да се потърсят промени в тези 
параметри като отражение на функцията на 
имунната система. Намерени са статистически 
увеличена експресия на тоталните Т-лимфоцити 
(80% при ПХД, 72% с ХБН и 65.8% при контролите) и 
субтиповете Т-хелпери, Т-супресорни клетки, 
намален процент на В-лимфоцитите − 7% при ПХД и 
12.5% при контролите и намалени NK клетки. 
Установи се понижена експресия на адхезионната 
молекула ICAM-1 и увеличена на LFA-1 върху Т-
лимфоцитите. По-големи са различията при 
пациентите на ПХД. Предполага се, че уврежда-нето 
на имунния отговор се увеличава у диализно 



болните главно в резултат на силно променената 
експресия на адхезионните молекули.  

Ключови думи:  хронична бъбречна недостатъчност, хемодиализа, 
имунофенотипизиране, адхезионни молекули, 
флоуцитометрия  

Адрес за кореспонденция:  Д-р Светлозар Балев, Лаборатория по клинична 
имунология, МБАЛ “Св. Марина”, 9010 Варна, ул. 
“Хр. Смирненски” № 1, 088/85-08-05, 052 30 28 52 
(476), e-mail: sbalev@abv.bg  

Summary:  The course of a series of kidney diseases is 
characterized by impaired immunity additionally altered 
during hemodialysis. This study covered 42 patients: 18 
with chronic renal failure (CRF) and 24 on periodic 
hemodialysis (PHD). The immuno-phenotypic 
characterization of lymphocytes in peripheral blood 
expressing antigens CD3, CD4, CD8, CD19, CD16+56, 
marker of late activated T-lymphocytes − HLA-DR, and 
adhesion molecules ICAM-1 (CD54) and LFA-1 
(CD11a) was investigated with the aim to reveal the 
changes in the cell immunity. Statistically significant in-
creased expression was established in regard of total T-
lymphocytes (80% in PHD, 72% in CRF and 65.8% in 
controls), the subtypes of T-helpers and T-suppressors 
and adhesion molecule LFA-1 on T-cells. Decreased 
percent age of B-lymphocytes, NK-cells and adhesion 
molecule ICAM-1 on T-lymphocytes was found. A 
conclusion was drawn that immune response damage in 
PHD patients re-sulted mainly from the impaired 
expression of the adhesion molecules.  
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Резюме. 

Значим и неоспорим факт е, че  хроничните  бъбречни  заболявания са  важен 

медицински и  социален проблем в световен  мащаб.  При пациентите с  ХБН- хронична 

бъбречна недостатъчност   травмиращи  са редица  моменти, свързани с чисто 

физическите  страдания, наложени от спецификата на основното заболяване. 

Продължаващото  с години   диализно лечение, обстоятелството, че болният е зависим 

от: апаратура, спазването на  строго определен   режим, ограничават в значителна 

степен личната му свобода, социалните контакти и сериозно смущават 

професионалната му реализация. В резултат на това у пациента възникват  прояви  на 

стрес, тревожност, изразяващи се в неблагоприятен ефект върху целият лечебен процес, 

на адаптацията, емоциите  и качеството му на живот.  



Целта на настоящото изследване е да се установи, че пациентите  с ХБН на   

хрониодиализа /ХХД/ имат  поредица  от   психически стресови  и тревожни ситуации. 

 

Ключови думи: диализа, тревожност, хронична бъбречна недостатъчност, стрес 

 

Abstract. 

It is a significant and indubitable fact that chronic kidney diseases constitute a severe medical 

and social issue across the entire world. Patients with CKD – chronic kidney disease, have to 

endure a number of traumatizing events, associated with the purely physical discomforts 

brought upon by the disease. The year-long dialysis treatment, the fact that the patient is 

reliant on equipment and a strict therapeutic regimen greatly inhibit said patient’s personal 

liberty and their social contact opportunities, in addition to impeding their career 

advancement. As a result the patient develops signs of stress and anxiety which have an 

overall negative effect on the healing process, on adaptation, on emotions, and the quality of 

life.  

The goal of this study is to determine the presence of a series of psychologically stressful and 

anxiety-indicing events in the lives of CKD patiens on chroniodialysis(CHD). 

Key words: dialysis, anxiety, chronic renal failure, stress 

А18. Стайкова, Св. Уроинфекции в напреднала и старческа възраст. Медицински преглед,  2012, 

№ 4,т.48, 27‐31. 

Резюме. 

С напредването на възрастта инфекциите на пикочните пътища и безсимптомната 

бактериурия значително зачестяват и при двата пола. 

Безсимптомната бактериурия често е вследствие на обструкция или инконтиненция на 

пикочния мехур, водеща до използването на постоянни катетри.  

Асцендентният път на инфекцията остава водещ в напреднала и старческа възраст, тъй  

като защитните механизми отслабват поради настъпващите промени в гломерулите и в 

тубулоинтерстициалния апарат на бъбрека. 

Типичните симптоми за инфекция на горните пикучни пътища могат да липсват.  

Основните принципи на лечението на пикочните инфекции при възрастните не се 

различават от тези при младите. Лечението може да започне значително по-късно след 

поставяне на диагнозата. 



Целта на настоящия обзор е да представи и проследи в динамика  етиологията, 

диагнозата и лечението на уроинфекции в напреднала и старческа възраст. 

Ключови думи: уринарна инфекция, микроорганизми, бъбречни заболявания, 

безсимптомна бактериурия  

Abstract. 

With age infections of the urinary tract and the asymptomatic bacteriuria become more often 

in both genders. Ascending path of the infection dominates in elderly patients. Very important 

factor is the weakening of the protective mechanisms due to the changes in the glomerules 

and the tubular interstitial system of the kidney. Typical symptoms of the infection of the 

upper urinary tract may be missing.  

Key words: urinary infections, microorganisms, kidney diseases, asymptomatic bacteriuria 

 
 
А19.  Стайкова, Св., Р. Димитрова‐Златкова. Психични проблеми в период на адаптация при 

болни на диализа. Медицински преглед, 2012, бр. 4, т. 48, 57‐60. 

 

Резюме. Болните с хронични заболявания не рядко изпадат в състояние на депресия и 

отчаяние, като това не само съпътства основното заболяване, но и създава редица 

трудности, усложняващи адаптацията и лечението на основния лечебен процес. 

Медицината е разчитала твърде много на мистичната сила на лекарите  и на вярата на 

пациентите в техните способности да надделеят над болестта. При пациентите на 

диализа диализно лечение и комуникация с медицинския персонал, както и 

реализацията в социалния живот се приема индивидуално. За по-добро качество на 

живот на хронично болните пациенти до голяма степен има значение не само 

терапевтичната намеса, но и въздействието върху емоционалното им състояние с 

методите на психотерапията.  Процесът на приемане и адаптиране към новия начин на 

живот наложен от болестта е труден и продължителен. 

 

Ключови думи: диализа, адаптация, хронична бъбречна недостатъчност, качество на 

живот 

 



Abstract. Chronic disease patients often succumb to a state of depression and desperation, 

which not only accompanies the primary condition, but also creates a number of difficulties 

for the treatment and adaptation processes. Medicine has been all too dependant on the 

mystical power of doctors and the patients’ faith in their capacity to overcome disease. For 

dialysis patients the actual dialysis treatment , the communication with the medical staff, and 

the fulfillment of their social life are all factors rationalized individually. To improve the 

quality of life of the chronically ill one must focus not only on the therapeutic intervention, 

but also on impacting their emotional state with the methods of psychotherapy. The process of 

acceptance and adaptation to their new way of life imposed by the illness is difficult and 

lengthy.  

Key words: dialysis, adaptation period, chronic renal failure, quality of life  
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адаптация при диализно болните. Дерматологичен преглед, 2012, том 1, бр. 1, 18‐21 

 

 

А21. Staykova. Vascular and peritoneal access for dialysis –criteria. Scripta Scientifica Medica, 2012, 

Vol. 44, (2), 46‐49. 

Abstract: 



The creation and maintenance of functioning vascular access, along with the associated 

complications, constitute the most common cause of morbidity, hospitalization, and cost in 

patients with end-stage renal disease. An organized monitoring approach that includes regular 

assessment of the clinical parameters of the access and of the adequacy of the dialyses should 

be implemented in every dialysis center. Such a proactive approach can be expected to reduce 

the incidence of thrombosis and increase patency. Data should be tabulated and tracked within 

each dialysis center as part of a quality assurance/continuous quality improvement (QA/CQI) 

program. Cannulation of the central veins can also be carried out under ultrasonographic 

guidance. In fact, the NFK-DOQI committee recommends routine real-time ultrasound-guided 

insertion to reduce insertion-related complications. 

Key words: Vascular Access Device, Arteriovenous Fistulas, Percutaneous Catheters, 

Peritoneal Access  

А22.  Стайкова,  Св., Renagel –  оптимален  и  бърз  ефект  при  лечение  на  хиперфосфатемия  при 

диализно болни. Специализирано издание за лекари – MD, бр. 8, 2012 (с репринт) 

 

А23.  Стайкова,  Св. Renagel –  средство  на  първи  избор  при  лечение  на  хиперфосфатемия  при 

пациенти на диализа. Нефрология, диализа и трансплантация, 18, 2012, № 3, 5‐9. 

Резюме. Нарушенията на минералния метаболизъм при пациентите с напреднала 

хронична бъбречна недостатъчност (ХБН) и терминална бъбречна недостатъчност 

водят до инвалидизация и повишена смъртност. Хиперфосфатемията е самостоятелен 

рисков фактор за изключително високата сърдечно съдова болестност при болните с 

ХБН. Костно-минералното заболяване при пациентите с ХБН се проявява с нарушен 



костен метаболизъм, с характерни биохимични промени свързани с промененото 

калциево-фосфорното произведение, протеини и хормони.  

Целта на настоящата публикация е да се представи, че Renagel е показан за 

контролиране на хиперфосфатемията при пациенти на хемодиализа или на 

перитонеална диализа, като трябва да се използва в контекста на многостранен 

терапевтичен подход, който може да включва калциеви добавки, 1,25-дихидрокси 

витамин D3 или един от неговите аналози за контролиране развитието на бъбречната 

костна болест. 

Ключови думи: бъбречно-костна болест, диализа, хиперфосфатемия, хронична 

бъбречна болест 

Abstract. The disorders in the mineral methabolism in patients with advanced CRD and 

terminal renal  insufficiency lead to invalidization and death. The hyperphosphatemia is 

independent risk factor for extremely high cardio-vascular pathology in patients with chronic 

kidney disease(CKD). The bone-mineral illness in patients with CKD manifests with 

disbalanced bone metabolism with specific biochemical changes connected with the different 

Cаlcium-Phosporus product, proteins and hormones. 

The target of this publication is to present that Renagel is mean of controlling the 

hyperphosphatemia in patients on haemodialysis or peritoneal dialysis as a part of a 

complexed tharapeutical approach which can include calcium supplements, 1,25-

dihydroxyvitamin D3 or one of its analogs for monitoring of the advancement of the renal 

bone disease. 

Key words: renal bone disease, dialysis, hyperphosphatemia,chronic kidney disease. 

А24.  Стайкова,  Св.,  Р.  Димитрова‐Златкова.  Депресия,  тревожност  и  страхови  състояния  при 

болни  със  захарен  диабет  и  хронична  бъбречна  недостатъчност.  Нефрология,  диализа  и 

трансплантация, 18, 2012, № 3, 23‐25. 

Резюме. Захарният диабет /ЗД/ е едно от водещите социално значими заболявания 

заемащо трето място по честота след сърдечно съдовите и онкологични заболявания. 

През последните години се установява  значително повишаване  броя на диабетно 

болните, достигащи ХД-лечение. 

ЗД е хронично заболяване  засягящо качеството на живот, при което се намесват  

страхът, тревогата и не на последно място депресията. Ако едно плюс едно в 



математиката прави две, то когато към ЗД се прибави и депресия, сборът расте 

геометрично.  

Всеки един от петте заболели с диабет страда от депресия в  някои моменти от живота 

си, като при жените това е два пъти по-често, отколкото при мъжете. Поради 

психологичните и поведенческите взаимоотношения между диабета и  депресията, 

тревожността, страха всяко едно от тези състояния, става трудно за контрол и рискът от 

ускорено развитие на диабетните усложнения нараства. 

Ключови думи: захарен диабет, депресия, диализа, хронична бъбречна 

недостатъчност, тревожност  

 

Abstract. Diabetes mellitus is one of the leading socially significant diseases, ranking third in 

frequency after cardiovascular and oncological conditions. In the last years there has been a 

steady increase in the number of diabetics requiring dialysis. 

Diabetes mellitus is a chronic disease affecting quality of life, which results in fear, anxiety, 

and depression.  Not unexpectedly, when coupled with depression, diabetes presents a very 

formidable therapeutic challenge. 

One in five diabetics suffers from depression at some point in their life – this affects women 

twice as often as men. Taking into consideration the psychological and behavioral correlation 

between diabetes and depression, as well as the states of anxiety and fear that accompany 

these conditions, one can safely state that, in conjunction, these conditions become 

progressively more difficult to manage and greatly speed up the manifestation of 

complications. 

Key words: diabetes mellitus, depression, dialysis, chronic renal failure, anxiety 

А25. Стайкова, Св. Тунелни съдови катетри в диализата – компликации и лечение. Нефрология, 

диализа и трансплантация, 2012, кн. 4, 41‐45. 

Резюме:  

Осъществяването и грижите  за  ефективен  съдов достъп  при диализните пациенти , 

заедно с  успешното лечение  на честите компликации, произтичащи от това, налагат   

все по-голяма  колаборация  на  медицинските специалисти  ангажирани с  

морбидитета, хоспитализацията на болните с ХБН на  хемодиализа. Грижите  за 



съдовият достъп и спазването на правилата за асептика   осигуряват  по-ниска  честота 

на тромбозите  и инфекциите както и  постигането  на добри резултати. 

Анализирани са 133  болни  от клиниката по Диализа, от които 20% се диализират  чрез 

постоянен тунелизиращ  катетър, а останалите чрез  А-V фистула. Грижите, свързани с   

профилактиката и усложненията    на съдовият достъп остават  важна  предпоставка  за 

осигуряване на  дълъг и качествен живот на болните с ХБН. 

Ключови думи: хронична бъбречна недостатъчност, съдов достъп,  PermCath,  диализа.  

Abstract: 

Creating and sustaining un effective and functional vasciular access, together with successful  

overcoming the frequent complications connected with it make even larger the colaboration 

between the medical specialists,undertaking the hospitalization,clinical manifestation and the 

treatment of the patients with CKD.Organizing check-up examinations with adequate 

evaluation and monitoring the clinical settings of the vascular access and the quality of the 

dialysis should be standardized in all dialysis centers,With this active approach and care a 

lower rate of trombosis and achieving better results can be expected. 

133 patients with CKD are analyzed of which 20% are on dialysis through permanent 

tunneled catheter and the rest-through A-V fistula.The problems connected with the vascular 

access remain hard to solve and give reason for accepting and еxecuting a clear practical 

doctrine, creating a better perspective in the dialyses centers in Bulgaria. 

Key words: vascular access, PermCath, percutaneous venous catheterisation, dialysis 

А26.  Стайкова,  Св.  Ефективният  съдов  достъп  за  диализа  –  сложен  и  труден  за  разрешаване 

проблем. Медицински преглед, 49, 2013, № 1, 37‐40. 

Резюме:  

Създаването и поддържането на ефективен и функциониращ  съдов достъп, заедно с  

успешното овладяване на честите компликации, произтичащи от това, учредяват  все 

по-голяма  колаборация  на  медицинските специалисти  ангажирани с  морбидитета, 

хоспитализацията  и  лечението на болните с ХБН. Организирането на контролни 

прегледи, включващи правилна оценка и мониториране на  клиничните параметри на 

съдовия достъп  и качеството на диализата  трябва да бъде регламентирано   във всички 

диализни центрове. При този активен подход и грижи може да се очаква по-ниска  

честота на тромбозите на  и  постигането  на добри резултати. 



Анализирани са 138  болни на ХД, от които 21% се диализират  чрез постоянен 

тунелизиращ  катетър, а останалите чрез  А-V фистула. Проблемите, свързани със 

съдовият достъп остават трудно решими  и дадат основание за  възприемането и 

прилагането на ясна практическа доктрина, оформяща една по-благоприятна 

перспектива  към диализните пациенти в България. 

Ключови думи: съдов достъп,  PermCath, перкутанна венозна катетеризация, диализа  

Abstract: 

Creating and sustaining un effective and functional vasciular access, together with successful  

overcoming the frequent complications connected with it make even larger the colaboration 

between the medical specialists,undertaking the hospitalization,clinical manifestation and the 

treatment of the patients with CRD.Organizing check-up examinations with adequate 

evaluation and monitoring the clinical settings of the vascular access and the quality of the 

dialysis should be standardized in all dialysis centers,With this active approach and care a 

lower rate of trombosis and achieving better results can be expected. 

138 patients with CRD are analyzed of which 21% are on dialysis through permanent 

tunneled catheter and the rest-through A-V fistula.The problems connected with the vascular 

access remain hard to solve and give reason for accepting and еxecuting a clear practical 

doctrine, creating a better perspective in the dialyses centers in Bulgaria. 

Key words: vascular access, PermCath, percutaneous venous catheterisation, dialysis 

А27.   Staykova, Sv., R. Dimitrova‐Zlatkova. Professional psychological stress management  in chronic 

renal failure patients. Scripta Scientifica Medica, 2013, Vol. 45, (1), 27‐31. 

Abstract. 

All chronically ill, more specifically – those with chronic renal failure, come to face not only 

the specific physical aspect of their condition, but also the psychological distress which 

follows the realization of the disease’s progression and serious prognosis. 

A study conducted among 50 patients (30 men and 20 women) from the hemodialysis centres 

of the cities of Varna and Targovishte established that they are faced with numerous stressful 

situations at the start of their dialysis treatment.  



The sometimes life-long dialisys therapy, the added anxiety of knowing one’s complete 

reliance on equipment and a specific dialysis routine all contribute to limiting the patients’ 

personal freedom and putting them in stressful situations. 

Key words: stress, hemodialysis, chronic renal failure 

А28. Стайкова, Св., К. Ненов, А. Капрелян. Плазмафереза в комплексното лечение на myasthenia 

gravis. сп. Актуална нефрология, 2013 

 

А29.  Стайкова,  Св.,  В.  Петров,  К.  Ненов. Steal‐syndrome –  оптимална  редукция и  лечение  при 

пациенти на ХД с постоянен съдов достъп. Нефоролгия, диализа и трансплантация, кн. 1, 

2013 – под печат 

 

Резюме 

Класическият признак за клинично сигнификантен vascular steal syndrome (VSS) е 
отсъствието или отслабването на периферните пулсации на крайника. Исхемията, 
обикновено е нискостепенна, характеризираща се с хипотермия, схващане и болки в 
крайника по време на диализа.  

Целта на лечението е да редуцира VSS до ниво, допускащо достатъчен циркулаторен и 
дебит за диализа и да се осигури адекватна перфузия на крайника, елиминираща 
периферните исхемични симптоми. 

Диференциалната диагноза на VSS включва разграничаване от диабетна или уремична 
невропатия, вторичен хиперпаратиреоидизъм и Carpal tunnel syndrome. 

Електромиографията и ангиографията са „златен стандарт“ за  доказване или 
отхвърляне на диагнозата. 

Ключови думи: артерио-венозна фистула, диализа, vascular steal syndrome 

 



Abstract 

The classical sign for clinically significant vascular steal syndrome(VSS) is absent or weak 
peripheral pulsations of the limb. The ischemia is usually low rate, characterized with 
hypothermia, cramps and pain in the limb during dialysis. 

The goal of the treatment is to reduce the VSS to a level allowing adequate blood flow for the 
dialysis and to ensure adequate perfusion to the limb, eliminating the peripheral ischemic 
symptoms. 

The differential diagnosis of VSS includes distinguishing it from diabetic or uremic 
neuropathy, secondary hyperparathyroidism and carpal tunnel syndrome. 

Electromyography and angiography are the „gold standard“ for rejecting or confirming the 
diagnosis. 

Keywords: treatment, ischemia, diagnosis. 

 

А30. Стайкова, Св., К. Ненов, Кр. Ненова, Г. Вълчев. Роля на плазмазяната в нефрологията. Сп. 

Медицински преглед, кн. 3, 3013, под печат  

Резюме 

Лечението с плазмазамяна (ПЗ) се прилага с успех при повече от 110 различни 

заболявания, но ефектът от лечението е доказан при около 30 от тях. Най-често методът 

се прилага при неврологични, нефрологични, хематологични и ревматологични 

заболявания. Има благоприятен  ефект при хипервискозните състояния, различни 

интоксикации и трудно повлияващи се от имуносупресивната терапия.  

Целта на проучването е да се анализира клиничния ефект от приложението на 

ПЗ при 81 болни с нефропатии лекувани в Клиниката по диализа, Варна.  

С ПЗ се постига имуномодулация, променяща активно болестното 

имунологично състояние и забавяне прогресията на бъбречната недостатъчност.  

ПЗ има добър ефект след включване в комплексното лечение при болни с тежки 

имунни нефропатии.  

Ключови думи: плазмазамяна, имуносупресивна терапия, бъбречна недостатъчност 

Abstract 

The treatment with plasmaexchange (PE) is executed with success in more than 110 

different illnesses but the effect has been proved in about 30 of them. The method is mostly 



applied in neurological, nephrological and rheumatological diseases. It shows excellent results 

in hyperviscosity conditions,a number of intoxications and complicated immunosuppresive 

therapy protocols.  

      The goal of the research is to analyse the clinical effect of using plasmaexchange in 81 

patients with nephrological disease in the Clinic of Dialysis, UMBAL“St.Marina“,Varna.  

    With PE is achieved immunomodulation, influencing actively the immunologic 

condition and slowing the progression of the kidney insufficiency. 

     PE has excellent effect added in the treatment in a complex approach in patients with 

severe immune kidney diseases. 

Keywords: immunosuppresive threrapy, kidney insufficiency, complex treatment 

 

А31.  Стайкова,  Св.,  А.  Стоянов,  К.  Ненов.  Анализ  на микробиологичната  находка  и  оценка  на 

резултатите от антибиотичното лечение при пациенти на перитонеална диализа  с перитонит. 

сп. Уронет, 2013, под печат 

Резюме 

Клиничното приложение на перитонеалната диализа за пръв път е описано през 1923 г. 

Основното предимство на метода е значителната независимост на пациента при 

провеждане на диализните сеанси, поради това, че може сам в домашни условия 

осъществява процедурата.  

Перитонитът се явява най-честото усложнение на континюирана амбулаторна 

перитонеална диализа (CAPD) като повлиява преживяемостта на пациента и на самия 

метод.  

Целта на настоящото проучване е да се направи анализ на микробиологичната находка 

при пациентите на CAPD с перитонит и оценка на резултатите от проведеното 

антибиотично лечение. 

Според микробиологичните изследвания най-честите причинители на перитонита са: 

Staph aureus, E. coli, CNS. 

Перитонитът е причина за смърт при 3 - 13 % от пациентите провеждащи перитонеална 

диализа. 



Ключови думи: перитонит, континюирана амбулаторна перитонеална диализа, 

хронична бъбречна недостатъчност  

 

Abstract 

The clinical application of peritoneal dialysis is for the first time described in 1923. The basic 

advantage of this method is the substantial independence of the patient in the executing of the 

dialysis due to the fact it could be done at domestic environment. 

The peritonitis is the most common unwanted consequence of the continued ambulatory 

peritoneal dialysis(CAPD) which affects the survival of the patient and the method itself. 

The goal of this research is to analyze the microbiological find of the patients on CAPD with 

peritonitis and evaluate the result of the conducted antibiotical treatment. 

According to recent microbiological researches the most common causers of peritonitis are: 

Staph.aureus, E.coli, CNS. 

Peritonitis is the cause of death in 3-13% of the patients on peritoneal dialysis. 

Key words: peritonitis, continued ambulatory peritoneal dialysis, chronic kidney desease 

 

А32  Стайкова,  Св.,  Димитрова‐Златкова  Р.  Персонални  вазимоотношения  между  пациенти  и 

персонал в диализата:  ролята на психогенния стрес.  

 



 

 

Монографии 

F1. Св. Стайкова. Съвременен алгоритъм за съдов и перитонеален достъп за диализа., 2013 

Предговор 
Уважаеми читатели, 
Настоящата монография представлява второ преработено и допълнено 
издание към Трансатлантически консенсус, приет през 2001 г. През 2002 г. 
е разработен от Dr Bernard Montreuil, M.D. – Университетска болница Розе- 
монт, Медицински факултет, Монреал, Канада, под оригиналното заглавие 
„Vascular and Peritoneal Access: Introduction“. 
Този научен труд разглежда проблемите на съдовия и перитонеален 
достъп при диализа. Вярвам, че богато илюстрираният и достъпен текст, 
допълнен с литературни източници, ще допринесе за по-големия интерес 
на читателите. Утвърдените в монографията консенсусни становища могат 
да послужат като основа за добрата клинична практика в областта на не- 
фрологията и съдовата хирургия. 
Надявам се, че монографията ще спомогне за по-добрата и бърза ори- 
ентация при вземане на правилните и точни решения в диференциално-ди- 
агностичен план на базата на съвременните алгоритми при лечението на 
диализно болните. 
От автора 

 

F2.  Б. Монтрьоил,  Св.  Стайкова,  Б.  Денчев.  Съдов  и  перитонеален  достъп  за  диализа –  ТАСК 

критерии. Монография с международно участие, 2006 
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Материалът, публикуван в този научен труд е създаден на базата на доклад, 
съдържащ клиничните и практически указания за всички видове достъпи за 
диализа. Цитираният доклад е актуализиран през 2001г. и е приет като 
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