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СПИСЪК И РЕЗЮМЕ 

на научните публикациите и участия в научни форуми 
на  доц. д-р Силва Петева Андонова-Атанасова, д.м.н. 

 

І. Дисертационни трудове, дипломна работа 

 
1. Андонова С. Лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт с интравенозна тромболиза: 

проспективни проучвания върху изхода от болестта” Дисертация за присъждане на научна и 

образователна степен „доктор на медицинските науки”, Варна, 2015, 300 стр. 

Автореферат на дисертация за присъждане на научна и образователна степен „доктор на 

медицинските науки”, Варна, 2015, 160 стр. 

 

 
ПРИНОСИ С НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕН ХАРАКТЕР 

 

1. За първи път у нас е проведено комплексно сравнително проучване на клиничните, 

невроизобразяващите и времевите параметри по изпълнение на стандартни процедури при пациенти с остър 

исхемичен инсулт с/без тромболитично лечение. 

 

2. Проучването върху изхода от лечението при пациенти с остър исхемичен инсулт показва, че рано 

проведената интравенозна тромболиза води до по-добър функционален изход в първите три месеца от началото 

на болестта. Изравняването на оценяваните показатели на третия месец от болестта подкрепя хипотезата за 

спонтанно възстановяване и мозъчна реорганизация.  

 

3. Проучването подкрепя хипотезата, че е налице констелация от клинични, невроизобразяващи и времеви 

параметри, които независимо от вида на лечението определят функционалния изход при пациентите с остър 

исхемичен инсулт. 

 

 

ПРИНОСИ С НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР 

 

1. С голяма практическа стойност е създаването за първи път в България на локален регистър на болните 

с исхемичен мозъчен инсулт, лекувани във Втора клиника по нервни болести с ОИЛНБ и ОЛОМИ, УМБАЛ „Св. 

Марина“ – Варна с цел определяне на безопасност и ефикасност от провежданото лечение. 

 

2. За първи път при лечението на ОИМИ е въведен набор от индикатори за качество с цел оптимизиране 

на управлението на острия исхемичен мозъчен инсулт.  

 

3. Получените резултати дават основание да се създаде национален регистър на пациентите с остър инсулт 

с оглед задълбочен анализ на рисковия профил по места, начините на лечение, вида и честотата на усложненията 

с цел подобряване на качеството на живот на пациентите. 
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2. Андонова С. Остър исхемичен мозъчен инсулт: необходимост от създаване на национален 

регистър на болните с инсулт. Дипломна работа за придобиване на образователна степен 

«Магистър» по специалност «Здравен мениджмънт», катедра Социална медицина и 

организация в здравеопазването. МУ – Варна, 2015г. 

 
Настоящото проучване е първото, проведено въз основа на данни от създаден локален регистър на пациентите с 

ОИМИ. Основният проблем, свързан със заболяемостта от инсулти е нейното измерване и сравняване. Включването на 

клиниката ни в международния регистър SITS даде възможност за провеждане на сравнителен анализ на резултатите от 

нашето проучване с тези на останалите центрове в регистъра. Създаването на първия у нас регионален регистър на 

пациентите с инсулт дава възможност за съизмеримост на патологията и различните етапи от менажирането на пациент 

с остър инсулт с други страни от ЕС. Отсъствието на национален регистър на болните, претърпели тромболитично 

лечение, не ни дава възможност да анализираме в национален мащаб ефекта на терапията върху степента на 

функционална независимост. Не се води и точна статистика на възникналите усложнения от лечението в различните 

центрове. Въвеждането на регистър с цел подобряване на клиничната практика може да съпостави различните центрове 

по отношение на брой преминали болни с остър инсулт, съпоставка на рисковия профил на пациентите по региони, 

съпоставка на времето до провеждане на тромболиза или друг вид лечение в т.ч и ендоваскуларно и съответно анализ 

на резултатите. По отношение на рехабилитацията на болните след тяхното изписване липсват сведения за тяхната 

степен на инвалидност, ранна и късна преживяемост и относно процеса на ресоциализация. Не на последно място 

данните от регистъра биха послужили и за планиране и насочване на усилията за професионална подготовка на 

човешкия ресурс и обучение на населението чрез създаване на единна национална стратегия за нейното прилагане и 

контрол, която да залегне като държавна политика в здравеопазването при оптимално използване на възможностите на 

публично-частното партньорство. Получените резултати дават основание да се предложи създаване на национален 

регистър на пациентите с инсулт с оглед анализиране на резултатите и оптимизиране на работата на болнична и 

доболнична помощ. 

 

3. Андонова, С. Невросонографни и невроизобразяващи изследвания при асимптомни 

исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение” Дисертация за присъждане на 

научна и образователна степен „доктор”, Варна, 2009, 170 стр. Автореферат на дисертация 

за присъждане на научна и образователна степен „доктор”, Варна, 2009, 64 стр. 

 
ПРИНОСИ С НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕН ХАРАКТЕР 

 

1. Проучването доказва, че значението на отделните рискови фактори за възникване на АИНМК е нееднозначно. 

Налице е значима констелация от РФ, която включва съчетание от артериална хипертония, повишен нископлътен 

холестерол, захарен диабет и напреднала възраст. 

2. Установената значима корелация между каротидния кръвен ток и промените в мозъчния паренхим показва, 

че водеща роля в патогенезата на възникване на асимптомните исхемични лезии на мозъчния паренхим играе 

повишеното съдово съпротивление, което може да се оцени неинвазивно с помощта на невросонографни методи. 

3. Дилатацията на вентрикулните пространства предхожда появата на исхемичните лезии на мозъчния 

паренхим, което е в подкрепа на многофакторната патогенеза на възникване на АИНМК. 

 

ПРИНОСИ С НАУЧНО-ПРИЛОЖЕН ХАРАКТЕР 

 

1.  Определен е релативният риск на отделните рискови фактори за възникване на АИНМК.  

2.  Установени са нормалните стойности и патологичните отклонения на мозъчните вентрикулометрични 

показатели при здрави лица, болни с РФ за МСБ и пациенти с АИНМК. 

3. Установява се значима корелация между нарастването на мозъчносъдовото съпротивление на сънните 

артерии, оценявано с индекса на Пурцело, и дилатирането на външните вентрикули, измервано посредством 

Хукмановото число. 

4. Потвърждава се ролята на невроизобразяващите методи (ултразвукови и магнитнорезонансни) като основен 

неинвазивен способ за скрининг, диагноза и лонгитудинално проследяване на АИНМК.  
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II. Монографии и учебници, справочник 

 
1. Андонова С. Диагностика и лечение на остри инсулти - практическо ръководство. Варна 

СТЕМО, МУ Варна 2015, 145стр. 

 
Настоящото ръководство представя видовете диференцирано и недиференцирано лечение при пациенти с остър 

инсулт в зависимост от вида, тежестта и наличните показания за съответния тип лечение. Практическото ръководство 

представя типа поведение, което е предпоставка за ранна диагноза и избор на правилен терапевтичен подход. 

Прилагането му от различни специалисти – невролози, неврохирурзи, съдови хирурзи, неврорентгенолози допринася за 

оказване на високо качество на диагностични и лечебни  здравни услуги, които са съобразени с нивото на компетентност 

на здравното заведение и  индивидуалната характеристика на конкретната съдова патология. Ръководството включва 

препоръки, обобщени в консенсуси, базиращи се на резултати от мултицентрови рандомизирани клинични проучвания 

или мета-анализи (ниво на доказателства А), едноцентрови или нерандомизирани проучвания (ниво на доказателства 

В) и експертни препоръки или терапевтични стандарти  (ниво на доказателства С). Терапевтичните и процедурни 

препоръки са градирани като задължителни (клас I),  препоръчителни  (клас II) и без ефект (клас III). От съществено 

значение за повишаването на качеството на обслужване на пациентите с инсулт е разработването на диагностично-

лечебни алгоритми (протоколи), които дават ценна информация за всички ключови ресурси, необходими за планирането 

на болничната дейност на различни нива, като същевременно съдейства за сближаването на реалните с теоретичните 

процеси при отчитане на качеството на болнична дейност. Ръководството съдържа седем раздела. Те включват 

информация за видовете инсулти, принципите за поставяне на диагноза и поведение в зависимост от типа и тежестта на 

инсулта, принципите за провеждане на рехабилитация и вторична профилактика и представя изработени собствени 

алгоритми въз основа на съществуващите международни и национални стандарти. 

 

 

2. Титянова Е., Андонова С., Каракънева С. Българска невросонология Кой кой е. София, 

КОТИ, 2015, 109 стр. 

 
Националният справочник „Българска невросонология. Кой кой е“ е издание на Българската асоциация по 

невросонология и мозъчна хемодинамика. Той отразява нивото на компетентност на българските невросонолози в 

национален мащаб, които притежават професионална квалификация за високоспециализираната дейност 

„Невросонология“ в унисон с изискванията на Медицинския стандарт по нервни болести. Представят се и 

акредитираните бази за обучение в областта на невросонологията към медицинските университети. Поради 

динамичното технологично развитие на ултразвуковата диагностика и непрекъснатото въвеждане на нови ултразвукови 

методи в неврологията, нивата на компетентност подлежат на периодична оценка, а справочникът – на периодична 

актуализация. Това ще допринесе за създаване на актуална карта на специалистите по невросонология в България, която 

да е достъпна онлайн и да може да се ползва от всички потребители на здравната услуга. В първото издание на 

справочника, посветено на 10-годишния юбилей на Българската асоциация по невросонология и мозъчна 

хемодинамика, са представени членовете на Българската асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, които 

са утвърдени невросонолози с голям практически опит и специализирано обучение в областта на невросонологията. 

Справочникът е отворен за участие и на други специалисти, които притежават необходимата квалификация за 

ултразвукова диагностика на нервната система. 

 

 

 

3. Хинев А., Ангелов А., Тончев А., Балев Б., Петров В., Вълчев Г., Тодоров Г., Панайотова Д., 

Близнакова Д., Калчев Д., Коцев И., Иванов Кр., Новакова М., Колев Н., Панайотов Пл., 

георгиев Р., Минков Р., Недева Р., Стайкова СВ., Георгиев Св., Андонова С., Бъчваров Ч. 

Съдова ехография.  Невросонография на екстракраниалните каротидни и вертебрални 

артерии. МУ- Варна 2015, 15-41. 

Монографията „Съдова ехография" е посветена на трудната и специфична съдова диагностика - ценно помагало за 

лекари и студенти, хирурзи и интернисти, специализанти и практикуващи лекари. Това е първата научна разработка у 

нас, която разглежда на високо ниво всички най-важни области от съдовата ехография. Книгата е под редакцията на 

ректора на МУ-Варна проф. д-р Красимир Иванов и ръководителя на учебно-научния сектор по сърдечно съдова 

хирургия към Катедрата по хирургически болести доц. Веселин Петров. Кръвоносните съдове са уникални в човешкото 

тяло поради това, че в тях се извършва най-бързото движение на тъкани и клетки, а опознаването им изисква натрупване 

на много и най-разнообразни познания. Съдовите заболявания са сред най-опасните патологични състояния, които са 

една от водещите причини за смърт или трайна тежка инвалидизация. Патологичните състояния на кръвоносните съдове 
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се различават значително от всички останали болести на човешкото тяло. Всички органи на човека имат кръвоносни 

съдове, но техните съдови заболявания имат различни симптоми и методи на диагностика. Ехографията е универсалният 

метод за изследване на всички артерии и вени в човешкото тяло. Всеки един орган и област от тялото, обаче, имат 

различен начин на инсонация и специфични находки. Затова специалистите по съдова ехография, поканени за участие 

в монографията, представят особеностите в тези находки. С дългогодишен труд авторският колектив на книгата е 

доказал своята компетентност и познания в тази област. 

 

4. Андонова, С. Асимптомни нарушения на мозъчното кръвообращение – клинични и 

невроизобразяващи изследвания. Варна, ИК Геа-принт, 2011, 111 стр. 

 
Настоящата монография предоставя обобщена и синтезирана информация в т.ч и собствен опит  за диагностичната 

стойност на клиничните и невроизобразяващи изследвания при АИНМК. Клиничните прояви на АИНМК са 

неспецифични. За тяхното диагностициране се прилага батерия от диагностични тестове, които целят да обективизират 

наличието на асимптомни съдови обструкции, функционални нарушения на мозъчната хемодинамика и морфологични 

промени в мозъчния паренхим.  За ранното разпознаване на болните с АИНМК е необходимо бързо клинично, 

невросонографно и невроизобразяващо изследване. Съчетаното приложение на невросонографни и невроизобразяващи 

методи допринася за ранното откриване на възникналите хемодинамични и морфологични мозъчни промени, което дава 

възможност за провеждане на  своевременна и адекватна профилактика. Под редакцията на Проф. Д. Хаджиев, с 

участието и на други автори са издадени няколко монографии за АИНМК- рискови фактори, клиника, диагноза, лечение. 

През м. септември 2008г е приет национален консенсус за първична профилактика на исхемичните инсулти, където са 

набелязани основните цели, обособени са целевите групи, поставена е институционалната рамка, заложени са 

очакваните резултати, свързани с намаляване на заболеваемостта от ИИ с 80%, намаляване на смъртността, понижаване 

на заболеваемостта от съдови когнитивни нарушения и съдова деменция, петкратно намаляване на обществените 

разходи за медицинско и социално обезпечаване на болните с ИИ и съдова деменция, подобряване на качеството на 

живот и удължаване на творческата активност на възрастното население. Конкретизирани са и дейностите, 

осъществявани от ОПЛ, невролог, кардиолог, ендокринолог и съдов хирург, приложен е алгоритъм за диагноза и 

лечение на АИНМК. При изучаването на факторите на риск за развитие на АИНМК се причисляват професионалните 

интереси на лекари от различни специалности.  С оглед анализиране на РФ, както и разпространението на  АИНМК в 

България е необходимо иницииране на епидемиологично проучване, тъй като подобни данни в литературата липсват. 

Уместно е в хода на диагностичния и лечебния процес да бъдат въвлечени различни специалисти, сформиращи екип – 

невролози, кардиолози, ендокринолози, съдови хирурзи, психиатри. Само по пътя на тясното взаимодействие може да 

се изработи цялостен подход за диагностика и профилактика на АИНМК. 

 

 

5. Андонова, С.- превод на български: Гайдлайн за лечение на пациенти с екстракраниална 

каротидна и вертебрална патология. Варна, ИК Геа-принт, 2011,  107 стр. (преводна) 

 
 Гайдлайна включва препоръки, базиращи се на резултати от мултицентрови рандомизирани клинични проучвания 

или мета-анализи (ниво на доказателства А), едноцентрови или нерандомизирани проучвания (ниво на доказателства 

В) и експертни препоръки или терапевтични стандарти (ниво на доказателства С). Терапевтичните и процедурни 

препоръки са градирани като задължителни (клас I),  препоръчителни  (клас II) и без ефект (клас III). Настоящата 

монография е издание на принципи за диагностика и лечение на пациенти с екстракраниална каротидна и вертебрална 

патология на Американската кардиологична асоциация, Американска инициатива за мозъчен инсулт, Американската 

асоциация на неврологичните сестри, Американската асоциация на неврохирурзите, Американската асоциация на 

неврорадиолозите, Сдружение за превенция и диагностициране на атеросклерозата, Асоциация за кардиоваскуларна 

ангиография и интервенция, асоциация по интервенционална радиология, асоциация по невроинтервенционална 

хирургия, асоциация по съдова медицина и асоциация по съдова хирургия, публикувано през месец февруари 2011 

година в списание Stroke.  

 New guidelines on the management of patients with extracranial carotid and vertebral artery disease (ECVD) were released 

by the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. The 

document was developed in collaboration with a gamut of other organizations, including the American Stroke Association, 

American Association of Neuroscience Nurses, American Association of Neurological Surgeons, American College of 

Radiology, American Society of Neuroradiology, Congress of Neurological Surgeons, Society of Atherosclerosis Imaging and 

Prevention, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Interventional Radiology, Society of 

NeuroInterventional Surgery, Society for Vascular Medicine, and Society for Vascular Surgery, as well as the American 

Academy of Neurology and Society of Cardiovascular Computed Tomography. Of note are new recommendations for 
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management of carotid disease, where carotid stenting is now seen as an alternative to carotid endarterectomy for symptomatic 

patients at average or low risk for complications, with stenosis greater than 70% on duplex ultrasonography. 

 

6. Титянова Е., П. Стаменова, К. Гиров, И. Петров, И. Велчева, Л. Гроздински, М. Станкев, В. 

Червенков, Е. Христова, Б. Стаменов, С. Каракънева, И. Стайков, М. Даскалов, Е. Василева, 

Ю. Петрова, В. Божинова, М. Станева, В. Велчев, З. Стойнева, Г. Гозманов, Н. Делева, С. 

Андонова, Ив. Петров, С. Кастрев, И. Миланов, Л. Трайков, И. Търнев, Л. Хараланов, М. 

Клисурски, Т. Захариев, П. Кенаров.  Национален консенсус за ултразвукова диагностика и 

поведение при екстракраниална каротидна патология. София, КОТИ ЕООД, 2011, 49 стр. 

Настоящият консенсус регламентира неинвазивната ултразвукова диагностика на каротидната патология и 

принципите на поведение в зависимост от нейната локализация, вид, тежест и функционална характеристика. Той 

служи за практическо ръководство на поведение, което е предпоставка за ранна диагноза, адекватна профилактика, 

избор на правилен терапевтичен подход и дългосрочно проследяване на застрашените от мозъчен инсулт рискови 

контингенти. Прилагането му от различни специалисти допринася за оказване на високо качество на диагностични, 

лечебни и профилактични здравни услуги във всички звена на доболнична и болнична помощ, които са съобразени 

с нивото на компетентност на здравното заведение и  индивидуалната характеристика на конкретната съдова 

патология. 

 

 

III. Научни публикации в български и чужди периодични издания и сборници 

1. Андонова С. Механична тромбектомия  при  остър исхемичен мозъчен инсулт 

Невросонология и мозъчна хемодинамика, 1, 2016: 5-12. 

Приложението на механичната тромбектомия при остър исхемичен мозъчен инсулт цели реканализация чрез 

отстраняване на тромба при оклузия на голям артериален съд (интракраниална оклузия на дисталната част на вътрешна 

сънна артерия (ВСА) и/или средна мозъчна артерия (СМА), включително М2 сегмент).  Обзорът обобщава опита от 

експерименталното и клиничното приложение на метода и представя международния консенсус, приет през 2014 година 

от Европейска конференция по инсулти. Използването на механична тромектомия при болни с остър исхемичен мозъчен 

инсулт позволява да се увеличи терапевтичният прозорец за реканализация, който при интравенозна тромболиза (ИВТ) 

е ограничен до 4.5 часа. 

2. Georgieva D., Andonova S., Kalevska E., Drenski T., Boyadzhieva M. 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 (2) 2016: 12-17. 

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) 
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3. 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 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. 

4. Арабаджиева Д., Капрелян А., Андонова С., Димитров И. Предсърдно мъждене при болни с 

остър мозъчен инсулт. Medical magazine 25, 2016: 42-46. 

Предсърдното мъжденее е съществен предразполагащ фактор за появата и развитието на острия мозъчен 

инсулт. Целта на настоящото проучване е да се изследва честотата на предсърдното мъждене при болни с остър 

хеморагичен мозъчен инсулт (ХМИ) и с остър исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ). Проучени са общо 79 болни с ХМИ 

и 84 болни с ИМИ, хоспитализирани през периода от м. януари 2012 до м. октомври 2015г. хипертонична болест е 

установена при всички болни, исхемичне болест на сърцето при 15 болни, хронична сърдечна недостатъчност при 10, 

захаред диабет тип 2 при 8. Предсърдното мъждене усложнява състоянието на болните с остър инсулт, което налага 

своевременното му диагностициране и адекватно лечение. 

5. Арабаджиева Д., Капрелян А., Андонова С., Димитров И. Нарушения на глюкозния 

метаболизъм при болни с остър исхемичен и остър хеморагичен мозъчен инсулт. Medical magazine 

25, 2016: 38-41. 

Захарният диабет е доказан рисков фактор за поява на сърдечно-съдови заболявания, като води на микро и 

макроангиопатия. Патологичният метаболитен статус при това социално значимо заболяване причинява мозъчна 

артериална дисфункция. Целта на настоящото проучване е да се проучи честотата на нарушенията на глюкозния 

метаболизъм при болни с остър исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт. Нашите резултати показват сравнително 

висока честота на захарния диабет тип 2 и наличие на хипергликемия при възрастни пациенти с остър инсулт., което 

поставя за пореден път въпроса за осигуряването на редовен контрол на концентрациите на глюкоза в кръвта при болни 

с или без диагностициран захарен диабет в зряла и напреднала възраст в системата на амбулаторната и болничната 

практика у нас. 

6. Арабаджиева Д., Капрелян А., Андонова С., Димитров И. Сърдечно-съдови заболявания при 

болни с остър исхемичен и остър хеморагичен мозъчен инсулт. Medical magazine 25, 2016: 10-12. 

Социално значимите сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) са важен предразполагащ фактор за появата и 

развитието на острия исхемичен или хеморагичен мозъчен инсулт. Целта на настоящото проучване е да се изследва 

честотата на придружаващите сърдечно съдови заболявания при болни с остър инсулт. Най-честото придружаващо 

заболяване е хипертоничната болест. Тя се среща при 98% от пациентите с остър исхемичен и хеморагичен инсулт. 

Наличието на  хроничната сърдечна недостатъчност е по-честа при пациенти с остър хеморагичен инсулт, докато  

исхемичната болест на сърцето и предсърдното мъждене са по-често срещани при пациенти с остър исхемичен мозъчен 

инсулт.  
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7. Andonova S., Kalevska E., Georgieva HD., Argirova V., Dimitrova V. Quality indicators in the 

treatment of acute ischemic stroke. Scripta Scientifica Salutis Publicae 1(2) 2015: 58-63. 

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. 

8. Арабаджиева Д., Капрелян А., Андонова С., Калевска Е., Радева Н., Георгиева Д. Роля на 

предсърдното мъждене в развитие на исхемичния мозъчен инсулт. Med info 9, 2015: 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. 

 

9. Калевска Е., Андонова С., Георгиева Д. Ефективност и безопасност  на лечението на 

исхемичен  мозъчен инсулт  с  интравенозна тромболиза   при пациенти  над 80 години.  Известия 

на съюза на учените 1, 2015: 22-27. 

 
Мозъчно-съдовите  заболявания  са глобален медицински и социален проблем  поради високата  заболеваемост, 

смъртност и инвалидност, които причиняват. Понастоящем, исхемичният мозъчен 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. 

10. Андонова С., Георгиева Д., Калевска Е., Аргирова В., Димитрова В. Оценка на факторите, 

повлияващи изхода от остър исхемичен мозъчен инсулт Известия на съюза на учените 1, 2015: 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. 
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11. Andonova S., Georgieva HD., Kalevska E. Approaches for optimizing medical aid in acute 

ischemic stroke patients, hospitalized in UMHAT “St. Marina” - Varna. Scripta Scientifica Salutis Publicae 

1(2) 2015: 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. 

12. Георгиева Д., Андонова С., Калевска  E.,  Димитрова Цв., Несторова В., Арабаджиева Д.  

Кардиоваскуларни автономни нарушения при инсулт – електрокардиографски промени и риск от 

внезапна сърдечна смърт. Варненски медицински форум,  4, 2015: 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. 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. 

13. Георгиева Д., Андонова С., Калевска  E.,  Арабаджиева Д., Несторова В.  Кардиоваскуларна 

автономна дисфункция при мозъчен инсулт – биохимични маркери. Варненски медицински форум,  

4, 2015: 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. 

 

14. Калевска E.,  Андонова С., Георгиева Д., Димитрова Цв. Междухемисферни различия в 

клиничния изход след интравенозна тромболиза. Варненски медицински форум  4, 2015: 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 

15. Karlinski M., Kobayashi A., Czlonkowska A., Mikulik R., Vaclavik D., Brozman M., Gdovinova 

Z., Svigelj V., Csiba L., Fekete Kl., Korv J., Demarin V., Kes V., Vilionskis Al., Jatuzis D., Krespi J, 

Shalamanov N, Andonova S., Ahmed N, Wahlgren N. Intravenous thrombolysis for stroke recurring within 

3 months from the previous event. Stroke 2015. 

According to the European license, alteplase can be given no sooner than 3 months after previous stroke. However, it 

is not known whether past history of stroke influences the effect of treatment. Our aim was to evaluate safety and functional 

outcome after intravenous thrombolysis administered in everyday practice to patients with previous stroke ≤3 months compared 

to those with first-ever stroke. We analyzed consecutive cases treated with alteplase between October 2003 and July 2014, 

contributed to the Safe Implementation of Thrombolysis for Stroke - Eastern Europe registry from 12 countries. Odds ratios 

(OR) were calculated using unadjusted and adjusted logistic regression. Patients currently treated with alteplase despite a history 

of previous stroke ≤3 months do not appear to achieve worse outcome than those with first-ever stroke. Although careful patient 
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selection was probably of major importance, our findings provide reassurance that this group of patients may safely benefit 

from thrombolysis and should not be arbitrarily excluded as a whole. Further studies are needed to identify the shortest safe time 

lapse from the previous event to treatment with alteplase. 

16. Арабаджиева Д., Капрелян А., Андонова С., Томов Д., Цукева Ал., Радева Н., Георгиева Д.  

Анализ на съвременните международни научни комуникации върху първичната профилактика на 

исхемичния мозъчен инсулт. Med Info 7, 2015: 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. 

17. Georgieva D., Andonova S., Kalevska E., Nestorova V., Dzedzev D., Radkova D. Cortical regions 

connected with autonomic cardiovascular regulation. Scripta Scientifica Medica, 47, 2015: 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. 

18. Титянова Е., Велчева И., Андонова С. Мозъчен инсулт в България: съвременни проблеми. 

Невросонология и мозъчна хемодинамика, 11, 2015: 7-13. 

През последните десетилетия мозъчният инсулт е водеща причина за смъртност и инвалидност в България. 

Страната ни заема челно място в ЕС по смъртност от мозъчен инсулт според здравната стратегия 2014–2020. Анализът 

на данните от последните години показва три основни тенденции в хода на заболеваемостта и смъртността от мозъчен 

инсулт в България: (1) В сравнение с 2005 г. броят на смъртните случаи от сърдечносъдови заболявания през 2012 г. се 

увеличава с 9.2/100 000 жители, а смъртността от мозъчен инсулт намалява с 19.6/100 000 жители; (2) Броят на жените 

с исхемичен инсулт се увеличава от 50.5% през 2010 г. до 52.7% през 2013 г.; (3) За същия период броят на пациентите 

под 55-годишна възраст от двата пола с исхемичен мозъчен инсулт намалява от 9.2% до 8.1%. Тези тенденции се 

свързват със застаряване на населението и повишаване на средната продължителност на човешкия живот, с подобряване 

на диагностиката на сърдечносъдовите заболявания и прилагане на тромболитично и/или ендоваскуларно лечение на 

коронарната и каротидната болест в по-ранна възраст. Въпреки, че относителният дял на венозната тромболиза като 

специфично лечение на острия исхемичен инсулт в България расте, честота є остава значително по-ниска от 

препоръчителния минимум и представлява по-малко от 0,4% от новите случаи на инсулт. Ендоваскуларните процедури 

при хеморагичен инсулт също са много редки – около 0.5-1.4% годишно. Необходими са усилия за адекватно 

финансиране на здравеопазването, професионално обучение на човешкия ресурс и образование на населението чрез 

създаване на единна национална стратегия за здравна политика. 

19. Андонова С. Safe implementation of treatments in stroke (SITS) – глобална мрежа на мозъчни 

инсулти. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 11, 2015: 24-29. 

През последните 30 години исхемичният мозъчен инсулт е неизменно водеща причина за смърт и тежка 

инвалидизация на населението в България. Независимо, че за периода 2007–2014 г. броят на венозните тромболизи като 

специфично лечение на острия исхемичен мозъчен инсулт в България показва тенденция да нараства, честотата на 

тромболизираните пациенти в остава значително по-ниска от препоръчителния минимум от 1–2% годишно и 

представлява по-малко от 0.4% годишно. Ендоваскуларните процедури при хеморагичните инсулти са също редки – 

едва 0.1% годишно.В България не съществува официален национален регистър на пациентите с остър исхемичен 

мозъчен инсулт, при които е проведено тромболитично или ендоваскуларно лечение. Липсват данни в национален 

мащаб за влиянието на съответното лечение върху крайния изход от заболяването и настъпилите усложнения от него. 

От 2011 г. Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Св. Марина“ – Варна участва в 

международния регистър за лечение на пациенти с мозъчен инсулт “Safe Implementation of Treatments in Stroke” (SITS). 

До края на 2013 г. в регистъра SITS са включени още осем центъра от България, от които само четири са активни. 
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20. Андонова С., Калевска Е., Димитрова Цв., Петкова М., Цветков Цв., Новакова М., Георгиев 

Т. Декомпресивна хемикраниектомия при остър исхемичен инсулт – клиничен случай. 

Невросонология и мозъчна хемодинамика, 10, 2014: 33-37. 

Цел: Да се обсъдят терапевтичните възможности за лечение на малигнен инфаркт при остра оклузия на М1 

сегмента на средна мозъчна артерия. Контингент и методи: Представен е 35-годишен пациент с внезапно настъпила 

левостранна централна хемиплегия, при който е проведена интравенозна тромболиза с rt-PA. Резултати: Поради прояви 

на общомозъчна симптоматика, персистиране на тежък двигателен дефицит в първите 24 часа от лечение с тромболиза 

и МРТ данни за обширен мозъчен оток, при пациента е проведена декомпресивна краниектомия. Постоперативно се 

наблюдава пълно обратно развитие на общомозъчната симптоматика и частичен регрес на огнищните неврологични 

прояви. Обсъждане: Представяният клиничен случай подкрепя необходимостта от провеждане на декомпресивна 

краниектомия при болни с исхемичен мозъчен инсулт и обширен мозъчен оток след тромболиза. Индикациите за 

провеждането на тази животоспасяваща процедура са обект на дискусия. 

 

21. Андонова С., Кирилова П., Калевска Е., Димитрова Цв., Петкова М., Аргирова В., Цветков 

Цв., Георгиева В. Интравенозна тромболиза при остър исхемичен инсулт – пет-годишен клиничен 

опит. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 10, 2014: 33-37. 

 
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 

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. 

22. Георгиев Р., Балев Б., Новакова М., Маринова Л., Андонова С., Дженков Д., Ханджиев Д. 

Магнитнорезонансна дифузия и перфузия за диференциране и оценка степента на дифузните 

глиални мозъчни тумори. Рентгенология и радиология, 2014: 176-186. 

Глиомите са най-честите първични неоплазми на мозъка. Те са хетерогенна група тумори, които се 

характеризират с инфилтративен растеж и относителна резистентност към лъче- и химиотерапия.Глиомите се оценяват 

по класификацията на СЗО чрез степени от I до IV. Оценката на степента на глиалния тумор се определя чрез 

хистопатологичен анализ на най-малигнения регион на тумораи отчита целуларитета, брой на митозите, нуклеарна 

атипия, микроваскуларна пролиферация и наличие на некрози. Тези степени са важни, тъй като определят 

терапевтичния подход и прогнозата при пациенти с глиоми. Конвенционалните МР образи осигуряват важна 

информация зая контрастно усилване, едем, далечни туморни фокуси, кръвоизлив, некроза, мас ефект и т.н., коита са 

полезни при характеризирането на туморната агресивност.Контрастното усилване отразява състоянието на кръвно 

мозъчната бариера и не може да бъде сигурен белег за малигненост. Дифузната Мр техника може да определи 

структурата на тумора – целуларитета, водното съдържание. Перфузионната МР техника е маркер за капилярна 

плътност и неоваскуларизация. 

23. Andonova S., Dimitrova Z., Kalevska E., Petkova M., Argirova V., Kirilova P., Zvetkov Z. 

Endovasculare treatment in acute ischemic stroke. Scripta Scientifica Medica, 46, 2014: 26-29. 

Stroke remains a major health care challenge worldwide and is the third leading cause of death and the leading cause of 

disability in developed countries. The management of acute ischemic stroke has advanced greatly over the past 20 years. Now 

the treatment of stroke can be describe with one word- variety. The current review is dedicated to the problems of endovascular 

treatment in acute ischemic stroke. The different methods of treatment, pros and cons of each of them, discussing the different 

options for the patients are presented. 
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24. Andonova S., Dimitrova Z., Kalevska E., Petkova M., Argirova V., Kirilova P., Zvetkov Z., 

Novakova M., Georgiev R. One therapeutic challenge – acute stroke by occlusion on M1 portion of the 

MCA – case report. Scripta Scientifica Medica, 46, 2014: 7-11. 

Purpose: To discuss the therapeutic possibilities for treatment of malignant infarction by occlusion on M1 portion of 

the MCA. Material аnd пethods: The study was performed in a 35-year-old patient with acute ischemic stroke and left sided 

hemiparesis one hour before hospitalization. Intravenous t-PA was performed regarding the inclusion/exclusion criteria by 

protocol. Results: By reason of progression of neurological deficit and loss of consciousness MRI was performed in the next 24 

hours. On MRI and MRI angiography ischemic stroke with haemorrhagic transformation in the right MCA and dislocation on 

the left were seen. The patient was treated by decompressive craniectomy. A converse development of focal neurological 

symptoms to mild central left-sided hemiparesis was reported with present good results. Discussion: The presentation of this 

clinical case shows that some of the patients with acute ischemic stroke may benefit from a decompressive craniectomy. The 

timing and indications for this potential lifesaving procedure are still debated, there are no well-defined selection criteria for 

performing the surgery in case of supratentorial infarctions. 

25. Ангелов А., Петров В., Панайотова Д., Андонова С., Панайотов П. Създаване на 

ангиологичен диспансер – цел, задачи, първоначални резултати. Ангиология и съдова хирургия, 16, 

2013, 2: 32-35. 

Атерсклерозата е генерализирано заболяване, което най-често засяга едновременно различни басейни на 

съдовото русло. Днес атеросклерозата е една истинска пандемия, водеща до много сериозни усложнения като миокарден 

инфаркт, мозъчен инсулт, руптури на аневризми и обтурации на магистрални артерии.От 01.10.2012г клиниката по 

съдова хирургия на медицински университет – Варна е пребазирана на 12-я етаж на УМБАЛ „Св. Марина“. От този 

момент в нея е създаден и функционира ангиологичен диспансер. В настоящата публикация са обобщени първите 

резултати от дейността на този диспансер. 

26. Andonova S., Petkova D., Bocheva Y. Intima- media thickness of the carotid artery in OSAS 

patients. New trends in Neurosonology and cerebral hemodynamics. Perspectives in medicine. Elsevier, 

2012: 160-163. 

Aim:Evaluate the change of intima-media thickness of the carotid artery in patients suffering from obstructive sleep 

apnea (OSAS). Materials and methods. The participants of the study were divided into 2 groups: 27 patients suffering from 

OSAS and a control group of 27 participants (mean age 56.1 ± 1.4 years), having risk factors (RF) for cerebrovascular diseases 

(CVD) but not OSAS. The morphology of the artery wall – the thickness of the intima media complex (IMT) of the common 

carotid arteries (CCA), the presence of atherosclerotic plaques, their magnitude, echogenicity and stability were determined with 

color-coded duplex sonography of the main arteries of the head. Results. In the OSAS group, CCA-IMT was significantly 

increased when compared with the non-OSAS patients with RF for CVD, which correlated with the night hypoxemia level. 

Additionally, the formation of plaques was more pronounced and carotid stenoses were more common in the OSAS patients. 

Discussion. These findings are in favor of an independent influence of obstructive sleep apnea on carotid artery atherosclerosis. 

27. Andonova S., Kirov F., Bachvarov Ch. The impact of recanalosation on ischemic stroke outcome: 

a clinical case presentation. New trends in Neurosonology and cerebral hemodynamics. Perspectives in 

medicine. Elsevier, 2012: 455-458. 

Stroke remains the third most common cause of death in industrialized nations, and the single most common reason for 

permanent disability. Intravenous thrombolysis (IVT) with recombinant tissue plasminogen activator (rtPA, Alteplase) for the 

treatment of acute ischemic stroke within 4.5 h of onset is becoming a worldwide conventional standard of care. Thrombolytic 

stroke therapy is based on the “recanalization hypothesis” that reopening of occluded vessels improves clinical outcome in acute 

ischemic stroke through regional reperfusion and salvage of threatened tissues. However, intravenous thrombolysis is successful 

in approximately one-third of patients. Thrombaspiration through either a microcatheter, or a guiding catheter may be an option 

for a fresh nonadhesive clot. The use of mechanical thrombectomy devices in patients experiencing ischemic stroke and 

reocclusion after intravenous thrombolysis can now gain approval on the basis of recanalization, demonstrating better 

recanalization rates. 
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28. Андонова С., Калевска Е., Петкова М., Аргирова В.,Кирилова П., Цветков Цв., Киров Ф., 

Новакова М., Георгиев Р. Тромбоза на горния сагитален и трансверзален синус – представяне на 

клиничен случай. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 8, 2012: 81-87. 

 
Цел: Да се обсъдят диференциално диагностичните затруднения при диагнозата на мозъчна венозна патология. 

Контингент и методи: Представен е 53-годишен пациент с прогресиращо главоболие, гадене и десностранна централна 

хемипареза за период от няколко дни. Проведени са рутинни кръвни изследвания и динамични образни изследвания – 

транскраниално дуплекс-скениране, МРТ на глава и МР-ангиовенография. Резултати: Мозъчната МРТ и 

ангиовенография показва данни за множествени субкортикални интрапаренхимни хеморагии при тромбоза на синус 

сагиталис супериор и синус трансверзус в дясно. Обсъждане: Представянето на този клиничен случай, базиран на 

клиничната картина (анамнеза, клинични симптоми, развитие) и промените при невроизобразяващите  изследвания  

(типа  на  сигнални  абнормности,  локализация  на промените) показва диференциално диагностичните проблеми при 

поставяне на диагнозата 

 

 

29. Рамшев Н., Енева В., Андонова С., Рамшева З., Титянова Е. Терапевтичната хипотермия в 

медицината – защо и кога?. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 8, 2012: 87-95. 

 
Статията е посветена на индуцираната хипотермия като терапевтичен метод в различни области на медицината 

и отговаря на въпроса защо и кога тази процедура може да се прилага в клиничната практика. Посочват се предимствата 

и недостатъците на хипотермията спрямо традиционните методи на лечение и се очертават перспективите за бъдещи 

проучвания на нейната ефективност. 

 

30. Андонова С., Кирилова П., Димитрова Цв., Рамшев Н., Енева В., Стаменов Б., Рамшев К., 

Титянова Е. терапевтична хипотермия при остър исхемичен инсулт. Невросонология и мозъчна 

хемодинамика, 8, 2012: 95-103. 

 
Хипотермията (ХТ) е обещаваща терапевтична стратегия за лечение на острия исхемичен инсулт. Методът е с 

доказан невропротективен ефект при остра исхемична аноксична енцефалопатия след сърдечен арест и при перинатална 

асфиксия. Независимо от добрите резултати от ХТ при експериментална мозъчна исхемия, все още клиничните 

проучвания в тази насока са недостатъчни. Обзорът обобщава предимствата и недостатъците на лечението с ХТ при 

остър исхемичен мозъчен инсулт. 

 

31. Tzoukeva A., Kirov F., Kaprelyan A., Velinov T., Andonova S. Transient monocular visual loss 

due to multiple CNS vascular pathology& report of two cases. Scripta Scientifica Medica, 43, 2011: 83-

85. 

 
Background: The frequency of the transient monocular visual loss (TMVL), lasting minutes or longer, varies from a 

single to many episodes, which are usually followed by complete recovery of vision. TMVL is related most commonly o 

occlusive carotid disease. The therapy of patients with TMCL is divided into surgical and medical. Case1: A55-year-old female 

was admitted to the clinic, with 4 months history of TMVL of the right eye, lasting 2-3 minutes, followed by complete recovery. 

Neuro-ophthalmological examination was normal. Neuro imaging investigations revealed proximal part right internal carotid 

artery (ICA) stenosis of 70%, left ICA stenosis of 40%, King-King in the middle segment of ICA, causing stenosis of 14%, and 

incidental aneurysms of the intracranial part of right ICA andin M2 segment of right middle cerebral artery. Case2: A 74-year-

old female was admitted to the clinic, with 1 year history of TMVL of the right eye, lasting 4-5 minutes, followed by complete 

recovery. Neuro-ophthalmological examination was normal. Duplex scaning showed hemodynamically significant stenosis of 

the right ICA, with King-Kingintheleft. MRI reveale diffuse vascular pathology.Conclusion: These cases demonstrated a co-

occurrence of hemodynamically significant carotid artery occlusion with multiple or diffuse vascular pathology in patients with 

TMVL. We suggest that the detailed history, neuro-ophthalmological, and neuroimaging examinations might be useful to 

determine the correct etiologic diagnosis and discuss the most effective therapeutic strategy in TMVL patients. 
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32. Титянова Е., П. Стаменова, К. Гиров, И. Петров, И. Велчева, Л. Гроздински, М. Станкев, В. 

Червенков, Е. Христова, Б. Стаменов, С. Каракънева, И. Стайков, М. Даскалов, Е. Василева, Ю. 

Петрова, В. Божинова, М. Станева, В. Велчев, З. Стойнева, Г. Гозманов, Н. Делева, С. Андонова, 

Ив. Петров, С. Кастрев, И. Миланов, Л. Трайков, И. Търнев, Л. Хараланов, М. Клисурски, Т. 

Захариев, П. Кенаров.  Национален консенсус за ултразвукова диагностика и поведение при 

екстракраниална каротидна патология. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 7, 2011,1, 64-83. 
 

По инициатива на:  Българска асоциация по невросонология и мозъчна хемодинамика, Българско дружество по 

неврология, Българско национално дружество по ангиология и съдова хирургия, Българско ендоваскуларно дружество, 

Фондация „Предпазване от мозъчни инсулти”. Каротидната патология е добре документиран самостоятелен значим 

рисков фактор (РФ) за възникване на мозъчносъдова болест (МСБ), което определя нейната висока социална значимост. 

Тя представлява интердисциплинарен проблем, ангажиращ различни медицински специалисти (невролози, ангиолози, 

съдови хирурзи, едноваскуларни терапевти, кардиолози, рентгенолози, общопрактикуващи лекари, 

неврорехабилитатори и др.). Консенсусът съдържа три раздела. Те включват информация за видовете каротидна 

потология, правилата за ултразвукова диагностика и принципите на поведение в зависимост от локализацията, вида и 

тежестта на каротидната патология.   

33. Andonova S., D. Ganeva, V. Velinov. Vasospasm in the intracranial arteries after subarachnoid 

haemorrhage – case report. Scr. Sci Med. 43, 2011, 1, 11-12. 

Vasospasm and raised intracranial pressure (ICP) are common complications in subarachnoid haemorrhage (SAH) due 

ruptured intracranial aneurysm. Vasospasm can be reliably monitored by repeated transcranial Doppler (TCD) examination. The 

changes in flow velocities due to vasospasm are useful for early diagnosis, monitoring effectiveness of treatment and 

determinating prognosis.  Intracranial pressure can  also increase to dangerous   levels anf affect blood flow in the intracranial 

circulation.  These changes in ICP may be evaluated by the spectral waveform patterns obtained during TCD examination. We 

describe the dynamic TCD spectral changes in a patient with  SAH.  The changes observed during serial TCD enamination, were 

well correlated with the neurological status.  Transcranial doppler is a reliable, non invasive and reproducible test that can be 

used to monitor vasospasm and suspected of of ICP in SAH. The use of TCD can be entended to other intracranial diseases that 

can potentialy lead to an abnormaly high ICP.  

34. Petkova D., Y. Yotov, D. Paskalev, Y. Bocheva, S. Andonova, N. Usheva. N-Terminal B-type 

natriuretic peptide (NT-PROBNP) in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Scr. Sci Med. 

43, 2011, 1, 7-10. 

The aim of the present study is to evaluate the plasma N-terminal pro BNP inpatients with obstructive sleep apnea syndrome 

(OSAS). A prospective study of 40 patients was carried out. Thirteen of them were accepted for diagnostic evaluation of a 

suspected sleep apnea which was proved with polysomnography (PSG), 26 were with documented congestive heart failure 

(CHF). The values of NT pro-BNP are not different between the patients with OSAS without concomitant diseases. There is a 

significant difference in the NT pro-BNP in OSAS patients with and without arterial hypertension, as well as in patients with 

CHF. There is no assotiation between the values of the natriuretic peptide and the variables assessing the severity of OSAS. In 

conclusion& the undiagnosed OSAS is not related with sever impairment of the left ventricular function. The analysis of the NT-

pro-BNP in patients with possible OSAS may be used as a fast, easily accessible, and reliable diagnostic marker as well as 

suitable improving the treatment and control of the concomitant cardiovascular morbidity and mortality. 

35. Андонова С., К. Тодорова, Р. Георгиев. Върху рисковите фактори за поява на депресивно 

разстройство след мозъчен инсулт. Психиатрия 39, 2011, 3, 29-32. 
 

Цел: Усложнение след мозъчен инсулт, депресивното разстройство обичайно се асоциира с напреднал двигателен, често тежък 

когнитивен дефицит, намалено качество на живот и повишена смъртност. Целта на настоящото проучване е да  се набележат 

основните рискови фактори (РФ) за появата на депресивен епизод след мозъчен инсулт, като се идентифицират допълнително РФ за 

МСБ. Материал и методи: Изследвани са 54 пациенти, хоспитализирани последователно във Втора неврологична клиника. По време 

на хоспитализацията и при проследяване на първия и третия месец са оценявани демографски (пол, възраст)  и клинични 

(неврологични и психиатрични) фактори за появата на постинсултно депресивно разстройство. От  неврологичното изследване са 

проследени четири потенциални рискови фактори (РФ) - функционален дефицит, когнитивни нарушения, локализация на лезиите и 

наличие на обширни  мозъчни лезии на проведената КТ, от психиатричното изследване - анамнеза за минали или налични по време 

на инсулта афективни епизоди и фамилна обремененост с афективни разстройства, като настоящ депресивен епизод е 

диагностициран по критериите на МКБ Х.  Резултати: Женски пол, данни за депресивни епизоди преди инсулта и фамилна 

обремененост с депресивни разстройства са налични рискови фактори при пациентите с постинсултно депресивно разстройство. От 

останалите РФ единствено степента на инвалидизация има статистическа значимост за поява на депресивен епизод, като степента на 

двигателен дефицит е неспецифичен вариабилен РФ. Заключение: Внимателният интердисциплинарен подход при лечението на 
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пациенти с  мозъчен инсулт е от важно значение за прогнозата и изхода на заболяването и за качеството на живот на пациентите и 

обгрижващите ги. 

36. Andonova S., F. Kirov, Ch. Bachvarov, V. Velinov. Dissection of carotid artery – case raport. Scr. 

Sci Med.  
 

Objective: The term dissection refers primarily to an elevation or separation of the intimal lining of an artery from the 

subjacent media and, less frequently, to separation of the media from the adventitia. Dissection is usually accompanied by 

hemorrhage into the arterial wall. According to the literature serious vascular injurie to the neck may be asymptomatic or masked 

by other life-threatening conditions. Material and methods:  We observed one patient - 44 years old men, with multiple trauma 

to the neck and left leg, three months before the hospitalization, suffering from acute ischemic stroke.  There were no risk factors 

for cerebrovascular disease. CT angiography was obtained by Spiral Scanner with reconstructions and interpretation by a 

radiologist. Color-coded duplex sonography was used to determine the extracranial blood flow velocity and the wall of carotid 

arteries.  Results: Angiographic examination revealed a dissection of left common (distal part) and left internal carotid artery 

(proximal part) - 6.5 cm long. Considerably higher peak systolic velocity (PSV) and asymmetry PSV left/right ratio of common 

carotid artery was found. Conclusion:  According to our study CT angiography of the carotid arteries and color-coded duplex 

sonography in cervical trauma may be used as an accurate decisive tools for a needed surgical intervention. More studies with 

larger number of patients and comparison with angiography  and sonography are needed. 

37. Андонова С., Д. Петкова. Интима-медия комплекс на каротидните  артерии при 

обструктивна сънна апнея. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 7, 2011, 1, 13-18 
 

 Цел: да се оцени промяната в интима-медия комплекса (ИМК) при болни със синдром на обструктивна сънна 

апнея (ОСАС).  Материал и методи: Проучването е проведено при 27 болни с ОСАС (средна възраст 55.7±1.4 г.) и 

контролна група от 27 лица (средна възраст 56.1±1.4 г.). с рискови фактори (РФ) за мозъчносъдова болест (МСБ) без 

данни за ОСАС  Посредством цветно дуплекс- скениране на магистралните артерии на главата е определяна 

морфологията на съдовата стена – дебелина на ИМК на общите сънни артерии, наличието на атероматозни плаки, 

тяхната степен на изразеност, ехогенност, стабилност.  Резултати: Установява се значимо задебеляване на ИМК на 

общите сънни артерии в групата с ОСАС спрямо болните с РФ за МСБ  без ОСАС, което корелира с нивото на нощна 

хипоксия. Наличието на стенози на сънните артерии е по-често при пациентите с ОСАС.  Обсъждане: Проучването 

потвъждава наличието на значима връзка между ОСАС и  развитието на каротидна атеросклероза.  

38. Андонова С., Д. Минчев. Ранни промени на съдовата стена при пациенти с артериална 

хипертония – сравнително проучване с дуплекс скениране и мозъчностволови евокирани 

потенциали. Наука Кардиология.1, 2011, 15-20 
 

Цел: Да се оценят промените в интима-медия комплекса (ИМК) и мозъчностволовите евокирани потенциали 

при болни с артериална хипертония. посредством дуплекс скениране  и зрителни и слухови евокирани потенциали. 

Материал и методи: Проучването е проведено при 93 болни с артериална хипертония (АХ). Контролна група включва 

78 здрави лица. Посредством цветно дуплекс-скениране на магистралните артерии на главата е определяна 

морфологията на съдовата стена - дебелината на интима-медия комплекса (ИМК) на общите  сънни артерии (ОСА), 

наличието на атероматозни плаки, тяхната степен на изразеност, ехогенност и стабилност. При 30 болни с АХ и 30 

клинично здрави лица са проведени корелативни невросонографни изследвания и мозъчностволови евокирани 

потенциали – зрителни (ЗЕП) и слухови (СЕП). Резултати: Сравнителното изследване и динамичното проследяване на 

интима-медия комплекса показва сигнификантна разлика между пациентите с АХ и контролната група здрави лица. 

Установеното снижаване на скоростните показатели на каротидните артерии е в съгласие с проучванията на други 

автори при болни с АХ. При ЗЕП се отчита статистически значимо удължаване на латентното време (основно на Р 100 

вълната) и снижаване на амплитудата й при болните с АХ  в сравнение с конролната група. Обсъждане Представените 

данни, подобно на повечето данни от литературата ясно подчертават промените в съдовата стена, регионалното 

кръвообращение и структурните изменения при пациенти с АХ в сравнение с контролната група здрави лица. 

Изследванията потвърждават клиничната значимост на дуплекс скенирането и евокираните потенциали при пациенти 

с артериална хипертония, които могат да се използват като обективни критерии, с оглед ранна диагностика и преценка 

за по-нататъчната терапевтична стратегия.  
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39. Андонова С., Д. Минчев, М. Новакова, Р. Георгиев. Атеросклероза на каротидната артерия, 

промени в МРТ и когнитивни промени при пациенти с асимптомни исхемични нарушения 

на мозъчното кръвообращение. Наука Кардиология.1, 2011, 21-24. 

Цел: Асимптомното исхемично нарушение на мозъчното кръвообращение (АИНМК) е най-ранния стадий на 

мозъчносъдовата болест (МСБ). Редица проучвания показват, че сред оценяваните невросонографни показатели 

задебеляването на интима-медия комплекса (ИМК) на сънните артерии може да се приеме като ранен маркер за мозъчна 

атеросклероза. Целта на изследването е да се потърси връзка между каротидната атеросклероза, асимптомните 

исхемични нарушения при проведения МРТ на главен мозък при пациентите с АИНМК  и  промени в някой 

невропсихологични тестове. Материал и методи: Проучването е проведено при 93 болни с АИНМК на средна възраст 

50.4±8.4г и контролна група от 78 клинично здрави лица на средна възраст 49.9±8.7г.  Прилагано е цветно дуплекс-

скениране (ЦДС) на магистралните артерии на главата за определяна на морфологията на съдовата стена - дебелината 

на интима-медия комплекса (ИМК) на общите сънни артерии (ОСА), наличие на атероматозни плаки, тяхната степен на 

изразеност, ехогенност и стабилност. Промените в мозъчния паренхим са оценявани с магнитнорезонансна томография 

на главен мозък (МРТ). При всички болни и клинично здрави лица е проведен Mini- Mental State Examination (MMSE). 

Резултати: Здравите лица са без РФ за МСБ, имат нормални невросонографни и МРТ показатели. Задебеляването на  

ИМК на обща сънна артерия при пациентите с АИНМК се асоциира с хиперинтенсни лезии тип 3 на МРТ изследване 

на главен мозък    МРТ на главен мозък отчита статистически значимо увеличаване на вътрешните и външни ликворни 

пространства, както и превалиране на конфлуиращите лезии тип 3 на перивентрикуларното бяло мозъчно вещество при 

АИНМК и АХ ІІІ степен. Заключение: Задебеляването на ИМК на каротидните артерии, яваващ се маркер за 

субклинична атеросклероза се асоциира с исхемичните зони на проведения МРТ на главен мозък при пациентите с 

АИНМК и с начални когнитивни нарушения, свързани с краткосрочната памет. Нашето проучване доказва 

предположението, че в комбинация  задебеляването на ИМК и  асимптомните исхемични нарушения на главния  мозък 

при МРТ при пациенти с РФ за МСБ  могат да бъдат маркери за търсене на начални когнитивни нарушения. 

40. Андонова С. Нарушение на вниманието и хиперактивност. Психиатрия 37, 2011, 1, 20-26 

Нарушение на вниманието и хиперактивност (Аttention-Deficit Hyperactivity Disorder =ADHD или AD/HD) е 

заболяване, свързано с промени в поведението. Основно се характеризира  с наличието едновременно на нарушение на 

вниманието и хиперактивност, рядко двата симптома се срещат поотделно, като началото на симптомите започва преди 

седем годишна възраст. ADHD е най-често изследваното и диагностицирано психиатрично заболяване в детска възраст,  

засягащо от  3 до  5% от децата и диагностицирано от 2 до 16% при деца в училищна възраст. Това е хронично 

заболяване, като между 30 и 50% от диагностицираните индивиди в детска възраст продължават да имат симптоми, 

свързани с промяна в поведението и като възрастни. Два до четири пъти е по-често срещано при момчета в сравнение с 

момичета.   Лечението на заболяването обикновено включва комбинация от медикаменти, промяна в начина на живот 

и работа с психолог. Симптомите често са трудни за отдиференциране от други заболявания, което води до забавяне на 

диагностицирането.   

41. Андонова С., Б. Бочев, Р. Георгиев, М. Новакова. Образни и клинични диагностични 

критерии при промени в поведението – клиничен случай. Рентгенология и радиология. 2011 
 

Промяната в поведението може да възникне без да е налице отчетлива невропсихиатрична симптоматология. По 

определение промяна в поведението е всяка поведенческа промяна на пациента, която поражда съмнение у него, човека, 

който се грижи за него или евентуално у някой друг. Дефинирана по този начин промяната в поведението е отчасти 

субективна нагласа за излизане от рамката, но не съвпада изцяло с наличието на некогнитивни симптоми или 

поведенчески усложнения, измервани чрез различни скали. Промените в поведението включват поведение като скитане, 

агресия, абнормно хранене, апатия, ажитация, дезинхибиция, емоционална инконтиненция и други поведенчески 

прояви, водещи до затруднения  за пациента или околните. Психозата и ажитацията могат да се появят рано в хода на  

една деменция или при наличие на органични лезии в мозъчното вещество, водещи до клинична изява на 

психоорганичен синдром. Представяме  пациентка с промени в поведението и лезии в базалните ганглии при проведена 

в амбулаторни условия магнитнорезонансна томография (МРТ) на главен мозък. Няколко заболявания могат да се 

проявят с неспецифични МРТ абнормности двустранно в базалните ганглии и таламуса. Поради тази причина 

поставянето на етиологична диагноза  само по наличните образни промени предизвиква диференциално диагностични 

затруднения.  
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42. Андонова С., Ф. Киров, М. Новакова, Р. Георгиев. Битемпорални таламични лезии – 

диференциална диагноза- клиничен случай. Рентгенология и радиология. 2011, 162-164 
 

Няколко заболявания могат да се проявят с неспецифични МРТ абнормности двустранно в таламуса. Поради тази 

причина поставянето на етиологична диагноза само по наличните образни промени  предизвиква диференциално 

диагностични затруднения. Основните групи заболявания, водещи до билатерални промени в базалните ганглии или 

таламуса при възрастни могат да бъдат: токсични, метаболитни, съдови, инфекциозни и възпалителни заболявания, 

туморни образования. Описание на случая: Представяме 51 годишен мъж,  при който се наблюдава постепенна поява 

на левостранна централна хемипареза за период от няколко дни. На проведения МРТ на главен мозък – с данни за 

двустранни таламични лезии. Представянето на този клиничен случай, базиран на клиничната картина и промените при 

невроизобразяващото изследване, демонстрира  диференциално диагностичните затруднения при поставяне на 

диагнозата.  

 

43. Андонова С., Д. Минчев, М. Новакова, Р. Георгиев. Атеросклероза на каротидната артерия, 

промени на МРТ и когнитивни промени при пациенти с асимптомни исхемични нарушения 

на мозъчното кръвообращение. Психиатрия, 2, 2011, 12-17  

Цел: Асимптомното исхемично нарушение на мозъчното кръвообращение (АИНМК) е най-ранния стадий на 

мозъчносъдовата болест (МСБ). Редица проучвания показват, че сред оценяваните невросонографни показатели 

задебеляването на интима-медия комплекса (ИМК) на сънните артерии може да се приеме като ранен маркер за мозъчна 

атеросклероза. Целта на изследването е да се потърси връзка между каротидната атеросклероза, асимптомните 

исхемични нарушения при проведения МРТ на главен мозък при пациентите с АИНМК  и  промени в някой 

невропсихологични тестове. Материал и методи: Проучването е проведено при 93 болни с АИНМК на средна възраст 

50.4±8.4г и контролна група от 78 клинично здрави лица на средна възраст 49.9±8.7г.  Прилагано е цветно дуплекс-

скениране (ЦДС) на магистралните артерии на главата за определяна на морфологията на съдовата стена - дебелината 

на интима-медия комплекса (ИМК) на общите сънни артерии (ОСА), наличие на атероматозни плаки, тяхната степен на 

изразеност, ехогенност и стабилност. Промените в мозъчния паренхим са оценявани с магнитнорезонансна томография 

на главен мозък (МРТ). При всички болни и клинично здрави лица е проведен Mini- Mental State Examination (MMSE). 

Резултати: Здравите лица са без РФ за МСБ, имат нормални невросонографни и МРТ показатели. Задебеляването на  

ИМК на обща сънна артерия при пациентите с АИНМК се асоциира с хиперинтенсни лезии тип 3 на МРТ изследване 

на главен мозък (OR 1.21; 95%CI, 1.03-1.43; р<0.05). МРТ на главен мозък отчита статистически значимо увеличаване 

на вътрешните и външни ликворни пространства, както и превалиране на конфлуиращите лезии тип 3 на 

перивентрикуларното бяло мозъчно вещество при АИНМК и АХ ІІІ степен(OR 2.35; 95%CI, 1.08-5.13; р<0.05). 

Заключение: Задебеляването на ИМК на каротидните артерии, яваващ се маркер за субклинична атеросклероза се 

асоциира с исхемичните зони на проведения МРТ на главен мозък при пациентите с АИНМК и с начални когнитивни 

нарушения, свързани с краткосрочната памет. Нашето проучване доказва предположението, че в комбинация  

задебеляването на ИМК и  асимптомните исхемични нарушения на главния  мозък при МРТ при пациенти с РФ за МСБ  

могат да бъдат маркери за търсене на начални когнитивни нарушения. 

44.  Андонова С., В. Аргирова, Д. Минчев, Т. Велинов. Дисфагия – диференциална диагноза 

(клиничен случай). Известия на Съюза на учените - Варна, 15, 2010, 1, 26-30. 

Ахалазията на хранопровода е идиопатично заболяване, ангажиращо парасимпатиковите ганглии на субмукозния  

плаксус на Ауербах  и се характеризира със силно намаление до пълна липса на перисталтика на хранопровода, съчетана 

с неразхлабване на кардиалния сфинкер по време на гълтането. В резултат на това хранопровода се дилатира и притиска 

околните структури. За кардиоспазма е характерна  трияда от симптоми: дисфагия, рекургитация, болка. Дисфагията  е 

основен и в болшинството случай първи симптом на заболяването. Дисфагията може да възникне : внезапно – при пълно 

здраве- при повече от 1/3 от болните. Обикновено  гълтателните нарушения се срещат при по-възрастни пациенти, като 

дисфагията може да се дължи и на инсулт. Дисфагията е симптом при различни заболявания, които при добре снета 

анамнеза могат да бъдат добре разграничени. Представяме клиничен случай на 33 годишна пациентка с ахалазия на 

хранопровода и  остро настъпил  мозъчно-съдов инцидент, без рискови  фактори за мозъчносъдова болест. 

Представянето на този клиничен случай, базиран на клиничната картина (анамнеза, клинични симптоми, развитие) и 

промените при невроизобразяващото изследване  показва проблеми по отношение на определяне на етиологията и  

диференциалната    диагноза на дисфагията. .  
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45. Andonova S., F. Kirov, Ch. Bachvarov. Combined therapy in acute ischemic cerebral stroke – 

case report. Scr. Sci Med. 42, 2010, 4, 223-227. 
 

Вackground and purpose: Stroke remains the third most common cause of death in industrialized nations, and the single 

most common reason for permanent disability. Intravenous thrombolysis with recombinant tissue plasminogen activator (rtPA, 

Alteplase) for the treatment of acute ischemic stroke within 3 hours of onset become, a worldwide conventional standard of care. 

Thrombolytic stroke therapy is based on the "recanalization hypothesis," that reopening of occluded vessels improves clinical 

outcome in acute ischemic stroke through regional reperfusion and salvage of threatened tissues. However, intravenous 

thrombolysis is successful in approximately one third of patients. Thromboaspiration through either a microcatheter, or a guiding 

catheter may be an option for a fresh nonadhesive clot. The use of mechanical thrombectomy devices in patients experiencing 

ischemic stroke and reoclusion after intravenous thrombolysis can now gain approval on the basis of recanalization. Сase 

description: We describe a case of a 51-year-old man who presented with ischemic stroke (right-sided hemiparesis and 

sensomotor aphasia) and sudden onset on 06.50h. He was hospitalised in Neuro intensive Care Unit on 08.10h with NIHSS 8 

points. The CT of the head was normal and on 8.40h. began a intravenous rtPa by protocol: body weight 70 kg õ 0,9 mg rtPA- 

63 mg ACTILYSE with 10% bolus and i.v infusion for 60 min. After beginning it was a significant improvement with 

neurological deficite NIHSS 5 points. After the end of the fibrinolysis the patient was with severe deterioration of the symtoms 

(right-sided hemiplegia and aphasia) - NIHSS 15 points. The patient underwent control CT of the head to exclude intracerebral 

haemorrhage - was normal. On the digital subtraction angiography there was total thrombosis of the left internal carotid artery. 

Through a guiding catheter was done thrombo aspiration with effective reperfusion with reversal of neurological deficits - NIHSS 

3 points. Conclusions: This case represents a valuable example of two recanalization therapies in 

acute ischemic stroke to improve clinical outcome by restoring anterograde perfusion and salvaging ischemic brain. 

 

 

46. Andonova S., M. Novakova, R. Georgiev. Cognitive dysfunction in patients with asymptomatic 

ischaemic disturbances of the cerebral circulation and carotid stenosis. Scr. Sci Med. 42, 2010, 4, 

219-222. 
 

Background: Impairment of cognitive function is often present in patients with carotid artery stenosis but the details of this 

dysfunction have rarely been reported. Our purpose was to elucidate the cognitive dysfunction in patients with Asymptomatic 

Ischaemic Disturbances of the Cerebral Circulation and unilateral asymptomatic severe carotid stenosis using comprehensive 

neuropsychological testing, and also to identify the specific underlying clinical and neuroimaging factors. Methods: We 

analyzed the results of neuropsychological testing, the clinical history, and MR findings in 10 patients with Asymptomatic 

Ischaemic Disturbances of the Cerebral Circulation and severe (70–99%) stenosis of the extracranial internal carotid artery (ICA) 

on Duplex scanning. Cognitive functions were examined. We excluded patients with Asymptomatic Ischaemic Disturbances of 

the Cerebral Circulation with contra lateral ICA occlusion or severe stenosis. Results: Our comprehensive neuropsychological 

testing revealed obvious cognitive deficits in all patients with Asymptomatic Ischaemic Disturbances of the Cerebral Circulation  

and unilateral  asymptomatic severe ICA stenosis, the most common being frontal executive impairment. The mean cognitive 

score on the memory test was also significantly lower in patients with asymptomatic ICA stenosis and score 3 lesions on MRI 

than in asymptomatic patients and lesions score 1 on MRI. The total score on the global cognitive test was significantly lower in 

patients with an ischemic lesion type 3 on MRI than  in patients with lesionon MRI type 1. Conclusions: Cognitive deficits are 

common in patients with Asymptomatic Ischaemic Disturbances of the Cerebral Circulation and unilateral  asymptomatic severe 

ICA stenosis. Our findings suggest that an additional mechanism beyond the structural lesion such as chronic hypoperfusion may 

affect cognitive function in patients with high-grade ICA stenosis. 

 

47. Петкова Д., Кр. Иванов, Л. Хавезова, С. Андонова, М. Желева, Д. Радкова, А. Славова. 

EFQM модел за мениджмънт и управление на качеството. Основни постановки. Социална 

медицина, 1, 2010, 25-28. 

Темата за мениджмънт на качеството съпровожда от дълго време, а на последък все по-често дискусиите, свързани 

със здравната политика. И днес, както и преди, все още липсва яснота по въпроса какво точно се разбира под понятието 

„Качество“ и как би могло да бъде измервано качеството. От друга страна, качеството е със сигурност лост, който би 

могъл да повлияе на разпределението на финансови средства в здравеопазната система. През последните години се 

създадоха множество отделни аспекти на мениджмънта на качеството (МК) и неговите концептуални приложения. 

Качеството се измерва въз основа на получените резултати, които покриват очакванията на потребителите. Днес пазарът 

на здравните услуги и съревнованието между отделните болници повлияват и ще повлияват по-силно българското 

здравеопазване. Възможността на пациентите за свободен избор на болница за диагностика и лечение, заедно със 

законовите изисквания, постави пред болничните заведения целта за развитие на система за мениджмънт на качеството. 

Целта на настоящата работа е да представи основните характеристики на  EFQM модела за  Business Excellence, 
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мотивацията за избор на модела и етапите на въвеждането му. В света съществуват различни модели и системи за МК, 

които са въведени в здравеопазването. Възможност за сравнение в международен аспект дават само моделите ISO  и 

EFQM.  

 

48. Андонова С. Двустранни лезии в базалните ганглии и таламуса – диференциално 

диагностични проблеми. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 6, 2010, 2, 116-122. 

Няколко заболявания могат да се проявят с неспецифични МРТ абнормности двустранно в базалните ганглии и 

таламуса. Поради тази причина поставянето на етиологична диагноза само по наличните образни промени  предизвиква 

диференциално диагностични затруднения. В този обзор са представени диагностичните възможности, базирани на 

клиничната картина (анамнеза, клинични симптоми, развитие) и промените при невроизобразяващото изследване (типа 

на сигнални абнормности, локализация на промените, асоциация с други абнормности). Основните групи заболявания, 

водещи до билатерални промени в базалните ганглии или таламуса при възрастни могат да бъдат: токсични, 

метаболитни, съдови, инфекциозни и възпалителни заболявания, туморни образования. 

49. Петкова Д., В. Несторова. С. Андонова. Б. Банова. Синдром на обструктивна сънна апнея и 

церебрален кръвоток. Торакална медицина. 2, 2010, 1, 40-44. 

Редица студии демонстрират ясна асоциация между хъркането, сънната апнея и повишения риск от инсулти. Целта 

на настоящото проучване е да изследва церебралния кръвоток в будно състояние при пациенти със синдром на 

обструктивна сънна апнея (OSAS).  В проучването са включени 20 пациенти (15 мъже и 5 жени) на средна възраст 42.4 

(±15.9) години и среден индекс на телесна маса 33.7 (±6.16). Десет от пациентите са с документирана след 

полисомнографско изследване тежка OSAS, десет са контроли без сънна апнея. При всички пациенти е осъществена 

транскраниална доплерова сонография. И при двете групи са изследвани скоростите на церебралния кръвоток на средна 

мозъчна артерия. Измерени са систолна, диастолна и средна скорост. Резултати: Всички измерени скорости на 

церебралния кръвоток са сигнификантно по-ниски при пациентите с OSAS, сравнени с тези без OSAS.  Нашите 

резултати показват, че при пациенти с OSAS скоростите на церебралния кръвоток са понижени, което може да доведе 

до понижена цереброваскуларна перфузия, атеросклероза и повишен риск от инсулти. 

50. Андонова С., Ф. Киров, Д. Минчев, Ч. Бъчваров, В. Георгиева, Д. Бочева. Тромболитично 

лечение при остър исхемичен мозъчен инсулт – пилотно проучване.  Невросонология и 

мозъчна хемодинамика. 6, 2010, 1, 15-19. 

Цел: Да се обобщи и анализира собствения опит от лечението на острия исхемичен мозъчен инсулт (ИМИ) във 

Втора клиника по неврология на УМБАЛ «Св. Марина» - Варна. Контингент и методи: За периода 2007-2009 година в 

клиниката са проведени 20 тромболизи (0.7%) при болни с остър ИМИ от общо хоспитализираните с тази диагноза 2935 

пациенти. С цел да се анализира технологичното време за провеждане на всички изследвания, включени в протокола на 

лечението, и оценка на включващите и изключващите критерии са проучени 97 болни (54 мъже и 43 жени, средна 

възраст 66.3±7.2г.) с остър ИМИ, хоспитализирани в клиниката за периода от 01.08.2009 до 31.08.2009г. Резултати: 

Времето за провеждане на всички процедури по протокол варира от 1.46 до 2.23 часа. Неврологичният дефицит преди 

тромболизата, оценяван по NIHSS скалата, варира от 8 до 22 точки, средно 15.2±4.1 точки. След тромболизата при 15 

болни (75%) се регистрира значим регрес на тежестта на неврологичния дефицит със средно 6±4 точки (p<0.05), NIHSS 

при изписването 8.8±4.0 точки. Усложнения ся регистрирани при 4 болни (20%) - 3 смъртни изхода (15%) и една 

хеморагия (5%). Обсъждане: Проучването показва ниска честота на тромболизи при болни с остър ИМИ, което се 

дължи главно на късна хоспитализация и забавяне на лабораторните резултати.  

51. С Андонова. Двигателни нарушения – проблемното поле на съня. Inspiro, 4, 2009, 8, 32-34. 

Медицината на съня  е ново направление, ангажиращо няколко специалности в т.ч. неврология, психиатрия, 

пулмология. Качествената медицина на съня е винаги интердисциплинарно дело, тъй като нарушението на съня  може 

да  се срещне при  различни  заболявания. Изхождайки от факта, че  затруднението при заспиване  и събуждане, макар 

и субективно е свързано с функцията на ЦНС, то нарушенията на съня  са приоритет на неврологията и психиатрията.  

От значение е и точното определяне на съответните  нарушения на съня.- инсомния, синдром на неспокойните 

крака(restless legs syndrom), обструктивна сънна апнея, нарколепсия, хиперсомния, периодични движения по време на 

сън, парасомнии и др. Нарушенията на съня са много чести. Най-голям процент се пада на нарушенията при заспиване 

и по време на сън  като израз на психиатрични заболявания или като израз на първични психофизиологични инсомнии. 

Второто по честота нарушение е синдрома на неспокойните крака. На трето място по честота  са  нарушенията в 

дишането по време на сън, следвани от нарколепсията и други хиперсомнии. Нарушенията в моториката по време на 

сън са също често срещана патология. 
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52. Петкова Д., В. Платиканов, В. Димитрова, С. Андонова, В. Несторова. Респираторна 

палиация при пациентка с амиотрофична латерална склероза и хиперкапнична дихателна 

недостатъчност. Inspiro, 2, 2009,6, 29-31. 

Пациентите с амиотрофична латерална склероза (ALS) имат лоша прогноза и се нуждаят симптоматично лечение.  

Съвременни данни показват, че активното лечение на пациенти с ALS с неинвазивна вентилация подобрява качеството 

на живот и увеличава преживяемостта на живот. Клиничен случай на 64 годишна жена с ALS демонстрира 18-месечното 

лечение с неинвазивна и инвазивна вентилация в домашни условия. 

53. Андонова С., Д. Минчев. Възрастови промени в бялото мозъчно вещество и риск от мозъчно 

съдова болест. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 5, 2009,1, 47-51 
 

Да се дефинира кое е норма и патология при стареещия мозък е проблем. Още по-голям проблем е да се 

отдиференцира нормално от абнормно, що се отнася до промените в бялото мозъчно вещество. Свързаните с възрастта 

мозъчни промени, прогресиращи с времето, могат да станат симптоматични (напр. поява на паметови нарушения), 

когато е преминат прага, така че подпраговите промени  са свързани с възрастови изменения и се считат за нормални, 

а надпраговите промени за абнормни, които като цяло представляват различни по степени на тежест едни и същи 

патофизиологични процеси. Това дава отговор на въпроса защо  клиничните ефекти на свързаните с възрастта промени 

в бялото мозъчно вещество са дебатирани толкова разпалено през последните 20 години и все още въпросът остава 

отчасти нерешен. 

54. Андонова С., Д. Минчев, М. Новакова, Р. Георгиев. Корелативни невросонографни и 

невроизобразяващи проучвания при пациенти с артериална хипертония и асимптомни 

исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение. Невросонология и мозъчна 

хемодинамика, 5, 2009, 1, 17-22. 
 

Цел: Да се потърсят корелации между промените в каротидните артерии и мозъчния паренхим  при болни с 

артериална хипертония и асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение (АИНМК). Материал и 

методи: Изследвани са  93 болни  с АИНМК,  30 болни  с рискови фактори (РФ) за мозъчно-съдова болест (МСБ) и 78 

клинично здрави лица. Всички болни са с артериална хипертония (АХ), като са разпределени в две групи в зависимост 

от степента на АХ класифицирана в три степени въз основа на Европейски консенсус: І степен АХ [140-159/ 90-99], ІІ 

степен АХ [160-179/ 100-109], ІІІ степен АХ [ ≥180 /≥110]. Прилагано е цветно дуплекс-скениране (ЦДС) на 

магистралните артерии на главата за определяна скоростта на екстракраниалния кръвен ток и морфологията на съдовата 

стена - дебелината на интима-медия комплекса (ИМК) на общите сънни артерии (ОСА), наличие на атероматозни 

плаки, тяхната степен на изразеност, ехогенност и стабилност. Промените в мозъчния паренхим са оценявани с 

магнитно резонансна томография на главен мозък (МРТ). Резултати: Здравите лица са без РФ за МСБ, имат нормални 

невросонографни и МРТ показатели. При болните с АИНМК промените в каротидния кръвоток и мозъчния паренхим 

прогресират с увеличаване на  продължителността, тежестта и несистемното лечение на АХ. Корелационните 

коефициенти между тежестта на АХ и скоростните показатели на каротидните артерии при пациенти с АИНМК сочат 

наличие на отрицателна значима корелационна зависимост между двете вариабилни. При МРТ на главен мозък се 

отчита статистически значимо увеличаване на вътрешните и външни ликворни пространства, както и превалиране на 

конфлуиращите лезии на перивентрикуларното бяло мозъчно вещество при пациенти с АИНМК и АХ ІІІ степен в 

сравнение с болните с АИНМК  и АХ І и ІІ степен. Обсъждане: Представените данни, подобно на повечето данни от 

литературата подчертават водещата роля  на  АХ - нейната давност,  тежест и несистемност при  лечението за 

възникване на исхемични лезии в мозъчния паренхим.   

55. Андонова С., Д. Минчев, М. Новакова, Р. Георгиев. Невросонографни и невроизобразяващи 

изследвания при асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение - 

пилотно проучване. Невросонология и мозъчна хемодинамика, 4, 2008,2, 88-96. 

Цел: Да се проведе сравнително проучване на промените в каротидните артерии и мозъчния паренхим при болни 

с асимптомни исхемични нарушения на мозъчното кръвообращение ( АИНМК) Материал и методи: Изследвани са 93 

болни  с АИНМК, 30 болни с рискови фактори (РФ) за мозъчносъдова болест ( МСБ) и 78 клинично здрави лица.  

Честотата на РФ е оценявана със специален въпросник. Болните са разпределени на две групи в зависимост от степента 

на артериална хипертония (АХ), класифицирана в три степени въз основа на  Европейски консенсус:   І степен АХ [140-

159/ 90-99], ІІ степен АХ [160-179/ 100-109], ІІІ степен АХ [ ≥ 180 /≥ 110]. Прилагано е цветно дуплекс-скениране (ЦДС) 

на магистралните артерии на главата за определяна  на скоростта на екстракраниалния кръвен ток и морфологията на 

съдовата стена - дебелината на интима-медия комплекса (ИМК) на общите сънни артерии (ОСА), наличието на 

атероматозни плаки, тяхната степен на изразеност, ехогенност и стабилност. Промените в мозъчния паренхим са 
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оценявани с магнитно резонансна томография на главен мозък (МРТ) при всички болни-  с АИНМК,   болни с РФ за 

МСБ и  клинично здравите  лица. Определяни са основните количествени показатели за оценка на вътрешните и 

външните ликворни пространства. Резултати:  Здравите лица са без РФ за МСБ, имат нормални невросонографни и 

МРТ показатели. Най-честите  РФ за МСБ  при двете групи  болни   са АХ І и ІІ степен,   хиперхолестеролемия, 

тютюнопушене и наднормено телесно тегло. Преобладава  съчетанието на АХ с дислипидемия, следвани от АХ и 

наднормено тегло и АХ и ритъмнопроводни нарушения. Спрямо болните с РФ съчетанието на АХ и захарен диабет е 

по- често  при АИНМК.  Спрямо контролите при болните с  РФ за МСБ и АИНМК се наблюдава   значимо увеличаване 

на вътрешните и външни ликворни пространства и силвиевата бразда. При  АИНМК помените в каротидния кръвен ток 

и мозъчния паренхим прогресират с увеличаване на давността, тежесттта и несистемното лечение на АХ. Обсъждане: 

Проучването потвърждава нееднозначната роля на отделните РФ патогенезата на възникване на АИНМК- сред тях 

водеща роля има  давността на АХ, нейната тежест и вида на провежданото лечение.   

  

56. Minchev D.. S. Andonova. Relationship between blood pressure, cerebral vasomotor reactivity and 

white matter lesions in patients with hypertensive encephalopathy- Scr. Sci Med., 10, 2007, 1, 43-

45. 
         

Purpose: The aim of this  study  is  to find the relationships 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 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  frecuently 

and on   these  basis the patients were divided into two groups :A-with hight  hypertension and B-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-hyperintensity 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 hypertensities 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. 
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