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Представени са резюмета на: 

 

- дисертационния труд за присъждане на образователна и научна 

степен „Доктор“; 

- 5 пълнотекстови научни  публикации в чуждестранни научни 

списания, с импакт фактор, равностойни на монографичния труд 

(на 3 от тях – първи автор); 

- пълнотекстови публикации в научни списания и сборници (4 от 

тях са в чуждестранни научни списания, 2 от които с IF; на 7 от 

публикациите – първи автор); 

- научните съобщения в национални и международни конференции, 

конгреси и симпозиуми, с публикувано резюме (23 от тях са 

международни съобщения; на 17 от съобщенията е първи автор).  

 

 

 



I.       Дисертационен труд за присъждане на образователна и 

научна степен „Доктор“.   

С. Галчева. Абдоминално затлъстяване в детско-юношеска възраст и 

свързаните с него метаболитни и възпалителни промени при деца в 

предпубертетна възраст. Дисертационен труд. Варна, 2009 г. 192 стр.  

Научните открития относно ролята на абдоминалното затлъстяване за 

възникването на кардиометаболитни нарушения при възрастни, както и нарастващия 

интерес към връзката му с развиващото се хронично нискостепенно възпаление (ХНВ) 

в мастната тъкан и системното кръвообръщение, с последваща нарушена секреция на 

про- и анти-инфламаторни фактори от адипоцитите, на фона на лимитирания брой 

данни за детска възраст, определи избора на темата на настоящата работа, нейната цел 

и основни задачи. 

Цел: Да се създадат специфични за възрастта и пола репрезентативни 

референтни стойности за обиколка на талията (ОТ) при градски деца и подрастващи на 

възраст 6-18 години. Да се проучат зависимостите между степента на абдоминално 

затлъстяване, определено чрез измерената коремна обиколка, кардиоваскуларните и 

метаболитни нарушения, и някои маркери на ХНВ при предпубертетни деца с различен 

тегловен статус.  

Материал и методи:  

А). Трансверзално проучване на антропометричните показатели при здрави 

градски деца и юноши на възраст от 6 до 18 години. 

За периода 2006-2007 г. 3810 деца и юноши (2052 момчета и 1758 момичета) 

бяха изследвани, с цел да се определи антропометричния статус на репрезентативна 

здрава градска детско-юношеска популация. Използваните бяха следните методи:  

- антропометрия с измерване на тегло,  ръст, ОТ. Изчисли се ИТМ по стандартната 

формула. Наличието на НТ и затлъстяване се определи, прилагайки международните 

IOTF референтни стойности на ИТМ, в зависимост от пола и възрастта (Cole, 2000); 

- анкета за демографски характеристики на участниците и рискови фактори за 

наднормено тегло и затлъстяване.  



Б). Проучване тип „случай-контрола”. 

Изследваха се 168 предпубертетни здрави деца (78 момчета) на средна възраст 

8,1±1,2 години, разпределни в три групи в зависимост от ОТ: контроли (ОТ<75-и 

персентил), деца в риск (ОТ между 75-и и 90-и персентил) и затлъстели деца (ОТ > 90-и 

персентил). Проведоха се: структурирано интервю по предварително разработен 

въпросник, антропометрия, измерване на АН и пулсова честота, ехографско изследване 

за наличие на чернодробна стеатоза, лабораторни биохимични и хормонални 

изследвания (кръвна глюкоза, липиден профил, чернодробни трансаминаза, инсулин). 

Допълнително се измериха серумните нива на някои инфламаторни (hsCRP, hsIL-6, 

hsTNF-α) и анти-инфламаторни маркери (адипонектин).  

Резултати:  

Изработени са специфични за възрастта и пола репрезентативни референтни 

стойности и изгладени LMS персентилни криви на ОТ за градски деца и юноши на 

възраст 6-18 години, които показват сигнификантно й нарастване с възрастта и при 

двата пола. За всяка възраст и персентил, ОТ е по-висока при момчетата. При 

последните максималното увеличение на ОТ се наблюдава на 11-14 год. възраст, докато 

при момичетата то се установява значително по-рано, между 9 и 12 год.  

Актуалната честота на НТ и затлъстяване сред изследваната популация на 

възлиза на 28,9% - от тях 20,4% са с НТ, а 8,5% са със затлъстяване. Установява се по-

висока честота на затлъстяване сред децата в начална училищна възраст. При 

момичетата максимумът настъпва между 7 и 9 год. (10,4%÷15,2%), а при момчетата 

максималната честота на затлъстяване е на 7-11 год. възраст (10,6%÷13,3%). 

Сред рисковите фактори, асоциирани с развитието на затлъстяване и 

метаболитни нарушения в ДЮВ са фамилната обремененост със затлъстяване, повишен 

ИТМ на родителите, по-високото тегло при раждане, изкуственото хранене в 

кърмаческа възраст, намалената двигателна активност, заседналият начин на живот и 

нездравословните хранителни навици на децата. 

Наличието на стеатоза и увеличени размери на двата дяла на черния дроб, както 

и повишени нива на АлАТ се доказват сигнификантно по-често сред предпубертетни 

деца с абдоминално затлъстяване. 



Най-честото кардиометаболитно нарушение при изследваните предпубертетни 

деца е понижената концентрация на HDL-C, последвна от повишените ТГ, ДАН, САН и 

повишена КГ на гладно. При 5,8% от децата с абдоминално затлъстяване се открива 

съчетание от ОТ>90-и персентил и 2 допълнителни критерия съгласно IDF 

дефиницията за метаболитен синдром. 

Показателите на въглехидратната хомеостаза при предпубертетни деца с 

абдоминално затлъстяване са по-високи спрямо тези на слабите им връстници. Доказва 

се значима права корелация между ОТ и концентрациите на КГ, инсулин и HOMA-IR, 

като всяко увеличение на ОТ с един квартил обуславя нарастване на КГ с 0,06 mmol/l.  

Натрупванете на абдоминална МТ се асоциира с промени в липидния профил. 

Така нарастването на ОТ с един квартил се последва от увеличение в концентрацията 

на ТГ с 0,34 mmol/ и от понижение в HDL-C нивата средно с 0,06 mmol/l.   

Средните стойности на САН и ДАН при абдоминално затлъстели деца са 

сигнификантно по-високи спрямо тези на слабите им контроли. За всеки квартил 

увеличение на коремната обиколка САН се покачва с 3,73 mmHg, а ПЧ с 6,58 уд./min.  

С нарастване на коремната обиколка се доказва значимо повишение на hs-CRP и 

IL-6, общоприети маркери за развиващото се ХНС в абдоминалната МТ. Установява се 

сигнификантна права корелация между hs-CRP и кардиометаболитните показатели 

(инсулин, HOMA-IR, САН и ДАН), както и обратна корелация на HDL-C с hs-CRP, IL-6 

и TNF-α. Концентрацията на анти-инфламаторният протективен адипонектин намалява 

достоверно с увеличението на коремната обиколка при предпубертетни деца, като с 

всяко нарастване на ОТ с един квартил той се понижава значимо с 1,55 ng/l. 

Заключение:  

Необходимо е своевременното разработване и прилагане на национални и 

международни профилактични и интервенционални програми с цел предотвратяване на 

възникването на абдоминално затлъстяване и свързаните с него нарушения още в ранна 

детска възраст. Въпреки интензивната работа в тази насока все още остават 

неразгадани някои молекулярни механизми, които напълно да хвърлят светлина върху 

процесите, протичащи на нивото на МТ и тяхната връзка с последващите 

кардиометаболитни промени, обуславящи повишената заболеваемост и смъртност от 

ССЗ, ЗД тип 2, злокачествени заболявания и др. в зряла възраст. 



II.      Пълнотекстови научни публикации в чуждестранни научни 

списания с импакт фактор, равностойни на монографичен 

труд.  

1. Galcheva SV, Iotova VM, Stratev VK. Television food advertising directed 

towards Bulgarian children. Arch Dis Child. 2008; 93: 857-861. (Editor’s choice). 

ISSN: 0003-9888. IF 3.011. 

Резюме:  

Background: Childhood obesity is a serious health problem worldwide with a prevalence 

rising to epidemic proportions. Television viewing is suspected as an important contributor 

and along with food advertisements significantly influence children’s unhealthy dietary 

habits, purchase requests and adiposity. 

Objectives: To examine the exposure of Bulgarian children to television food advertising and 

to make a content analysis of the food/beverage advertisements during children’s television 

programmes. 

Design: 41.5 h of children’s television programming on three national networks, were 

videotaped. All recorded food advertisements were evaluated to identify the marketing 

strategies used for the stimulation of children’s purchase requests. 

Results: Food/beverage advertisements accounted for 124 (33.4%) of all commercials, with 

96.8% being for unhealthy foods. 57% of them were aimed specifically at children as the most 

advertised products were salty/sweetened snacks and cereals, sweets, soft drinks/carbohydrate 

juices and salty foods, with no fruit or vegetable commercials. Food advertisements used 

more themes of adventure, animation, music and gifts to attract children’s attention, and gave 

information based on the product’s taste, physical qualities, novelty, presence of 

premiums/prizes. Of all food/beverage advertisements, 27.4% contained health-related 

information about the products; three-quarters of the advertisements were shot with young 

normal-weight actors with a good/healthy appearance. 

Conclusion: Almost all recorded food advertisements do not support the Bulgarian dietary 

recommendations for healthy and balanced eating. More activities to reduce the unhealthy 

food promotion to children are mandatory as restrictions by type of advertised food, target 



group or limits on the advertisements’ account and times shown, as well as parental/self-

regulation. 

2. Galcheva SV, Iotova VM, Yotov YT, Bernasconi S, Street ME. Circulating 

proinflammatory peptides related to abdominal adiposity and cardiometabolic 

risk factors in healthy prepubertal children. Eur J Endocrin. 2011; 164:553-558. 

ISSN: 0804-4643. IF 3.423 

Резюме:  

Objectives: To analyze the circulating levels of proinflammatory peptides in healthy 

prepubertal children in relation to abdominal obesity, measured by waist circumference (WC), 

and to investigate their interactions with cardiometabolic risk factors.   

Design and methods: A cross-sectional study of 137 healthy prepubertal children with a 

mean age of 8.0±0.1 years, divided into 3 groups according to their WC as a measure of 

abdominal obesity: “normal-waist circumference (normal-WC)” (25th-75th percentile, N=48), 

“children at risk” (75th-90th percentile, N=39) and “abdominally obese” (≥90th percentile, 

N=50). Auxological measurements and blood pressure (BP) were taken. Fasting levels of 

hsCRP, interleukin (IL)-6, tumor necrosis factor (TNF)-α, glucose, insulin and lipid profile 

were measured. Insulin resistance (IR) was assessed by homeostasis model assessment index 

(HOMA-IR).  

Results: Abdominally obese children had significantly higher BP, insulin, HOMA-IR, total 

cholesterol and triglycerides (TG) compared to their normal-WC counterparts (P<0.05). 

HsCRP concentrations increased proportionally with the degree of abdominal obesity 

(r=0.443, P<0.0001), whereas IL-6 and TNF-α were not significantly associated with any of 

the adiposity variables. After controlling for adiposity, hsCRP was significantly correlated 

with systolic BP (r=0.257, P=0.004), TNF-α levels were related to high-density lipoprotein 

cholesterol (HDL-C) (r=-0.216, P=0.016) and TG (r=0.196, P=0.029), whereas the 

relationship between IL-6 and HDL-C reduced its magnitude to an insignificant level (r=-

0.173, P=0.055).   

Conclusions: Healthy prepubertal children with abdominal obesity have associated 

inflammatory and cardiometabolic alterations, interacting with each other. 



3. van Stralen MM, te Velde SJ, Nassau F, Brug J, Grammatikaki E, Maes L, 

Bourdeaudhuij ID, Verbestel V, Galcheva S, Iotova V, Koletzko B, Kries R, 

Bayer O, Kulaga Z, Ribas-Barba L, Sanchez-Villegas A, Serra-Majem L, Manios 

Y, Chinapaw MJM. On behalf of the ToyBox study-group. Weight status of 

European preschool children and associations with family demographics and 

energy balance related behaviours: a pooled analysis of six European studies. 

Obes Rev 2012; 13 (suppl. 1): 29-41. ISSN: 1467-789X. IF 6.87 

Резюме:  

This study aimed to (i) gain insight in the prevalence of overweight indices in European 

preschoolers (4–7 years); (ii) identify energy balance-related behaviours associated with 

overweight/obesity; and (iii) identify children at risk for overweight/obesity. Secondary 

analyses of six European data sets were conducted according to standardized protocols. Based 

on objectively measured height and weight, prevalence of overweight and obesity across the 

countries ranged from 8% to 30% and 1% to 13%, respectively, with highest rates in Southern 

European countries (i.e. Spain and Greece). Positive associations between sedentary 

behaviours and overweight indices were found. Physical activity and dietary behaviours were 

not associated, possibly because of methodological limitations. Children of parents with high 

body mass index or low socioeconomic status were at increased risk of overweight/obesity. In 

conclusion, large differences in prevalence of overweight and obesity among preschoolers 

across Europe were observed. Future obesity prevention interventions in preschoolers should 

target screen time giving specific attention to children from overweight and/or low 

socioeconomic status parents. There is a need for high methodological quality studies, 

preferably with a long-term prospective design using sensitive, valid and reliable measures of 

behaviours, assessing whether and which physical activity and dietary behaviours are 

associated with overweight in preschoolers. 

Keywords: Behaviour, children, young children, Europe, obesity. 

 

 

 



4. Galcheva SV, Martorana D, Iotova VM, Yotov Y, Neri TM, Street ME. 

Associations between two single nucleotide polymorphisms of the Adiponectin 

gene, its circulating concentrations and cardiometabolic risk factors among 

prepubertal children with and without abdominal obesity. J Endocrinol Invest. 

2013; 36: 869-875. ISSN: 1720-8386. IF 1.552 

Резюме:  

Background: The adiponectin gene has been identified as a susceptibility locus for metabolic 

syndrome, diabetes and cardiovascular disease.  

Aim: To examine the influence of two single nucleotide polymorphisms (SNPs) of this gene 

(+276G>T and +45T>G) on circulating adiponectin concentrations, and to evaluate their 

relationship with adiposity and cardiometabolic risk factors in prepubertal children with and 

without abdominal obesity. 

Material and methods: 168 children (78M, 6-10 years) were examined, divided into three 

groups based on waist circumference (WC). Auxological and biochemical parameters were 

measured by standard procedures. Adiponectin SNPs were genotyped using TaqMan allelic 

discrimination assays. 

Results: Adiponectin concentration correlated inversely with measures of adiposity (rBMIz-

score=-0.211, pBMIz-score=0.007; rwc=-0.210, pwc=0.008; rwc/height=-0.215, 

pwc/height=0.006), and was significantly influenced by blood glucose, insulin and systolic 

blood pressure (SBP). The +276T-allele carriers had higher SBP and diastolic BP compared 

to GG-homozygotes (p<0.05), and expressed higher obesity-related measures and lower 

adiponectin concentrations. As to the +45T>G SNP, the GG-subject had higher total 

cholesterol and LDL-C concentrations compared to the T-allele carriers (p<0.05), showing 

worse obesity measures, higher triglyceride, glucose and insulin and lower serum adiponectin 

values.    

Conclusion: Genetic variants of the adiponectin gene had an impact on adiposity, adiponectin 

concentrations and some cardiometabolic variables among prepubertal children. 

 

 



5. Xi B, Zong X, Kelishadi R, Bovet P, Chiolero A, Litwin M, Poh BK, Sung RYT, 

So HK, Schwandt P, Haas GM, Neuhauser NK, Marinov L, Galcheva SV, 

Motlagh ME, Kim HS, Khadilkar V, Krzyżaniak A, Romdhane HB, Heshmat R, 

Chiplonkar S, Stawińska-Witoszyńska B, Ati JE, Qorbani M, Kajale N, Traissac 

P, Ostrowska-Nawarycz L, Ardalan G, Parthasarathy L, Zhao M, Zhang T, Pan 

H, Aounallah-Skhiri H, Krzywińska-Wiewiorowska M, Nawarycz T, Steffen LM, 

Khadilkar A, Hong YM: On behalf of the International Child Blood Pressure 

References Establishment Consortium. Establishing International Blood 

Pressure References among Non-overweight Children and Adolescents Aged 6-17 

Years. Circulation. 2016;133(4):398-408. ISSN: 0009-7322. IF 17.202 

Резюме:  

Background: Several distributions of country-specific blood pressure (BP) percentiles by 

sex, age, and height for children and adolescents have been established worldwide. However, 

there are no globally unified BP references for defining elevated BP in children and 

adolescents, which limits international comparisons of the prevalence of pediatric elevated 

BP. We aimed to establish international BP references for children and adolescents by using 7 

nationally representative data sets (China, India, Iran, Korea, Poland, Tunisia, and the United 

States).  

Methods and Results: Data on BP for 52 636 nonoverweight children and adolescents aged 6 

to 19 years were obtained from 7 large nationally representative cross-sectional surveys in 

China, India, Iran, Korea, Poland, Tunisia, and the United States. BP values were obtained 

with certified mercury sphygmomanometers in all 7 countries by using standard procedures 

for BP measurement. Smoothed BP percentiles (50th, 90th, 95th, and 99th) by age and height 

were estimated by using the Generalized Additive Model for Location Scale and Shape 

model. BP values were similar between males and females until the age of 13 years and were 

higher in males than females thereafter. In comparison with the BP levels of the 90th and 95th 

percentiles of the US Fourth Report at median height, systolic BP of the corresponding 

percentiles of these international references was lower, whereas diastolic BP was similar. 

Conclusions: These international BP references will be a useful tool for international 

comparison of the prevalence of elevated BP in children and adolescents and may help to 

identify hypertensive youths in diverse populations. (Circulation. 2016;133:398-408. DOI: 

10.1161/CIRCULATIONAHA.115.017936.) 



III. Пълнотекстови научни публикации.  

1. С. Галчева, В. Йотова, В. Стратев, В. Цанева. Диагностичен и терапевтичен 

подход към поликистозния овариален синдром в зависимост от 

специалността на консултиращия лекар. Ендокринология. 2006; 11(4):196-

203. ISSN: 1310-81-31. 

Резюме:  

ПКОС е състояние, проявяващо се клинично още от пубертета, свързано с редица 

усложнения. Цел на настоящото проучване бе да се оцени диагностичния и 

терапевтичен подход към ПКОС, в зависимост от специалността на консултиращия 

лекар.  

Участници и резултати: Анкетирахме 51 лекари от гр. Варна - ОПЛ (60,8%), 

ендокринолози (19,6%) и гинеколози (19,6%). ОПЛ определят ПКОС като 

изключително рядко състояние в практиките си. Като най-чести клинични прояви те  

посочват менструалните нарушения и хирзутизма, а като най-чести усложнения - 

дислипидемията и НГТ. Въпреки това 90% от тях насочват тези пациентки към 

гинеколози. Специалистите консултират между 5-300 жени с ПКОС. Не се открива 

сигнификантна разлика между тях по отношение на посочените симптоми и 

усложнения на ПКОС, но липиден профил и глюкозна хомеостаза се изследват едва от 

10%, съотв. 20% от гинеколозите. Последните препоръчват предимно терапия с 

антиандрогени±ОКС, докато 75% от ендокринолозите използват Метформин 

независимо от водещото нарушение. Всички анкетирани са на мнение, че лечението на 

ПКОС трябва да се провежда единствено от специалисти.  

Заключение: Необходимо е по-широко консенсусно становище сред специалистите, 

лекуващи ПКОС, за да се избегне объркването на пациентките, да се осигури 

продължителен терапевтичен успех и да се намали риска от късни усложнения на 

ПКОС. 

 

 



2. Св. Христова, В. Маджова, А. Забунов, П. Манчева, Ст. Томчева, С. 

Галчева, В. Йотова. Проблем ли е затлъстяването в детската възраст за 

общата медицинска практика? Мединфо. 2008; 1:46-48. ISSN: 1313-2466.  

Резюме:  

Според дефиницията на СЗО „Затлъстяването е комплексно мултифакторно 

заболяване, характеризиращо се с излишък на мастна тъкан“. Най-кратко 

затлъстяването се дефинира като състояние на свръхплюс или излишък на телесна 

мазнина, отнесена към активната маса на тялото.  

3. В. Йотова, С. Галчева, В. Стратев Маркетингови стратегии в 

телевизионните реклами на храни и напитки, насочени към деца. Социална 

медицина. 2008; N 1-2: 72-75. ISSN: 1310-1757. 

Резюме:  

Детското затлъстяване нараства в световен мащаб, включително и в страните с 

развиваща се икономика. Рекламите на храни/напитки доказано водят до увеличаване 

на хранителния внос. Целта на проучването е да се извърши анализ на съдържанието на 

ТВ реклами на храни/напитки по време на детски предавания и да се определят 

използваните маркетингови стратегии. Осъществи се видеозапис на всички детски ТВ 

програми от ефира на 3 национални телевизии в рамките 4 дни. От всички реклами 124 

(33,4%) бяха за храни/напитки, от които 96,8% представяха нездравословни продукти. 

Болшинството от последните бяха за висококалорийни храни с повишено съдържание 

на захар (62,1%), мазнини (61,3%) и/или сол (21,8%). При мултилогистичен 

регресионен анализ се установи, че видът на рекламирания хранителен продукт 

корелира сигнификантно с деня (r0.41), телевизията (r0.023), вида на ТВ предаване 

(r0.35) и часовия блок (r0.36), р<0,0001. Преобладаваше индиректната стимулация за 

закупуване на продуктите (54%). Настоящата работа оценява многостранно 

телевизионните хранителни реклами, насочени към българските деца и насочва към 

необходимостта от неотложни мерки за намаляване въздействието на тези реклами. 

 

Ключови думи: затлъстяване, деца, телевизия, реклами 

 



4. С. Галчева. Мастна тъкан – структура, функции, теории за възпаление. 

Ендокринология. 2009; 4: 237 – 245. ISSN: 1310-81-31. 

Резюме:  

Дълго време мастната тъкан се възприемаше като пасивен орган за съхранение 

на наличната енергия под формата на мазнини. През последните 15 години се 

установиха голям брой адипокини, произвеждани от адипоцитите, което окончателно 

определи ролята й на ендокринен орган. При затлъстяване, хиперплазията и 

хипертрофията на мастните клетки води до развитие на нискостепенно хронично 

възпаление с повишено нахлуване на макрофаги около хипоксичните адипоцити и 

нарастваща продукция на цитокини, хемокини, хормони и др. фактори, които 

предразполагат към развитието на свързаните със затлъстяването метаболитни 

нарушения, водещи до захарен диабет и атеросклероза. 

Ключови думи: мастна тъкан, възпаление, макрофаги, адипокини 

5. С. Галчева. Метаболитна и възпалителна активност на мастната тъкан при 

затлъстяване. Ендокринология. 2009; 4: 245 – 252. ISSN: 1310-81-31. 

Резюме: 

Мастната тъкан представлява активен ендокринен орган, който освобождава 

голям брой адипокини, предаващи сигнали към органи с метаболитно значение – 

мозък, черен дроб, скелетни мускули и имунната система, като по този начин модулира 

хемостазата, артериалното налягане, липидния и глюкозен метаболизъм, възпалението 

и атеросклерозата. Настоящият обзор обобщава последните данни за ефектите на 

произлизащите от мастната тъкан протеини, проявяващи както полезни (адипонектин), 

така и увреждащи ефекти (ангиотензиноген, цитокини). Нарушение в баланса на тези 

секретирани фактори води до развитието на инсулинова резистентност, метаболитни и 

съдови заболявания, свързани със затлъстяването.  

Ключови думи: мастна тъкан, адипокини, затлъстяване, метаболитни 

нарушения 

 



6. Iotova V, S. Galcheva, K. Petrova. Obesity is increasing fast among Varna school 

children in the last 5 years (2002-2007). Scripta Scientifica Medica. 2009; 41(1): 

31-34. ISSN: 1314-6408. 

Резюме:  

Childhood obesity persists and increases with age, thus leading to early morbidity and mortal 

ity. Countries on the Balkans report extremely high rates of growing childhood obesity with 

time, especially in pre-pubertal children. The present study aims to assess trends of obesity 

increase among pre-pubertal children during the last 5 years (2002-2007) in the city of Varna. 

Two representative cross-sectional student’s populations aged 7-9 years were compared - one 

measured in 2001/2002 (Gr. I, n=1004) and Gr. II, n=1043, studied in 2006-2007. Both 

groups were measured using standard procedures. The prevalence of obesity is most markedly 

expressed, especially right before puberty among the 9 year old children. It has greatly 

increased in 5-years time under surveillance, significantly both among boys (p<0.001) and 

among girls (p=0.0027). There is no significant difference in obesity prevalence between girls 

and boys - 10.4% vs. 10.6% (p>0.05). Both mean BMI and the level of the BMI 95th percen 

tile are steeply increasing. The mean BMI of the mothers is lower in 2007 (22.0 ±2.6 kg/m2) 

than it was in 2002 (22.8 ±2.5 kg/m2), p<0.01. The mean BMI of the boys’ fathers doesn’t 

change while the girls’ fathers show significant BMI increase - 25.00 ±3.7 vs. 26.9 ±2.9 

kg/m2 (p<0.001). In a linear regression analysis the most significant factors for obesity for 

Gr. I are BMI of the mother (p<0.0001), father (p<0.0001) and number of family members 

(p=0.001) and for Gr. II - birth weight (p<0.0001), family history (p<0.0001), decreased 

frequency (p=0.001) and duration (p=0.01) of physical activity, and increased so das conump 

tion (p=0.035). The present study provides evidence of increasing obesity among pre-pubertal 

children in the city of Varna. More regulations should be introduced in order to prevent/re 

verse the trend towards increase of childhood obesity. 

Key words: obesity, childhood, trend of increase, BMI, risk factors 

 

 

 



7. Стратев В, Й. Петев, М. Йорданова, С. Галчева, М. Пенева. 

Aнтропометрични кардиометаболитни и възпалителни промени при 

пушачи в зависимост от продължителността и тежестта на тютюнопушене. 

Сърце-бял дроб. 2010; 16(1-2): 27-35. ISSN: 1310-6341. 

Резюме:  

Тютюнопушенето и затлъстяването са основните предотвратими рискови 

фактори, които увеличават общата смъртност в световен мащаб. Системното 

нискостепенно хронично възпаление играе важна роля в патогенезата и на двата 

процеса. Целта на настоящото проучване бе да се установят връзката между някои 

антропометрични и възпалителни показатели и продължителността и тежеста на 

тютюнопушене при пушачи без други заболявания. Бяха изследвани 94 индивида на 

средна възраст 52,7±6,4 г. (87 мъже и 7 жени), разпределени в четири групи според 

броя на цигарените пакетогодини (ПГ). Те попълниха въпросник относно наличието на 

хронични заболявания, тежестта и продължителността на пушенето. Проведе се 

антропометрия и измерване на артериалното налягане и се изследваха някои 

метаболитни и възпалителни показатели. Уустановява се, че индексът на телесна маса 

(ИТМ), обиколката на талията (ОТ), кръвната глюкоза, LDL-холестерол, СУЕ, броят на 

левкоцитите и С-реактивният протеин (CRP) се увеличават статистически значимо 

(р<0,05) с нарастването на броя на ПГ и изпушените цигари дневно. 

Продължителността на тютюнопушенето се обуславя значимо единствено от ОТ 

(р=0,012; β=0,258). ИТМ показва значима корелация с нивата на кръвната глюкоза 

(р=0,006, r=0,287), CRP (р=0,006, r=0,291) и ОТ (р<0,0001, r=0,731). Последната се 

асоциира още и със серумните концентрации на CRP (р<0,0001, r=0,364). Въз основа на 

тези находки може да се заключи, че в резултат на продължително и интензивно 

тютюнопушене се развива хронично системно възпаление, което е тясно свързано с 

развитието на метаболитни нарушения и затлъстяване. 

Ключови думи: тютюнопушене, цигарени пакетогодини, затлъстяване, 

хронично възпаление, метаболитни нарушения.  

 

 



8. Константинова М., Ч. Петрова, С. Галчева, В. Йотова, Р. Колева, П. 

Граматикова, Т. Тодоров.  Персентилни стойности за обиколка на талията 

за българските деца от 1 до 18 годишна възраст. Педиатрия. 2010; 4:32-35. 

ISSN: 0479-7876. 

Резюме:  

Въведение: Абдоминалното затлъстяване се асоциира с риск от сърдечносъдови 

заболявания, поради което неговото ранно идентифициране е изключително важно за 

започване на своевременно лечение. Обиколката на талията е надежден, достъпен и 

неинвазивен метод, чрез който може да се идентифицира рисковото абдоминално 

затлъстяване. В педиатричната литература са публикувани данни за български деца от 

гр. Варна за възрастта между 6 и 18 години.  

Цел на нашата работа е да се определят възрастово и полово - специфични персентилни 

криви за размера на талията на българските деца на възраст от 1 до 18 години. Това е 

съвместна разработка с колектива, публикувал данните над 6 години, част от чиито 

изследвания влизат и в настоящата работа.  

Материал и методи: Проучването обхваща репрезентативна извадка от 5652 деца / 

2827 момчета/ между 1 и 18 години, живеещи в 5 различни населени места в страната: 

София- град, София - област, Варна, Плевен и Стара Загора. Изследванията са 

провеждани между септември 2006 и юни 2008 година/. Изчислени са персентилни 

показатели за групираните по пол и възраст изследвани деца. Представените 

персентилни стойности са моделирани чрез използване на метода на изгладените 

персентилни криви (LMS method). Изработените персентилни стойности и криви за 

размера на талията за българските деца от 1 до 18 годишна възраст ще послужат за 

ранна диагноза на абдоминално натрупване на мастна тъкан, които могат да се 

използват от педиатри и лични лекари своевременна диагноза на рисковото 

абдоминално затлъстяване.  

Ключови думи: абдоминално затлъстяване, деца, проучване. 

 



9. M. Lateva, V. Iotova, S. Galcheva. Les enfants obèses ont-ils des problèmes de 

santé ? Point de vue des parents et des médecins. Exercer. 2010; 94 (suppl 4): 104-

105. ISSN: 0998-3953.  

Резюме:  

All over the world overweight and obesity are regarded very seriously by the society. 

In Bulgaria childhood obesity is getting more discussed, although the general opinion – “the 

more fluffy the better”is still strong, especially for toddlers. Can general practitioners (GPs) 

and parents detect/admit the problem and take adequate measures for its management? 

 

10. С. Галчева, В. Йотова. Абдоминално затлъстяване и възпаление – здравен 

риск в детско-юношеска възраст. Педиатрия. 2011; 1: 15-19. ISSN: 0479-

7876. 

Резюме:  

Абдомналното затлъстяване в детско-юношеска възраст се асоциира с 

кардиометаболитни и възпалителни промени, които взимодействат помежду си и 

обуславят повишен здравен риск сред детската-юношеската популация. Тези промени 

могат да персистират в зряла възраст като повишават вероятността за развитие на 

сърдечно-съдови заболявания и захарен диабет. Всичко това обуславя необходимостта 

от изследвания в областта на абдоминалното затлъстяване и свързаните с него 

нарушения, които да разкрият по-добре подлежащите механизми на тези сложни 

взаимодействия с цел разработване на успешни превантивни стратегии. 

Ключови думи: абдоминално затлъстяване, кардиометаболитен риск, 

възпаление, детско-юношеска възраст 

 

 

 

 

 



11. Йотова В., С. Галчева. Предизвикателства в областта на детското 

затлъстяване в България и на Балканите. Педиатрия. 2011; 1: 11-14. ISSN: 

0479-7876. 

Резюме:  

През 2000 г. 155 милиона деца по света са с наднормено тегло, а около 45 

милиона са със затлъстяване. В настоящия обзор разглеждаме това явление от няколко 

аспекта, като цитираме редица собствени проучвания. Маркираме последиците от 

детското затлъстяване, персистирането и мултиплицирането му с възрастта, както и 

увеличаващата се в поколенията средна мастна маса. Специално внимание се отделя на 

специфичното за Балканите по-изразено засягане на мъжкия пол, както и на 

потенциалната му връзка със заболяемостта при мъжете. Отбелязан е ускореният 

растеж на децата, както и промяната в изявата на различни заболявания, предизвикани 

или проявяващи се на фона на затлъстяване. Завършваме с посоките за превенция и 

лечение на затлъстяването. 

Ключови думи: затлъстяване, деца, предизвикателства, превенция 

12. С. Галчева, В. Йотова, Е. Дянков.  Намалената продължителност на съня 

при здрави предпубертетни деца се асоциира с наличие на абдоминално 

затлъстяване. Социална медицина. 2011; 3: 15-18. ISSN: 1310-1757. 

Резюме:  

Проведено е проучване тип „случай-контрола” сред 168 деца (78 момчета) на 

средна възраст 8,1±1,2 г. Антропометричните показатели се измериха чрез стандартни 

техники, изчислен е ИТМ. Участниците се разпределиха в три групи (с нормална ОТ, 

деца в риск и абдоминално затлъстели) според персентилните стойности на ОТ за 

български деца. Проведе се интервю с родителите относно времето за лягане и 

събуждане на детето през делничните и почивните дни, времето, прекарвано пред 

компютрите и ТВ приемници на ден. Изчисли се ПС. Доказана е обратна корелация 

между показателите на абдоминално и генерализирано затлъстяване, и ПС през 

уикендите при момчетата и момичетата. Не е установена значима връзка между ПС и 

времето, прекарвано пред ТВ/компютъра. Установи се, че по-краткият сън в 

предпубертетна възраст се асоциира с по-голяма коремната обиколка и повишен риск 

от абдоминално затлъстяване. 



13. В. Стратев, М Йорданова, С. Галчева, Й. Петев. Оксидативен стрес, 

затлъстяване и намаление на белодробната функция при пушачи без 

придружаващи респираторни заболявания. Tоракална медицина. 2011; III 

(2): 40-44. ISSN: 1313-9827. 

 

Резюме:  

Тютюнопушенето и затлъстяването нарастват в световен мащаб с характера на 

епидемия. Цигареният дим води до повишаване на оксидантното бреме в белите 

дробове и развитие на оксидативен стрес. Той е основен патогенетичен момент в 

развитието на хронични белодробни заболявания, както и на затлъстяването. Целта на 

анстоящото проучване е да се установи взаимовръзката между тютюнопушенето, 

белодробната функция и затлъстяването, и влиянието им върху нивата на клетъчните 

антиоксидантни ензимни системи – суперосид дисмутаза (СОД) и глутатион-

пероксидаза (ГПх). Проведе се трансверзално проучване с 94 участници (от които 87 

мъже), разпределени в 4 групи според броя на пакетогодините тютюнопушене. 

Проведена беше анкета за установяване на коморбидност и определяне на 

пакетогодините. Извърши се спирометрия, антропометрия и биохимични тестове за 

определяне на еритроцитните активности на СОД и ГПх. Установи се, че с нарастване 

на пакетогодините намаляват основните спирометрични показатели (ВК, ФВК, ФЕО1), 

както и нивата на СОД (р<0,05). Използвайки линеарна мултифакторна регресия се 

установи, че върху нивата на СОД и ГПх съществено влияние оказват индекса на 

телесна маса (ИТМ) и обиколката на талията (ОТ) (р<0,05). Върху ФЕО1 оказват най-

съществено влияние пакетогодините (р=0,036, β=0,926) и ОТ (р=0,047, β=-0,310). Броят 

на изпушените цигари дневно влияе негативно върху ГПх (р=0,025, β=-0,398). Тези 

резултати показват, че нивата на антиоксидантните ензими се асоциират с намаление на 

белодробната функция и показателите за обезитет при пушачи, като при тях е налице 

повоишен оксидативен стрес. 

 

 

 

 

   

 



14. M. Латева, С. Галчева, Н. Ушева, В. Йотова. Обиколка на талия и ИТМ 

сред деца в предучилищна възраст от гр. Варна и връзката им с някои 

поведенчески детерминанти, свързани със затлъстяването. Педиатрия. 

2011; 2: 36-39. ISSN: 0479-7876. 

Резюме:  

Въведение: Детско-юношеското затлъстяване през последните десетилетия нараства с 

интензивни темпове, придобивайки пропорциите на епидемия. Редица проучвания за 

България установяват затлъстяване, съизмеримо с това в редица други европейски 

страни. 

Цел на това проучване е да се определят честотата на наднорменото тегло и 

затлъстяването на деца от гр. Варна в ранна детска и предучилищна възраст и връзката 

им с някои поведенчески фактори, свързани със затлъстяването.   

Участници и методи: измерени бяха ръст, тегло и обиколка на талия на 727 деца от гр. 

Варна на възраст 3,5-6,5 години. Беше определено нормално, наднормено тегло и 

затлъстяване чрез изчисляване на ИТМ и използване на IOTF референтни стойности за 

деца в зависимост от пола и възрастта им. Родителите попълниха въпросници с цел 

идентифициране на рисковите фактори и фамилната обремененост.  

Резултати: С ИТМ над нормата за съответната възраст и пол са 19,4% от участниците 

като 13,2% от тях са с НТ, а 6,2% са със затлъстяване. Налице е сигнификантен тренд в 

относителния дял на момичетата с НТ/затлъстяване в посока от 4 към 6-годишна 

възраст, с над 8-кратно увеличение на честотата на затлъстяване между тези на 6 и 4 

години. Средната продължителност на времето, прекарвано пред ТВ приемници е 

1,78±0,85 часа/ден, докато пред компютрите децата стоят средно 1,04±0,47 часа/ден. 

Доказва се наличие на права корелация между ТВ експозиция и стойностите на ИТМ 

при момичетата (r=0,144, p=0,046).  

Заключение: Настоящото проучване открива значима степен на затлъстяване в ранна 

детска възраст и дефинира някои поведенчески детерминанти, чиято модификация 

може да доведе до успешна превенция на затлъстяването. 

Ключови думи: затлъстяване, ранна детска възраст, поведенчески детерминанти, 

физическа активност 

 

 

 



15. В. Стратев, Й. Петев, С. Галчева, М. Пенева. Хронично възпаление и 

метаболитен синдром (МС) при пациенти с хронична обструктивна 

белодробна болест (ХОББ). Торакална медицина. 2012; IV (3): 50-57. ISSN: 

1313-9827. 

Резюме:  

Въведение: Хроничното възпаление е основен момент в патогенезата както на ХОББ, 

така и на метаболитния синдром. Двете състояния са част от така наречения хроничен 

възпалителен синдром. 

Цел: Да се определи честотата на МС при пациенти с ХОББ спрямо здрави контроли и 

асоциацията на отделните му компоненти със спирометричните показатели и някои 

възпалителни маркери. 

Методи: Проведе се трансверзално проучване тип случай-контрола с 244 участници 

(средна възраст 60,5  ± 9,5 г.). 144 от тях бяха пациенти с ХОББ, а 103 участници без 

респираторни заболявания служеха като контроли. Изследвани бяха нивата на CRP и 

СУЕ. МС се определи по критериите на международната диабетна федерация (IDF). 

Резултати: При пациентите с ХОББ честотата на МС възлиза на 41,8% срещу 39% в 

контролната група. Пациентите с ХОББ, презентиращи МС имаха сигнификантно по-

високи стойности на кръвната глюкоза, систолното и диастолното артериално налягане, 

общия холестерол,  LDL-холестерол, триглицеридите, CRP и обиколка на талията (ОТ) 

спрямо контролите (p<0,05 за всички).  

При пациентите с МС се намери сигнификантна негативна корелация между ОТ и 

ФЕО1% (r= -0,327, p=0,004), и положителна корелация на последния метаболитните 

маркери (p<0,05). Възпалителните маркери СУЕ и CRP корелираха негативно с ФЕО1% 

(r=-0,424, p<0,0001 за СУЕ и r=-0,240, p=0,017 за CRP). Също така при пациентите с 

МС се установи силна позитивна корелация между ОТ и CRP (r=0,711, p=0,032). 

Заключение: Настоящото проучване показва, че МС е често срещано състояние сред 

пациентите с ХОББ и се асоциира с повишен възпалителен отговор. Налице е 

асоциация на компонентите на МС, както и на възпалителните маркери с белодробната 

функция. 

 

 



16. С. Галчева. Моногенни форми на затлъстяване – диагностични критерии и 

значение за педиатричната практика. Практическа педиатрия. 2013; 1: 5-6. 

ISSN: 2367-5268. 

Резюме:  

Затлъстяването е хронично състояние, свързано с нарушен баланс между 

енергийния внос и разход в човешкия организъм, който възниква под влиянието на 

редица генетични фактори и влияния на околната среда. Безспорно генетичните 

фактори са важна и значима част от епидемиологията на детското затлъстяване.   

Повечето гени, обуславящи предразположение към затлъстяване, все още не са 

напълно установени. Въпреки това в литературата са описани няколко форми на 

моногенно затлъстяване, резултат от мутацията или липсата на един определен ген, 

които се срещат сравнително рядко в клиничната практика и се характеризират с 

развитието на високостепенно затлъстяване още в кърмаческа или ранна детска 

възраст. 

  

 

17. Йотова В., В. Бояджиев, С. Галчева, В. Младенов, М. Латева, И. 

Халваджиян, М. Москова, Г. Йорданова, Е. Дянков. Детска ендокринология 

и фармакогенетика – постижения в настоящата практика. Педиатрия. 

2013; 4: 8-12. ISSN: 0479-7876.  

Резюме:  

Терминът “фармакогенетика” се отнася до генетичните разлики в метаболизма 

на лекарствата, засягащи както техните действия, така и страничните им ефекти. Това е 

сравнително нова концепция в медицината и напоследък се натрупват все по-

интригуващи доказателства. Те обясняват неразбираеми доскоро различни влияния на 

медикаменти при изглеждащи хомогенни кохорти от пациенти. В настоящата статия 

представяме няколко примера от последните години за развитието на 

фармакогенетиката в областта на детския диабет и детската ендокринология, вкл. от 

нашия собствен опит. Осветлени са различни аспекти на употребата на лекарства 

основно при моногенен диабет (сулфанилурейни препарати при MODY3, МODY1 и 

активиращи мутации на калий-чувствителните АТР канали на бета-клетката, диазоксид 

при хиперинсулинемичната хипогликемия поради инхибиращи мутации на Kir6.2, 



тиамин при TRMA и др.). Накратко са засегнати и някои аспекти на дефицита на 

растежен хормон и синдрома на Prader-Willi. В заключение, фармакогенетиката все 

повече ще навлиза в ежедневната клинична практика и ще подобрява лечениет o на 

децата с ендокринни заболявания и тяхната далечна прогноза.  

Ключови думи: фармакогенетика, детска ендокринология, моногенен диабет, 

редки болести 

18. Lateva M, S. Galcheva, W. De Witte1, V. Iotova. Preschool children – obesity and 

risk behaviours. Trends from 2009 to 2013. Scripta Scientifica Medica, 2013; 45, 

suppl. 3: 39-42. ISSN: 1314-6408.  

Резюме: 

In the beginning of 2011, according to WHO more than 40 million children under 5 years are 

overweight, and over 30 million of them live in developing countries. In Bulgaria Iotova et. 

al. (2009) reported an increased incidence of obesity in 9-year old girls from 4.3% to 10.4% 

over a period of 5 years (2002-2007).  

Aim: To determine the incidence of overweight and general and abdominal obesity in 

preschool children, and also some risk behaviors and their trend over 2009.  

Participants and methods: height, weight and WC were measured of a total of 117 children 

aged 4,53±0.29 years that were attending kindergartens in Varna. BMI (kg/m2) was 

calculated and compared with the IOTF references for the corresponding age and sex. The 

comparison was made with a group of 189 children from Varna, of the same age (mean age 

4,58±0,31 years), measured by the same methods in 2009.  

Results: When comparing the two groups there was a significant reduction in WC (p=0.022). 

In 2009 OW/ obese were 12.7% of the children and significantly increased to 19.7% in 2013 

(p=0.01). There is a decrease in the proportion of obese children (from 4.2% to 0.9%) and an 

increase in those who were overweight (from 8.5% to 18.8%).  

Conclusion: Reducing the percentage of obese children in this young age most likely reflects 

a positive trend in the attitude towards obesity. Increasing percentage of overweight children 

who are potential pool of increasing obesity with age, requires serious attention in the 

prevention of obesity.  



19. T. Mouratidou, ML. Miguel, O. Androutsos, Y. Manios, I. De Bourdeaudhuij, G. 

Cardon, Z. Kulaga, P. Socha, S. Galcheva, V. Iotova, A. Payr, B. Koletzko and 

LA. Moreno, on behalf of the ToyBox-study group. Tools, harmonization and 

standardization procedures of the impact and outcome evaluation indices 

obtained during a kindergarten-based, family-involved intervention to prevent 

obesity in early childhood: The ToyBox-study. Obes Rev. 2014; S3, 56-60. ISSN: 

1467-789X. IF 7.995. 

Резюме:  

The ToyBox-intervention is a kindergarten-based, family-involved intervention targeting 

multiple lifestyle behaviours in preschool children, their teachers and their families. This 

intervention was conducted in six European countries, namely Belgium, Bulgaria, Germany, 

Greece, Poland and Spain. The aim of this paper is to provide a descriptive overview of the 

harmonization and standardization procedures of the baseline and follow-up evaluation of the 

study (and substudies). Steps related to the study’s operational, standardization and 

harmonization procedures as well as the impact and outcome evaluation assessment tools used 

are presented. Experiences from the project highlight the importance of safeguarding the 

measurement process to minimize data heterogeneity derived from potential measurement 

error and country-by-country differences. In addition, it was made clear that continuing 

quality control and support is an important component of such studies. For this reason, well-

supported communication channels, such as regular email updates and teleconferences, and 

regular internal and external meetings to ensure smooth and accurate implementation were in 

place during the study. The ToyBox-intervention and its harmonized and standardized 

procedures can serve as a successful case study for future studies evaluating the efficacy of 

similar interventions.  

Keywords: Assessment tools, harmonization, preschool children, standardization. 

 

 

 

 



20. Androutsos O, Apostolidou E, Iotova V, Socha P, Birnbaum J, Moreno L, De 

Bourdeaudhuij I, Koletzko B, Manios Y; ToyBox-study group: Manios Y, 

Koletzko B, De Bourdeaudhuij I, Paw MC, Moreno L, Summerbell C, Lobstein 

T, Annemans L, Buijs G, Reilly J, Swinburn B, Ward D, Manios Y, Androutsos 

O, Grammatikaki E, Katsarou C, Apostolidou E, Efstathopoulou E, Koletzko B, 

Duvinage K, Ibrügger S, Strauß A, Herbert B, Birnbaum J, Payr A, Geyer C, De 

Bourdeaudhuij I, Cardon G, De Craemer M, De Decker E, De Henauw S, Maes 

L, Vereecken C, Van Assche J, Paw MC, Pil L, te Velde S, Moreno L, 

Mouratidou T, Fernandez J, González-Gil EM, Mesana M, De Miguel-Etayo P, 

Gracia-Marco L, Oves B, Yngve A, Kugelberg S, Nilsen BB, Lynch C, Mosdøl A, 

Summerbell C, Moore H, Douthwaite W, Nixon C, Kreichauf S, Wildgruber A, 

Socha P, Kulaga Z, Zych K, Góźdź M, Gurzkowska B, Szott K, Iotova V, Lateva 

M, Usheva N, Galcheva S, Marinova V, Radkova Z, Feschieva N, Lobstein T, 

Aikenhead A, Buijs G, Dorgelo A, Nethe A, Jansen J, Gmeiner O, Retterath J, 

Wildeis J, Günthersberger A, Gibson L, Voegele C. Process evaluation design 

and tools used in a kindergarten-based, family-involved intervention to prevent 

obesity in early childhood. The ToyBox-study. Obes Rev. 2014;15 (Suppl 3):74-80. 

ISSN: 1467-789X. IF 7.995. 

Резюме:  

Process evaluation (PE) is used for the in-depth evaluation of the implementation process of 

health promotion programmes. The aim of the current paper was to present the PE design and 

tools used in the ToyBox-intervention. The PE design was based on a three-step approach, 

including the identification of ToyBoxspecific PE elements (step 1), the development of PE 

tools and harmonization of procedures (step 2), and the implementation of PE using 

standardized protocol and tools across the intervention countries (step 3). Specifically, to 

evaluate the implementation of the intervention, teachers’ monthly logbooks were recorded 

(dose delivered, fidelity, dose received); post-intervention questionnaires were completed by 

parents/caregivers and teachers (dose received); participation and attrition rates were recorded 

(recruitment, reach); and audit questionnaires and retrospective information on weather 

conditions were collected (physical and social environment within which the intervention was 

implemented). Regarding the teachers’ training sessions, the researchers who performed the 

trainings completed evaluation forms and documented teachers’ attendance after each training 

(dose delivered, fidelity, dose received) and teachers completed evaluation forms after each 



training (dose received). The PE performed in the ToyBox-intervention may contribute in the 

evaluation of its effectiveness, guide the revision of the intervention material and provide 

insights for future health promotion programmes and public health policy. 

Keywords: Kindergarten, obesity prevention, preschool children, process evaluation. 

 

21. Латева М, В. Йотова, Р. Попова, С. Галчева, М. Георгиева, Т. Червенков, Я. 

Бочева. Адипонектин, маркери на метаболитен риск и абдоминално 

затлъстяване в предучилищна възраст. Варненски медицински форум. 2015; 

4(2): 36-46. ISSN: 2367-5519. 

Резюме:  

Въведение: Всички проучвания на Балканския полуостров през последното 

десетилетие откриват нарастваща честота на затлъстяването. Абдоминалното 

затлъстяване се смята за по-морбидно поради по-високата метаболитна активност на 

абдоминалната мастна маса, характеризираща се с нискостепенно хронично 

възпаление. 

Цел: Да се установи връзка между мастната маса (ММ) и някои метаболитни маркери в 

предучилищна възраст. 

Участници и методи: Измерени са ръст, тегло и коремна обиколка (KO) на 40 здрави 

деца от област Варна на средна възраст 5,31 години (4-7 год.), разпределени като 

нормални, с наднормено тегло и със затлъстяване чрез ИТМ и CDC референтни 

стойности в зависимост от пола и възрастта. Биохимичните изследвания са взети след 

12 ч. нощен глад. Поставени са педометри за определяне нивото на физическа 

активност (ФА). С цел валидизиране на абдоминалното затлъстяване се проведе DXA 

изследване за количество MM. 

Резултати: Със затлъстяване са 17,5% от участниците, като само 9,7% от всички 

покриват минималните препоръки за двигателна активност през седмицата и 16,1% 

през почивните дни. ММ (ср. кг) корелира сигнификантно с ИТМ и KO (р<0,001), а от 

метаболитните мар-кери корелира с hsCRP (r=0,533; p=0,04), както и с повишените 

нива на общ холестерол (r=0,458; р=0,016). Открива се значима връзка между серумния 

лептин и ИТМ, KO, ММ (р<0,001), както и с общия холестерол (r=0,482; р=0,008) и 



ниските нива на LDL-холестерол (r=0,434; р=0,019). Нивата на серумен адипонектин 

корелират обратнопропорционално с теглото (r=-0,415, p=0,025), при контролиране за 

ФА и с КО (r=- 0,437; p=0,042). 

Заключение: Настоящото проучване открива значима връзка между коремната 

обиколка, мастната маса и утвърдени маркери за метаболитен риск при здрави деца 

дори в тази ранна възраст. 

 

22. В. Йотова, С. Галчева. А сега накъде? Практическа педиатрия. 2015; 3: 20-

21. ISSN: 2367-5268. 

Резюме:  

Настоящата публикация дава някои практически съвети на родителите на деца с 

наднормено тегло и затлъстяване с оглед превенция на по-късните усложнения.  

 

23. Й. Йотов, С. Галчева, В. Йотова, Е. Дянков. Обиколката на талията при 

предпубертетни деца предсказва артериалното налягане и наличието на 

артериална хипертония. Българска кардиология. 2016; XXII (1): 41-47. 

ISSN:1310-7488. 

Резюме:  

Целта на настоящото проучване е да се оцени връзката между затлъстяването и 

артериално налягане (АН) при здрави градски деца преди пубертета. Общо 168 ученици 

(46% момчета) на средна възраст 8,1 ± 1,2 години (6-10 години) са включени в 

изследването. Ръстът, теглото и обиколката на талията (ОТ), както и систолното и 

диастолното АН са измерени по стандартна методология. ОТ и индексът на телесна 

маса (ИТМ) се корелират с измерванията на АН. Множествени линейни и логистични 

регресионни анализи са извършени за оценка на ефекта от затлъстяване върху АН и 

наличието на артериална хипертония (АХ). АН е по-високо при момчетата и 

момичетата с наднормено тегло. ОТ силно корелира с АН: r = 0,74 за систолното, r = 

0,68 за диастолното, r =0,74 за средното, и r = 0,35 за пулсовото налягане. ОТ е 

единственият значим фактор, свързан със систолното и пулсовото АН, докато ИТМ е 



най-важен за диастолното АН при линейния регресионен анализ. Хипертония е налице 

при повече от 50% от децата с наднормено тегло. Рискът за развитие на АХ е бил 3.81 

(95% CI = 1.68-9.65) пъти по-висок, ако детето преди пубертета е имало по-голяма ОТ. 

Изводи: АН корелира силно с мерките за затлъстяване при градски деца преди 

пубертета. ОТ и ИТМ са предсказващи по различен начин за отделните видове 

измервания на АН. Централният тип затлъстяване е по-значителен предиктор за АХ и 

високо нормално АН в сравнение с ИТМ. 

Ключови думи: деца преди пубертета, затлъстяване, артериално налягане, 

хипертония 

 

24. BT. Galunska, DI. Gerova, SV. Galcheva, VM. Iotova. Association between 

vitamin D status and obesity in Bulgarian pre-pubertal children: a pilot study. 

Int J Res Med Sci. 2016; 4(2): 361-368. ISSN: 2320-6071.  

Резюме:  

Background: It is considered that obesity and metabolic syndrome are accompanied with 

vitamin D deficiency. We aimed to examine the interrelations between vitamin D status and 

biomarkers for metabolic syndrome in Bulgarian pre-pubertal children. 

Methods: The study enrolled 51 pre-pubertal children (29 boys, 22 girls) examined for serum 

25-xydroxyvitamin D, and routine parameters for metabolic syndrome. Obesity was evaluated 

by body mass index and waist circumference. 

Results: More than half (57.1%) of the studied children were vitamin D deficient, prevalent in 

girls than in boys (65.0% vs. 51.7% respectively). A tendency for worse metabolic status in 

the vitamin D-deficient group, expressed by higher fasting insulin, total cholesterol, total 

cholesterol/HDL-ratio and Homeostasis Model Assessment (HOMA)-index was observed. A 

trend for negative correlation was established between 25-xydroxyvitamin D and waist 

circumference, HOMA-index, and fasting insulin. 

Conclusions: Vitamin D deficiency and inverse relationships between 25-xydroxyvitamin D 

аnd waist circumference, HOMA-index, and insulin were found amongst studied children. 

Keywords: 25-hydroxyvitamin D, Pre-pubertal children, Obesity, Insulin resistance 



25. С. Галчева, В. Йотова. Диагностичен и терапевтичен алгоритъм при дете с 

хипогликемия. Педиатрия. 2016; 4: 37-41. ISSN: 0479-7876.  

Резюме:  

Хипогликемията в кърмаческа и детска възраст е едно от водещите спешни 

клинични състояния, чието ранно разпознаване и своевременно и правилно лечение 

гарантира добра прогноза. Клинично тя се дефинира като ниска плазмена концентрация 

на глюкозата, при която са налице симптоми и/или белези на нарушена мозъчна 

функция. Съвременните диагностични методи, вкл. генетични тестове, позволяват 

адекватно разбиране на сложните механизми, участващи в глюкозната хомеостаза, 

както и разработването на медикаменти за лечение на специфични заболявания, част от 

чиято клинична презентация е хипогликемията. 

Ключови думи: деца, новородени, хипогликемия, диагноза, лечение 

 

26. M. Латева, В. Йотова, Я. Бочева, С. Галчева, Т. Червенков, G. Cardon. 

Маркери на метаболитен риск и референтни стойности за деца в 

предучилищна възраст. Педиатрия. 2017 (под печат). ISSN: 0479-7876. 

Резюме:  

Световната здравна организация определя затлъстяването като болест, за която 

прекомерният прием на калории и намалената физическа активност са 

идентифицирани, като основен предразполагащ и утежняващ фактор. Цел: Да се 

установят маркери на метаболитен риск в предучилищна възраст и да се реферират за 

съответната възраст и пол.  

Участници и методи: Измерени са ръст, тегло и коремна обиколка (KO) на 40 

здрави деца от област Варна на средна възраст 5,31 години (4-7 год.), разпределени 

като нормални, с наднормено тегло и със затлъстяване според IOTF референтни 

стойности. Биохимичните изследвания са взети след 12 ч. нощен глад, реферирани 

спрямо стойности от проучване IDEFICS.  

Резултати: За нито един от антропометричнте показатели не се открива значима 

разлика между двата пола (р>0,05). След изчисляване на HOMA-IR индекса, 32,3% от 



децата са със стойност между 75-ти и 95-ти персентил и само едно дете (момче) е със 

стойност над 95-ти персентил за съответната възраст - 1,88 (норма <1,86). С повишени 

нива между 75-ти и 97-ми персентил за съответния пол и възраст на общ холестерол са 

29% от децата, както и 19,4% на LDL-холестерол, останалите имат стойности в рамките 

на нормата. В цялата изследвана група деца в предучилищна възраст и двата пола са 

със сходен кардиометаболитен риск. Само едно момче (3,2%) е с ниво на адипонектин 

под 25-ти персентил. При рефериране със съответните стойности по пол и възраст, 

38,7% от децата са с нива на лептин над 75-ти персентил.  

Заключение: С настоящите данни и използвани референтни стойности 

(IDEFICS) е възможна оценка и проследяване на маркери на метаболитен риск, за които 

все още не са натрупани достатъчно данни в предучилищна възраст. 

 

27. В. Йотова, С. Галчева. Затлъстяване и метаболитен синдром. Спешна 

педиатрия. т. 4 Проблемна патология на юношеството. Под ред. Проф. Т. 

Шмилев. Ласкбук, Пловдив, 2015, стр. 381-391. ISBN: 978-619-189-021-7. 

Резюме:  

Затлъстяването в детско-юношеска възраст се асоциира с кардиометаболитни и 

възпалителни промени, които взимодействат помежду си и обуславят повишен здравен 

риск сред детската-юношеската популация. Тези промени могат да персистират в зряла 

възраст като повишават вероятността за развитие на сърдечно-съдови заболявания, 

захарен диабет и метаболитен синдром. Всичко това обуславя необходимостта от 

провеждане на пренатална и постнатална превенция в областта на детското  

затлъстяване и свързаните с него нарушения. 

 

 

 

 

 



IV. Участия в национални научни форуми, с публикувани 

резюмета. 

1. В. Йотова, С. Галчева, Д. Петкова, Л. Ангелова, В. Гаданчева. Метаболитни 

и функционални нарушения при момиче с екстрeмно затлъстяване и 

синдром на Prader-Willi. 11-ти национален симпозиум по ендокринология, 

25-27 Октомври 2007. Пловдив. Резюмета. Р31-32. 

Резюме:  

Въведение: Касае се за момиче на 15 години с високостепенно злокачествено 

затлъстяване, родено от втора нормална бременност и раждане, с тегло 2800 гр, с 

хипотония в неонаталния период и изоставане в нервно-психичното развитие, с интерес 

към пъзели и кръстословици. Фамилно обременено с наднормено тегло и ХБ. От 2 год. 

възраст с повишен апетит и напълняване, прогресивно ограничаване на физическия 

капацитет, с данни за сънна апнея, с периорална цианоза, оток по клепачи, глезени и 

ходила. Налице е първична аменорея. 

От статуса: ръст 146 см, тегло>150 кг, BMI>70,4 кг/м2. Кожа с ливиден цвят, 

периорална цианоза, дифузно наличие на стрии, оток по крайниците, акромикрия и 

коленен валгитет. Натрупването на мастна тъкан е предимно абдоминално. 

Артериалното кръвно налягане е 125/80 mmHg. Пубертет - II стадий по Танер.  

От изследванията: КАС с данни за хиперкапнея и хипоксемия, II ст. дихателна 

недостатъчност (ДН), понижен HDL-холестерол, нормални чернодробна и бъбречна 

функции. Без отклонения в КГП, ОГТТ-данни за изразена инсулинова резистентност и 

хиперинсулинемия. Нормален кортизолов ритъм, FSH 0,9 mU/ml, LH 0,7 mU/ml, E2 38 

pg/ml. ФИД - смесен тип ДН; от ЕКГ и ЕхоКГ - данни за десностранна сърдечна 

недостатъчност и десен бедрен блок. Перфузионна сцинтиграфия на бял дроб - без 

данни за белодробен тромбоемболизъм. Поради характерните за синдрома на Prader-

Willi стигми са проведени: кариограма с (-) резултат, но чрез FISH техника се установи 

делеция на локуса за Prader-Willi.  

Макар че метаболитните промени при това заболяване са хипоталамично обусловени, 

след двумесечна диета, с недостъпност на храна се постигна редукция на теглото до 143 



кг, BMI 67,1 кг/м2, подобрение във физическия капацитет и общото състояние с 

възможност за полисомнографско изследване и CPAP. 

 

2. В. Йотова, В. Младенов, В. Бояджиев, С. Галчева, Г. Атанасова, Г. Димова, 

В. Цанева. Грижи за децата с диабет, диспансеризирани от екипа по детска 

диабетология във Варна (2007-2008). XI-ти Национален конгрес по 

педиатрия с международно участие, 16.Х.-18.Х.2009 г., Пловдив. Сб. 

резюмета, cтр. 114-115, п. 49 

Резюме:  

Доказателства за значението на метаболитния контрол за развитието и тежестта на 

хроничните усложнения на захарния диабет се увеличават непрекъснато. Целта на 

натоящото проучване е да оцени грижата за диапансеризираните деца и сравни 

постиженията с предишни периоди. Трима лекари, три сестри и психолог отговарят за 

редовните прегледи на 150 деца на средна възраст 12,1 ± 4,0 г, средна продължителност 

на диабета 4,4 ± 3,8 г (0,1-15,0 ). Средната продължителност на хоспитализация при 

диагнозата намалява от 21,3 (1986-88 г.) на 8,1 дни през 2008 г. през 2007 г. 76,7% са с 4 

инжекции дневно, а през 2008 г. – 82%, като 64,8% използват поне 1 инсулинов аналог. 

Посещаващите редовно Центъра са се увеличили от 20,8% на 77,7% (1998-2008 г.). 

Средният HbA1c е 8,7 ± 2,1 % през 2007 г. срещу 8,55 ±2,3 % през 2008 г., като 36,4% са 

с НbA1c < 7,5%. Относителният дял на инициална ДКА спада от 30,1 % на 21%. 

Епизодите на тежка хипогликемия намаляват сигнификантно от 35,7% (1997 г) на 1,3% 

през 2007-2008 г. (р<0,0001). Понастоящем най-честото хронично усложнение е леката 

полиневропатия (10,7%), анай-рядкото – ретинопатията, с леки форми на при 5,0% от 

пациентите с давност над 5 години. В заключение, грижите за децата в региона са се 

подобрили значително в последните 20 години, при наличие на допълнителни ресурси 

за усъвършенстване.   

 

 

 

 



3. С. Галчева, Й. Йотов, К. Петрова, В. Йотова, В. Цанева. Рискови фактори за 

нарастващата честота на наднормено тегло и затлъстяване сред деца и 

юноши от гр. Варна. XI-ти Национален конгрес по педиатрия с 

международно участие, 16.Х.-18.Х.2009 г, Пловдив. Сб. резюмета, cтр. 160, 

п. 33 

Резюме:  

Детското затлъстяване е хронично състояние с повишен метаболитен и 

сърдечно-съдов риск, повлияно от генетични, психосоциални и др. фактори. Цел на 

проучването е да се изследва връзката между наднормено тегло (НТ) и затлъстяване 

сред ученици от Варна и някои рискови фактори. Ръст, тегло и обиколка на талията 

бяха измерени при 3810 деца (53,9% момчета) на възраст 5,5-18,5 години. Наличието на 

НТ/затлъстяване се определи чрез IOTF референтните стойности на ИТМ. Посредством 

въпросник се установиха рискови фактори, предразполагащи към развитието на 

затлъстяване – фамилна обремененост, хранителни и поведенчески навици. Честотата 

на НТ/затлъстяване в цялата изследвана група е 28,9% (20,4% са с НТ; 8,5% са със 

затлъстяване). Наличието му показва зависимост от по-високо тегло при раждане, 

повишен ИТМ на родителите и фамилна обремененост със затлъстяване (p<0,0001). То 

е свързано с намалена честота/продължителност на физическа активност (p=0,001 и 

p=0,01, респ.) и повишена консумация на газирани напитки (p=0,035). Последният 

рисков фактор корелира с времето, прекарвано пред телевизионните екрани (p=0,007) и 

компютри (p=0,002), и нараства пропорционално на възрастта (p<0,0001). 

Затлъстелите/наднормени момчета прекарват повече време пред компютрите от 

момичетата (p<0,0001). Кърменето е по-рядко сред затлъстелите деца (р=0,013). В 

борбата с епидемията от детско затлъстяване са необходими диференцирани 

интервенционални програми, отчитащи влиянието на специфичните за нашата 

популация рискови фактори. 

 

 

 

 



4. С. Галчева, В. Йотова, Й. Йотов, Б. Тошкина, ME Street, С. Танчева, Е. 

Дянков. Промени в метаболитните и възпалителни маркери при 

предпубертетни деца с абдоминално затлъстяване. IX-и Национален конгрес 

по Ендокринология, 15-17. 04.2010, Пловдив. Сб. резюмета, стр. 143-144. 

Резюме:  

Въведение: Абдоминалното затлъстяване се асоциира с отклонения в 

кардиометаболитните показатели и наличие на хронично нискостепенно възпаление, 

рискови за възникване на неблагоприятни здравни последици в зряла възраст. Тези 

промени са недостатъчно изучени при предпубертетни деца.  

Цел: Да се изследва връзката между наличието на абдоминално затлъстяване, 

определено чрез измерената обиколка на талията (ОТ), кардиометаболитните рискови 

фактори и серумните нива на някои възпалителни/антиинфламаторни маркери при 

здрави  предпубертетни  деца.  

Методи: Проведе се трансверзално проучване на 168 предпубертетни деца (78 момчета; 

средна възраст 8,1±1,3 години), разпределени в 3 групи според ОТ: 1 гр. (ОТ≤75ти 

персентил); 2 гр. (ОТ между 75-90ти персентил); 3 гр. (ОТ≥90ти персентил). Теглото, 

ръстът, ОТ и артериалното налягане (АН) бяха измерени. Изследваха се серумните нива 

на кръвната глюкоза, инсулин, триглицериди, HDL-холестерол, TNF-alpha, IL-6, hsCRP 

и адипонектин.  

Резултати: Абдоминално затлъстелите деца (3 гр.) имат значимо по-високи АН, 

триглицериди, инсулин и кръвна глюкоза (p<0,01), както и по-ниски нива на HDL-

холестерола (p<0,05) в сравнение със слабите контроли (1 гр.). С увеличение на ОТ 

сигнификантно нарастват hsCRP и IL-6 (p<0,0001 и p=0,016, респ.), докато нивата на 

адипонектина намаляват със степента на адипозитета (p=0,045). hsCRP корелира 

положително с ОТ, АН, инсулина и IL-6 (p<0,0001), и негативно с HDL-холестерола 

(r=-0,202, p=0,013). IL-6 корелира с ОТ, САН и TNF-alpha (p<0,05), докато 

адипонектинът показва обратна корелация с ОТ (r=-0,211, p=0,008).  

Заключение: Абдоминалното затлъстяване при предпубертетни деца корелира с 

промени в кардиметаболитните и възпалителни показатели, предсказващи бъдещ риск 

от развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания.   



5. Stratev VK, Petev JA, Galcheva SV, Peneva MT. Cigarette smoke induced 

oxidative stress and inflammation in patients with chronic obstructive pulmonary 

diseases (COPD). 10th International medical scientific conference for students and 

young doctors, 17-20 October 2012, Pleven. Abstract book  P.37,  p151 

Резюме:  

Background: Smoking is the main risk factor for the development of COPD. The clue 

pathogenic mechanisms of the disease – oxidative stress and chronic inflammation are greatly 

influenced by cigarette smoking.  

Aim: to assess the associations between smoking heaviness (cigarettes smoked per day) and 

pack years and the levels of antioxidant enzymes superoxide dismutase (SOD) and 

glutathione-peroxidase (GPx) and some inflammatory markers.  

Methods: we performed a cross-sectional study of 244 participants (mean age 60.5±9.5 years) 

divided into 2 groups:141 were COPD patients (gr. 1) and 103 were matched healthy subjects 

(gr.2). We performed a questionnaire to define the pack years and cigarettes smoked per day 

and biochemical tests for CRP levels and erythrocyte activities of SOD and GPx.  

Results: The patients with COPD had significantly higher number of pack years compared to 

the control group (38.32±26.4 vs. 28.9±23.5) (p<0.05) and raised levels of CRP and ESR 

(p<0.05). Using partial correlation analysis controlled for sex and age we found positive 

correlation between inflammatory markers, pack years (r=0.157, p<0.05 for ESR and r=0.242, 

p<0.0001 for CRP) and cigarettes smoked per day (r=0.188, p=0.009 for ESR and r=0.167, 

p=0.02 for CRP). Using multiple linear regression analysis we found that GPx was negatively 

influenced by cigarettes smoked per day (β= -0.398, p=0.025 for GPx) and there was no 

significance for SOD. CRP was significantly influenced by pack years (β=0.242, p=0.001) 

and smoking heaviness (β=0.171, p=0.015). 

Conclusion: The present study suggests that in COPD patients there is increased oxidative 

stress and inflammation induced by cigarette smoking. 

 

 



6. M. Петкова, С. Галчева, С. Ганева, Н. Илиева, В. Йотова. Честота на 

затлъстяване сред младежи и асоциирани с него кардиометаболитни 

промени. X-ти национален конгрес по ендокринология. 11-14.04.2013 г, 

Пловдив. Сб. резюмета, стр. 30-31.  

Резюме:  

Въведение: Детско-юношеското затлъстяване е свързано с повишен 

кардиометаболитен риск и показва тенденция да персистира в зряла възраст.  

Цел: да се оцени честотата на наднормено тегло (НТ) и затлъстяване сред 17-18 

годишни младежи/девойки и да се изследва връзката между налично общо и 

абдоминално затлъстяване и някои кардиометаболитни показатели сред юношеска 

група от гр. Плевен.  

Методи: Трансверзално проучване сред 570 младежи на възраст 17-18 години (50,5% 

момчета), проведено в 10 произволни учебни заведения. Бяха измерени ръст, тегло и 

обиколка на талията (ОТ). НТ/затлъстяване се определиха според IOTF критериите, а 

абдоминалното затлъстяване се оцени като ОТ≥90-и персентил по пол/възраст. При 90 

младежи се измериха артериално налягане (АН), КГ, инсулин, триглицериди, 

HDLхолестерол; HOMA-IR.  

Резултати: Честотата на НТ в цялата група е 20% (13,5% момичета с/у 26,4% момчета, 

p<0,0001), а със затлъстяване са 4,7% от изследваните (2,8% момичета с/у 6,6% 

момчета, p<0,0001). При сравнение на антропометричните показатели се открива 

сигнификантно по-голяма ОТ сред девойките и младежите от гр. Плевен (р<0,01). ОТ 

асоциира с по-високи стойности на КГ и ДАН и при двата пола (р<0,05). Независимо от 

пола и възрастта ОТ корелира прoпорционално с ИТМ (r=0,859, p<0,0001), KГ (r=0,283, 

p=0,008), TГ (r=0,226, p=0,037), САН (r=0,325, p=0,002) и ДАН (r=0,410, p<0,0001). 

Заключение: Всеки четвърти български младеж/девойка е с НТ/затлъстяване, като 

наличието на абдоминално затлъстяване асоциира с някои кардиометаболитни 

нарушения още преди достигане на зряла възраст, което налага разработване на 

адекватни превантивни мерки.  



7. В. Младенов, В. Йотова, В. Бояджиев, С. Галчева, М. Латева, И. 

Халваджиян. Индукция на пубертет при момчета. X-ти национален конгрес 

по ендокринология. 11-14.04.2013 г., Пловдив. Сб. резюмета, стр. 52-53 

Резюме:  

Късният пубертет е една от най-честите причини за консултация с детски 

ендокринолог. честотата му е приблизително 2% от момчетата на 14 години. Това 

състояние представлява значим психологичен стрес за засегнатите пациенти. 

Препоръките за пубертетна индукция са започване на субституираща терапия с 

тестостеро, за стимулиране на вирилизацията, растежа, мускулната маса, костната 

плъност и самочувствието, а по-късно – стимулиране на сперматогенезата с 

комбинация от гонадотропини. У нас все още няма консенсус относно индукцията на 

пубертета.  

Представяме 7 пациента, диагностицирани и лекувани в нашата клиника по 

повод късен пубертет. Двама опациентите са с хипогонадотропен хипогонадизъм 

(синдром на Калман), 3 момчета – с конституционално изоставане на растежа и 

пубертета и 2 момчета са с нарушение на тестикуларната функция след несполучлива 

орхидопексия по повод на крипторхизъм. При всички пациенти е провеждано лечение с 

тестостерон под формата на инжекции или гел, с много добър ефект върху растежа, 

костното съзряване, тестикуларния обем и хормоналните нива. Проблем остава 

индукцията на сперматогенезата поради липса на подходящи препарати и високата им 

цена.  

 

8. С. Галчева, В. Йотова, SE Flanagan, К. Кирязов, М. Желева, K. Hussain, S. 

Ellard. Интригуващ случай на момиче с хиперинсулинизъм и наличие на 

ембрионална панкреасна туморна маса. X-ти национален конгрес по 

ендокринология. 11-14.04.2013 г., Пловдив. Сб. резюмета, П19, стр. 92-93  

Резюме:  

Касае се за момиче на 1 година, родено от първа усложнена бременност в 35 

гестационна седмица, с тегло 2900 гр., със забавена кардиопулмонална адаптация, 

хипотония, анемия и хипогликемични епизоди, първоначално интерпретирани като 



диабетна фетопатия. Въпреки интравенозната инфузия на глюкозни разтвори, 

пациентката остана хипогликемична и на 12-дневна възраст се диагностицира 

персистиращ хиперсинсулинизъм. От физикалния статус не се откриха дизморфични 

белези и симптоми в полза на синдромен хиперинсулинизъм, но абдоминалният КТ 

образ показа наличие на множество панкреасни кисти, хиперпластичен ляв бъбрек и 

лява НБЖ. Започната бе терапия с Диазоксид  в доза до 21.2 мг/кг/дневно, но КГ остана 

относително ниска. Секвенирането на гените за хиперинсулинизъм ABCC8 и KCNJ11 

не установи наличие на мутация. На 1,5-месечна възраст по повод на тежка 

хипогликемия и гърч, при момичето се откри левостранна хемихипертрофия, малка 

пъпна херния и ирисова хетерохромия. Заподозря се синдром на Beckwith-Wiedemann с 

атипично представяне и към терапията се добави Соматостатинов аналог с постепенно 

нормализиране на нивата на КГ и възможност за трайно преустановяване на 

приложението му на 10-месечна възраст. При хоспитализиране в Great Ormond Street 

Hospital се потвърди наличието на голяма мултикистична туморна формация, 

ангажираща основно главата на панкреаса (диаметър 10 см), с хистологична 

характеристика на панкреасна кистична дисплазия и разнообразие от панкреасни 

клетки, включително с позитивно оцветяване за инсулин. Лабораторните показатели и 

туморните маркери бяха в рамките на нормата и детето бе оставено за наблюдение. 

Микросателитен анализ на маркери на хромозома 11p15.5 доказа диагнозата синдром 

на BW, дължащ се на бащина унипарентна дизомия на различно метилиран участък на 

хромозома 11, асоциирано с повишен малигнен риск. Този случай представя 

предизвикателствата в лечението и прогнозата на пациенти със синдром на BW. 

 

9. В. Йотова, В. Младенов, В. Бояджиев, С. Галчева, М. Латева, Г. Йорданова, 

S. Flanagan, S. Ellard, A. Hattarsley. Как може да бъде прекратена 

инсулиновата употреба след 15 години. X-ти национален конгрес по 

ендокринология. 11-14.04.2013 г., Пловдив. Сб. резюмета, П12, стр. 81-82  

Резюме:  

След увеличението на достъпа до молекулчрно-генетична диагноза на 

моногенния диабет, значението за нейната правилна употреба и вличнието й върху 

живота на хората с диабет също се увеличиха. Представяме семейство с диабет в три 

последователни поколения. Майката е развила диабет на 20 год. възраст и веднага е 



започнала лечение с инсулин. По време на диагнозата на дъщеря й, тя беше на 

множествени дневни апликации с инсулинов аналог. Нейната 54 год. Майка също е с 

диабет от млада възраст и понастоящем се лекува с аналогова смес. Нашата пациентка 

развива полидипсо-полиурия на 10 год. Възраст. Тя никога не е била пълна. Поради 

фамилната обремененост, липсата на ацидоза, и по-изразените постпрандиални нива на 

КГ, извършихме проверка на нивата на АТ. Анти-GAD65, IAA и IA2 бяха негативни. 

Извърши се генетично тестване и се откри HNF1A хетерозиготна сплайсинг мутация, 

c526+1G>A при майката и дъщерята. Инсулинът беше спрян едновременно при майката 

и дъщерята и леченето продължи с перорален СУП. До момента пациентките са вече 2 

години без инсулиново лечение, със значително подобрен контрол. Дозата на 

Глибенкламид при девойката е 0,5 мг/кг, а при майката 0,25 мг/кг. Последният 

гликиран хемоглобин при майката е 6,2%, а при дъщерята – 7,2%. Детето по-често 

нарушава диетата и има единични постпрандиални глюкозни концентрациии над 10-12 

ммол/л. На бабата бе предложено да спре инсулина, но тя не прие.  

 В заключение, успешната генетична диагноза може да помогне за подобрение на 

диагнозата и дългосрочния диабетен контрол, както и за генетичното консултиране на 

пациентите. Тя също подобрява и изхода при бременни с MODY диабет.    

10. С. Галчева. Абдоминална мастна тъкан – разкриването на една загадка. 

Юбилейна научна конференция «50 години Катедра по педиатрия и 

медицинска генетика, 06-09.11.2013 г. Варна. Варненски медицински форум. 

2013, том 2, прил. 5, стр. 13. 

Резюме:  

Дълго време мастната тъкан се възприемаше като пасивен орган за съхранение 

на наличната енергия под формата на мазнини. През последните 15 години се 

установиха голям брой адипокини, произвеждани от адипоцитите, което окончателно 

определи ролята й на ендокринен орган. При затлъстяване, хиперплазията и 

хипертрофията на мастните клетки води до развитие на нискостепенно хронично 

възпаление с повишено нахлуване на макрофаги около хипоксичните адипоцити и 

нарастваща продукция на цитокини, хемокини, хормони и др. фактори, които 

предразполагат към развитието на свързаните със затлъстяването метаболитни 

нарушения, водещи до захарен диабет и атеросклероза. 



11. С. Галчева, В. Йотова, K. Colclough, И. Халваджиян, Ч. Петрова, K. Hussain, 

S. Ellard. Два случая на нова ABCC8 мутация, асоциирана с различна 

клинична изява на неонатален хиперинсулинизъм. Юбилейна научна 

конференция «50 години Катедра по педиатрия и медицинска генетика, 06-

09.11.2013 г. Варна. Варненски медицински форум. 2013, том 2, прил. 5, стр. 

15 

Резюме:  

Неонаталният хиперинсулинизъм се характеризира с клинична хетерогенност, 

обусловена отчасти от разнообразието в подлежащите генетични нарушения. Цел: да се 

представят два случая с персистиращ хиперинсулинизъм в една фамилия, резултат от 

новооткрита ABCC8 мутация. Материал и резултати: Момчето е родено от трета 

бременност на 29-годишна майка, с тегло при раждане 4660 гр. С усложнен послеродов 

период, забавена кардиопулмонална адаптация и перинатална асфиксия, наложила 

механична вентилация в първите 24 часа. Непосредствено след раждането се 

регистрират тежки хипогликемии с гърчова симптоматика и се измерва стойност на 

серумен инсулин 30,19 mIU/ml при кръвна глюкоза (КГ) 1,8 mmol/l. Клинично не се 

установяват белези на синдромен хиперинсулинизъм. След стабилизиране на 

състоянието и нормализиране на КГ, пациентът е изписан без терапия. На възраст 2 

месеца отново се регистрират хипогликемии, с данни за лека аксиална хипотония, без 

гърчове. Доказа се персистираща хипогликемия с КГ между 1,5–2,9 mmol/l и серумен 

инсулин над 6,0 mIU/ml. Започна се лечение с постоянна глюкозна инфузия и 

Diazoxide, с постепенно нормализиране на КГ. Понастоящем дозата на медикамента е 

редуцирана до 80 mg/ден или 8,2 mg/кг/ден, с единични хипогликемии сутрин преди 

нахранване. Първородното дете в семейството, 5-годишно момиче, е родено голямо за 

гестационната си възраст, с тежки ранни хипогликемии след раждането, 

генерализирани гърчове и тежка мозъчна увреда с развитие на левкомалация. След 

проведено секвениране на ABCC8, KCNJ11 и HNF4A гените се установи, че и двете 

деца са сложни хетерозиготи за ABCC8 „missense“ мутации: неописана до момента 

мутация (c179T>A), унаследена от майката и c4664G>T мутация, унаследена от бащата-

носител, описана преди това при двама пациенти. Заключение: Описаната нова 

мутация на ABCC8 гена налага допълнителни проучвания поради различната клинична 

изява с която се асоциира. 



12. М. Латева, В. Йотова, С. Галчева, Д. Близнакова. Повишено артериално 

налягане и нива на С-реактивен протеин (hsCRP) при деца със 

затлъстяване. Юбилейна научна конференция «50 години Катедра по 

педиатрия и медицинска генетика, 06-09.11.2013 г. Варна. Варненски 

медицински форум. 2013, том 2, прил. 5, стр. 22 

Резюме:  

Въведение: детското затлъстяване води до ранна хипертония и повишен сърдечно-

съдов риск в по-напреднала възраст. Целта на изследването е да се оцени честотата на 

хипертонията и свързаните СС маркери при затлъстели деца, хоспитализирани за 

изследване по повод наднормено тегло.  

Методи: Включени бяха 104 деца (45,2% момичета) със затлъстяване според ИТМ и 

използване на IOTF референтните стойности за деца в зависимост от пола и възрастта 

(Cole et al, 2000), без други хронични заболявания. Средната възраст на изследваните 

деца е 11,5±3,6 г. (4-17 години). Теглото, височината и артериалното налягане (АН) 

бяха измерени по стандартни процедури, определи се hsCRP. Пубертетното развитие на 

децата бе определено по скалата на Танер. Наличието на хипертония (систолна, 

диастолна или и двете) беше определено по NHBPEP 2004, като измерената стойност 

над 95-и персентил за възрастта, пола и височината.  

Резултати: Общо 58 от децата (55,8%) се представиха с високо систолно, високо 

диастолно АН, или и с двете. Повече от половината от тях са предпубертетни (33 деца). 

Хипертония с едновременно повишаване на систолното и диастолно АН имат 28  деца 

(26,9%), една трета от които са предпубертетни. Всички предпубертетни деца с 

хипертония и с повишени нива на hsCRP са момчета. След отчитана на пол и възраст, 

hsCRP в значителна степен корелира със систолното АН (r=0,206, p=0,05). Има 

гранично сигнификантна разлика в hsCRP между затлъстелите деца с високо систолно 

АН и тези с нормално систолно АН (3,76±3,3 срещу 2,66±1,9 мг/л, р=0,06). 

Заключение: настоящите резултати предполагат по-висок кардио-васкуларен риск при 

затлъстели деца още преди пубертета. Повишението на hsCRP при предпубертетни 

момчеъа заслужава допълнително проучване поради високата ССЗ и смъртност сред 

възрастните мъже в нашия регион.   



V. Участия в международни научни форуми, с публикувани 

резюмета. 

 

13. V. Iotova, S. Galcheva, Y. Yotov, K. Petrova, D. Bliznakova. Obesity prevalence 

is increasing fast among Bulgarian prepubertal children in the last 18 years 

(1989-2007). 47th Annual Meeting of European Society for Paediatric 

Endocrinology (ESPE), 20-23 September 2008, Istanbul, Turkey. Horm Res 2008; 

70(suppl 1): p.132, P2-d1-442. 

Резюме:  

Obesity is increasing universally with most pronounced tendencies among children. The 

present work aims at assessing the trends of obesity/overweight (OW) among prepubertal 

children over a period of 18 years. Three urban population-based datasets have been analyzed. 

The first (1
st
 gr.) is a subset of 1162 students, a part of a 1980-82 birth cohort followed from 

birth to final height and with present BMI (kg/m
2
) records at 9 years of age. The second one 

(2
nd

 gr.) consists of 242 students aged 9 years and examined in 2001 as a part of a larger 

obesity project. The third one (3
rd

 gr., n=304) is studied in 2006-2007 as a part of the 

elaboration of national waist circumference reference. All datasets contain information about 

weight and height of the parents and television (TV) viewing. Obesity/OW was defined 

according to the internationally accepted IOTF reference. Obesity prevalence increases 

significantly among boys – 3.2% (1
st
 gr.), 9.2% (2

nd
 gr.) and 10.6% (3

rd
 gr.), p<0.0001 for 

trend. Among girls obesity rises sharply in 3
rd

 gr. (4.9% vs. 4.3% vs. 10.4%, p=0.027). the 

relative share of OW-only boys increases during the last years (14.6%; 10.0%; 19.4%, 2
nd

 vs. 

3
rd

 gr. p=0.03) while for OW-only girls the prevalence shows sustained rise with time (14.3% 

vs. 17.1% vs. 24.3%, p=0.004). The mean BMI of all boys (17.0±2.4 vs. 17.1±2.9 vs. 

18.3±3.1, p=0.001) and all girls (17.2±2.9 vs. 17.0±2.9 vs. 18.5±3.3, p=0.001) also increases 

with time. Interstingly, there is a sustained trend towards decrease of mothers’BMI with time 

in both girls (p=0.004) and boys (p<0.0001), while the BMI of girls’ fathers is increasing 

(p<0.0001). TV viewing diminishes significantly in the 3
rd

 gr., which spend considerable time 

in front of the computers. The ternd towards obesity/OW increase among prepubertal 

Bulgarian children has reached epidemic proportions during the last 6 years which is calling 

for urgent measures.  

 



14. W. Mladenov, V. Boyadzhiev, V. Iotova, V. Tzaneva, S. Galcheva, G. Atanasova. 

Diabetes management in a tertiary center - What is achieved in 12 years. 47th 

Annual Meeting of European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), 20-23 

September, 2008, Istanbul, Turkey. Horm Res 2008; 70 (suppl 1): p. 212. P2-d3-

714. 

Резюме:  

Type 1 diabetes still remains the main diabetes entity in children/adolescents in Europe. Its 

short- and long-term management poses considerable difficulties. Our aim is to evaluate the 

diabetes management in a tertiary center and to compare it with previous time-periods. A total 

of 150 children are under constant care of a team of 2 pedaitric endocrinologists, 3 junior 

doctors, 2 diabetic nurses and a psychologist. The mean age of the patients is 12.6 ±3.6 years, 

mean diabetes duration 4.9 ±3.8 (1.0-14.0) years. on “conventional”treatment (2 daily 

injections) are 12.3% of the children, compared to 66% in 1995 and 64.3% in 1999, while 4 or 

more daily injections use 76.7% of the children. The mean hospital stay at diagnosis was 21.3 

days in 1986-1988, 14.2 in 1996-1998 and 7.5 days in 2007. The number of children visiting 

the facilities regularly (more than 4 times per year) increase from 20.8% in 1997 to 72% in 

2007 (p<0.05). Two or more HbA1c investigations per year were performed in 47.3% of the 

patients, mean value for the trimester under evaluation was 8.76±2.1%, 36% had HbA1c < 

7.5%. The mean BMI doesn’t differ from the same-age diabetes free population. Initial DKA 

is opresent in 33%, the most stable index throughout the years (30.1% in 1997). The relative 

share of severe hypoglycemia decreases significantly – from 35.7% of all patients (in 1997) to 

5.4% in 2005-2007, while the share of non-severe non-frequent hypoglycemia increases 

(33.8% of all patients). The regular screening determines mild neuropathy (ENG changes 

mainly) as the most frequent microvascular complications (23.4%) and retinopathy as the less 

frequent (1.5%). The present data will serve as a basis for a planned intervention to improve 

quality of care.   

 

 

 

 

 

 

 



15. V. Iotova, S. Ellard, S. Galcheva, V. Boyadzhiev, A. Hattersley. The challenges of 

diagnosis and treatment of a rare form of MODY1 diabetes. 4
th

 Eastern European 

Conference for Rare diseases and orphan drugs. 13-14.06.2009, Plovdiv, Bulgaria. 

Abstract book. p.13. P8.  

Резюме:  

We present a 19 year-old Bulgarian girl, born with normal weigh and length with unknown 

family history. At the age of 16, she was reffered to our center because of progressive diabetic 

symptoms. The fasting BGLs were above 9 mmol/l, HbA1c 9.1% without a tendency towards 

DKA. She had normal physical, pubertal and mental development, nosigns of insulin 

resistance. Her C-peptide was in the normal range and autoABs (GAD65, IA2, IAA) were 

negative. Insulin therapy was initiated (1IU/kg). after confirming the lack of autoimmunity, it 

was ceased in 1.5 months and oral treatment with Glipizide was started. In a month of SUR 

treatment, her HbA1c decreased to 6.9%. the age of the patient, the clinical sihns with the lacj 

of obesity, IR and tendency to DKA, the absence of autoimmunity and glucosuria were our 

diagnostic criteria for MODY1 diabetes. In 2009 a genetic testing was performed and a 

HNF4A (R244Q) was confirmed. This mutation has been reported in only 1 family (Hara et 

al, 2001). The diagnosis is important because our patient is pregnant. The baby is at greater 

risk of macrosomia and neonatal hypoglycemia, which raises further problems with the 

management of her diabetes.   

 

16. S. Galcheva, D. Martorana, V. Iotova, ME Street, MA Ziveri, TM Neri. 

Inflammatory gene polymorphisms - relation to obesity, metabolic and pro-

inflammatory markers in Bulgarian prepubertal children. LWPES/ESPE 8th 

Joint Meeting Global Care in Pediatric Endocrinology in collaboration with APEG, 

APPES, JSPE and SLEP. September 9-12, 2009, New York, USA. Horm Res 2009, 

72(suppl 3): p. 152: PO1-254 

Резюме: 

Background: Various single nucleotide polymorphisms (SNPs) of adipokine genes (IL-6, 

TNF-alpha, Adiponectin) have been associated with abdominal obesity and its related 

metabolic abnormalities. All these factors are insufficiently investigated in children.    

Aim: To evaluate the associations between Adiponectin, IL-6 and TNF-alpha gene 

polymorphisms and abdominal obesity, metabolic and pro-inflammatory markers in 

prepubertal Bulgarian children. 



Design and research methods: A cross-sectional study of 168 prepubertal urban children (78 

males; mean age 8.1±1.3 years) was conducted in 2007/2008. Body weight, height and waist 

circumference (WC) were measured as well as blood pressure (BP); BMI was calculated. 

Fasting serum levels of blood glucose, insulin, lipids, TNF-alpha, IL-6, hsCRP and 

Adiponectin were measured. Insulin resistance was defined as HOMA-IR index. Four SNPs 

located in IL-6 promoter (rs1800795), TNF-alpha (rs1800629) and Adiponectin (rs2241766, 

rs1501299) genes were genotyped, using gold standard method - allelic discrimination with 

fluorogenic probes. 

Results: The genotypes were consistent with Hardy-Weinberg equilibrium proportions. Male 

subjects carrying IL-6-174C allele showed higher serum hsCRP concentrations, WC and BP 

than homozygotes for the G allele (p<0.05). Boys homozygous for the Adiponectin+276T 

allele were less insulin resistant with lower insulin levels and HOMA index (p=0.031 and 

p=0.039, respectively) compared to G allele carriers. Adiponectin+276T/G genotype was 

associated with family history of hypertension in boys (p=0.016), G allele conferring stronger 

predisposition. Again in boys, Adiponectin+45T/G genotype was associated with serum 

Adiponectin - 45T/T homozygotes had lower levels compared to G allele carriers (9.8±4.9 vs. 

12.2±4.7 ng/ml, p=0.014). Adiponectin+276T/T genotype was associated with higher 

diastolic BP in both sexes, compared to G allele carriers (70.4±13.2 vs. 65.7±8.9 mmHg, 

p=0.05). TNFalpha-308A allele carriers had significantly higher serum levels of hsCRP, IL-6 

and TNF compared to non-carriers (p<0.05). Girls with  TNF-308AA genotype had the 

highest values of WC, systolic and diastolic BP, HOMA index and total cholesterol compared 

to those with AG/GG genotype (p<0.05).  

Conclusion: These associations suggest that adipokine gene polymorphisms may be related to 

metabolic syndrome features in prepubertal children.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. WR Mladenov, VM Iotova, S. Galcheva, V. Boyadzhiev, G. Atanasova, G. 

Dimova & V. Tzaneva. Diabetes management at a tertiary university affiliated 

center – how the adoption of the ISPAD guidelines changed achievements. 35
th

 

Annual Meeting of the International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes 

(ISPAD). 2-5 September 2009, Ljubljana, Slovenia. Pediatric Diabetes 2009, 10 

(suppl. 1), pp. 59-60: P/093/WED 

Резюме:  

Varna Children’s Diabetic Center is established in 1989 and is constantly striving for 

improvement of diabetes care. The aim of the present study is to assess the diabetes 

management in 2007-2008 following the adoption of the ISPAD Guidelines and to compare 

with previous data. A total of 150 children and adolescent up to 18 years are under constant 

care of a team of 2 doctors, 3 diabetic nurses and a psychologist. The mean age of the patients 

in 2008 is 12.1±4.0 years, mean diabetes duration 4.4±3.8 (1.0-15.0) years. On 2 daily 

injections are 7.3% of the children, compared to 66% in 1995 and 64.3% in 1999, and 12.3% 

in 2007. In 2007 4 or more daily insulin injections use 76.7% of the children, 63.7% with at 

least one insulin analogue, and in 2008 – 82.0% of all children, 64.8% with at least one 

insulin analogue. The mean initial hospital stay is 21.3 days in 1986-1988, 14.2 in 1996-1998, 

11 days in 2007 and 8.1 days in 2007. The number of regular visitors (more than 4 times per 

year) increases from 20.8% in 1997 to 72-77.7% in 2007-2008 (p<0.001), the mean number 

of visits in 2008 being 5.6±2.6. The patients performing two or more HbA1c investigations 

increase from 47.3% (2007) to 54% in 2008. The mean HbA1c is 8.76±2.1% in the 3
rd

 

trimester of 2007 vs. 8.55±2.3% in 2008, when 36.4% have HbA1c < 7.5%. The relative share 

of initial DKA decreases from 30.1% in 1997 to 21.0% in 2008. The occurance of severe 

hypoglycemia also decreases significantly – from 35.7% of all patients (in 1997) to 1.3% in 

2007-2008, while the share of non-severe non-frequent hypoglycemia increases (39.3% of all 

patients). Regular screening determines mild neuropathy (ENG changes mainly) as the most 

frequent microvascular complications (23.4% in 2007, 10.7% in 2008) and retinopathy as the 

less frequent (5.0% of the patients). These data will serve as a basis for further improvement 

of care.   

 

 



18. S. Galcheva, V. Iotova, E. Dyankov. Association between sleep duration and 

obesity-related anthropometric indexes in healthy prepubertal children. 49
th

 

Annual Meeting of the ESPE, September 22-25, 2010, Prague, Czech Republic. 

Horm Res Paediatr.   2010; 74 (suppl.3):p. 130. P2-d1-423 

Резюме:  

Childhood obesity is a worldwide health problem with increasing prevalence. Several studies 

have shown that the shorter sleep duration is one of the potentially modifiable risk factors for 

obesity.  

Aim: to investigate the association between school/weekend-day sleep duration and some 

anthropometric indexes in prepubertal Bulgarian children with different weight status.  

Participant: A case-control study of 168 healthy prepubertal children (78 males; mean age 

8.1±1.2 years) was conducted in 2007/2008. Body weight, height and waist circumference 

(WC) were measured by standard techniques; BMI and WC/height were calculated. Children 

were divided into three groups (normal weight, overweight and obese) using the IOTF 

reference for BMI. School/weekend days night sleep duration, calculated as the difference 

between bedtime and wake-up time was assessed by means of structured interview of the 

parents.  

Results: All children slept significantly longer during weekend nights compared with the 

school weekdays (9.6±1.2 vs. 9.2±0.8 hours, p=0.001). There was a gender difference with 

shorter sleep duration among boys both on weekdays and weekend days (p=0.004 and 

p=0.001, resp.). We found significantly higher BMI (p=0.023), WC (p=0.008) and WC/height 

(p<0.0001) in those children who slept less than 8 hours compared to those with more than 10 

hours of sleep during the weekends. At the same time the former group spent significantly 

more time in front of the TV sets (3.5±2.2 vs. 2.4±1 hours for the latter group, p=0.017). 

Obese children slept significantly shorter during weekends compared to their non-obese peers 

(p=0.001). Inverse relationship between reported sleep duration, BMI and WC both in boys 

(BMI: r=-0.258, p=0.035; WC: r=-0.251, p=0.040) and girls (BMI: r=-0.314, p=0.004, WC: 

r=-0.262, p=0.018) was found. 

In conclusion, shorter sleep duration is positively associated with obesity in preschool 

children. Further research is needed to investigate the underlying mechanisms of this 

relationship.  



19. Y. Yotov, S. Galcheva, E. Dyankov, V. Iotova. Blood pressure is dependent on 

adiposity in prepubertal children. 20
th

 European Meeting on Hypertension, June 

18-21, 2010, Oslo, Norway. J Hypert 2010, 28; e-suppl. A: e559-e560; PP.34.363. 

Резюме:  

Arterial hypertension (AH) is significantly related to overweight. Their correlation may be 

traced in childhood.  

Aim: to study the effect of obesity, especiialy central obesity, on blood pressure (BP) and 

heart rate in prepubertal children. 

Participants and methods: we evaluated 168 healthy children (78 boys) at a mean age of 

8.1±1.2 years. The participants were divided in 3 groups – normal (NW, 31.5%), overweight 

(OW, 27.4%) and obese (OB, 41.1%) according to their BMI and waist circumference (WC). 

Their BP and HR were measured in sitting position after 5 min. rest. The mean and pulse BP 

were calculated. Family history for AH, diabetes and obesity was recorded.  

Results: all arterial BP measurements were significantly higher in the Ow and OB groups 

than in the NW – 108.2 and 118.2 vs. 96.4 mmHg for the SBP, p<0.0001; 66.0 and 73.0 vs. 

57.6 mmHg for the DBP, p<0.0001; 80.1 and 88.9 vs. 70.5 mmHg for the mean BP, 

p<0.0001; 42.2 (p=0.058) and 45.2 (p<0.0001) vs. 38.79 mmHg for the pulse BP (PBP). WC 

is highly correlated with BP, with r=0.74 for the SBP and MBP, r=0.68 for the DBP and 0.35 

for the PBP (p<0.0001 for all), after adjusting for age and sex. The same is found for the 

logBMI – r=0.74 for SBP, 0.71 for DBP, 0.76 for MBP and 0.30 for PBP (p<0.0001). in 

multiple linear regression WC is the only significant predictor of SBP and PBP while BMI is 

the only one for DBP and MBP after adjusting for age, sex, BG, family history of 

hypertension, and weight and length at birth. No relation was found between weight, WC and 

heart rate.  

Conclusion: BP is significantly higher in children with OW and OB. Thus, the prevention of 

AH can be started in childhood.  

 

 

 

 

 

 

 



20. S. Galcheva, Y. Yotov, V. Iotova. C-reactive protein in prepubertal children with 

abdominal obesity as a marker of cardiovascular and metabolic risk. 

EuroPRevent Congress 2010, 5-7.05.2010, Prague, Czech Republic. Eur J 

Cardiovasc Prevention & Rehabilitation.  2010; 17 (S3-S4): P.22 

Резюме: 

High-sensitivity CRP (hsCRP) is a marker of inflammation and is found to be a significant 

predictor of CV diseases. Metabolic syndrome and abdominal obesity are associated with 

earlier and more severe presentation atherosclerosis.  

Aim: To evaluate the level of hsCRP in children aged below 10 years according to their 

overweight/obesity status and in relation to CV parameters and other risk factors.  

Participants and methods: We evaluated 168 healthy children (78 boys) at a mean age of 

8.1±1.2 years. The participants were divided in 3 groups – normal (NW, 31.5%), overweight 

(OW, 27.4%) and obese (OB, 41.1%) according to their BMI and waist circumference (WC). 

Their BP and HR were measured and blood tests for BG, insulin, lipids, liver enzymes, 

hsCRP and other proinflammatory and hormonal markers were drawn. HOMA-IR was 

calculated.  

Results: The hsCRP was significantly higher in the OB 7.53±0.91 compared to the OW 

4.11±0.9, p=0.029 and NW children 3.17±0.88 mg/l, p=0.001, without important gender 

differences. The inflammation marker displayed significant linear increase with both BMI and 

WC. hsCRP was positively correlated with insulin (r=0.237, p=0.004), HOMA-IR (r=0.279, 

p=0.001), SBP (r=0.396, p<0.0001), DBP (r=0.299, p<0.0001), and negatively with HDL-C 

(r=-0.202, p=0.013). In multivariable linear regression model, the hsCRP increased with 1.84 

mg/l per WC quartile after adjustment for age, sex, BMI, birth weight, BG, HOMA-IR. For 

BMI, the significance of the relation with hsCRPwhich was present in the univariate analyses 

disappeared after adjusting for WC. 

Conclusion: The hsCRP is elevated in prepubertal healthy OW and OB children. It correlates 

with higher BP and other important rsik factors for CV diseases. At this age, wasit 

circumference is a better predictor of the hsCRP levels than BMI. The prevention of CV 

diseases through weight control has to start early in life.    

 

 

 



21. SV Galcheva, DB Baleva, VM Iotova, YT Yotov, S Tancheva. Lipid alterations 

and liver dysfunction in healthy prepubertal children with abdominal obesity. 

18th European congress on obesity, 25-28.05.2011, Istanbul, Turkey. Obesity rev. 

2011; 12 (suppl. 1) 63-279, p 188: T5:P.017 

Резюме:  

Introduction: Abdominal obesity is associated with various metabolic abnormalities that 

contribute to the development of dyslipidemia, liver dysfunction and non-alcoholic fatty liver 

disease.  

Objective: To determine the prevalence of fatty liver among prepubertal children in relation 

to abdominal obesity and to analyze their lipid concentrations and liver function. 

Material and methods: A cross-sectional study of 168 healthy prepubertal children (78 

males; mean age 8.1±1.2 years) divided into 3 groups according to their waist circumference 

(WC) as a measure of abdominal obesity: “normal-waist” (25
th

-75
th 

percentile, n=53), 

“children-at-risk” (75
th

-90
th 

percentile, n=46) and “abdominally obese” (≥90
th 

percentile, 

n=69). Auxological measurements were taken. Fasting serum levels of lipids (triglycerides, 

total cholesterol (TC), HDL-cholesterol, LDL-cholesterol) and hepatic enzymes (ALT, AST) 

were measured. The presence of fatty liver was determined by ultrasonography. 

Results: The total prevalence of fatty liver was 20.3%. It increased across the WC groups 

with a significantly higher prevalence among the abdominally obese children (34.9%) 

compared to the participants of the other two groups (normal-waist children (6.9%) and 

children-at-risk (7.3%) (р<0.001). The hepatic fat content correlated significantly with the 

serum ALT concentrations (r=0.283, p<0.0001). The latter were higher in the abdominally 

obese participants compared to their normal-waist counterparts (19.7±8.6 vs. 13.4±3.5 UI/l, 

p<0.0001); similar data were found for TG levels (1.1±0.7 vs. 0.7±0.3 mmol/l, p=0.003). No 

significant differences in AST, TC and LDL-cholesterol concentrations were observed 

according to the measure of abdominal obesity.   

Conclusion: Abdominal obesity is associated with dyslipidemia and liver dysfunction in 

young children even before the onset of puberty.  

 

 



22. S. Galcheva. Cardiometabolic and Inflammatory Changes Related to Childhood 

Central Obesity. 9th International Symposium on Obesity and Related Diseases, 

21-23.05.2011, Albena. Abstract CD, OP 30 

Резюме:  

Body fat distribution and particularly the abdominal fat mass, appears to be an important risk 

factor for the development of cardiometabolic abnormalities and metabolic syndrome in 

children. 

The abdominal adipose tissue is perceived as an active endocrine organ, sending out and 

responding to signals, modulating the appetite, energy expenditure, insulin sensibility, 

endothelial function, endocrine and reproductive systems, inflammation and immunity. It 

produces a large number of hormones, cytokines, etc., associated with the development of the 

particular features of metabolic syndrome.  

The development of systemic low-grade inflammation is one of the most consistent 

hypotheses for the role of the adipose tissue in the metabolic abnormalities in adults. At the 

same time less is known about the presence of low-grade inflammation in childhood central 

obesity and on its potential associations with various cardiometabolic alterations.  

Therefore, a further research into the field of abdominal obesity and its related abnormalities 

is needed for better understanding of the underlying mechanisms of these complex 

interactions aiming at the development of successful preventive stratigies.  

 

 

 

 

 

 

 



23. S. Galcheva, V. Iotova, E. Dyankov, Y. Yotov. Physical activity and sedentary 

behaviours among obese prepubertal children. 18
th

 Session of the Balkan medical 

days, 16-18 September 2011, Varna, Bulgaria. Scripta Scientifica Medica. 2011; 

43(6)-39: O-37 

Резюме:  

Objective: To investigate the relationships of physical activity (PA) and sedentiary 

behaviours (TV viewing and computer use) with the presence of abdominal obesity in healthy 

prepubertal children.  

Participants and methods: A case-control study of 168 healthy children (78 males, mean age 

8.1±1.2 years) was conducted. Body weighr, height and waist circumference (WC) were 

measured; BMI was calculated. Children were divided into 3 groups according to the WC 

percentiles for Bulgarian children as a measure of central obesity (normal-WC, 31.5%, 

children-at-risk, 27.4% and abdominally obese, 41.1%). A structured parental interview was 

used to obtain data about children’s PA and sedentiary behaviours.   

Results: No significant difference was found in the frequency and duration of PA among the 

WC categories. More than 58% of the parents reported the presence of a seasonal difference 

in children’s activity with higher mean PA levels during the spring/summer months. This 

seasonal behavior was significantly more frequent among the abdominally obese children 

compared to the normal-WC group (68.1% vs. 47.1%, p=0.04). Children spent an average of 

2.7±1.2 h/day watching TV and 0.9±1.0 h/day in using computers. Although insignificantly, 

the abdominally obese children spent more hours in front of the TV sets and their computers, 

compared to their normal-WC counterparts. Boys from all WC-groups used computers more 

often than girls (1.1±1.0 vs. 0.7±0.9 h/day, p=0.05).  

Conclusion: Physical inactivity may be associated with the excess accumulation of abdominal 

fat mass in prepubertal children, which warrants further investigations.   

 

 

 

 

 



24. S. Galcheva, V. Boyadzhiev, W. Mladenov, M. Moskova, D. Nedyalkova, V. 

Iotova. Short-term metabolic effects of GH treatment in SGA and GH-deficiency 

children. 51
st
  Annual meeting of the ESPE, 20-23 September 2012, Leipzig, 

Germany. Horm Res Paediatr. 2012; 78 (S1): EPO-145, pp. 287-288 

Резюме:  

Background: Growth hormone (GH) treatment has effects not only on the linear growth in 

small for gestation age (SGA) and GH-deficiency children, but also on their glucose, lipid and 

protein metabolism. 

Objective: To evaluate the short-term GH-induced changes in linear growth, body weight and 

metabolic variables in children born SGA and those with isolated GH deficiency or multiple 

pituitary deficiencies.    

Material and methods: We included 19 children on GH treatment (73.7% boys, 82.4% 

prepubertal, mean age 7.91±4.76 years at start) divided into three groups: 5 children (26.3%) 

were born SGA, 6 children (31.6%) had an isolated GH deficiency and 8 children (42.1%) 

were with a multiple pituitary deficiency. The mean treatment duration for all children was 

6.3±4.8 months. Anthropometric measurements and bone age evaluation were performed. 

Serum levels of insulin-like growth factor-I (IGF-I), fasting blood glucose, HbA1c, total 

cholesterol, triglycerides (TG), HDL- and LDL-cholesterol concentrations were determined.   

Results: There were a significant increase in children’s body height and weight at the end of 

this short-term study treatment (18.7±11.4 vs. 21.1±13.4 kg, pweight=0.006; 105.1±25.4 vs. 

109.8±26.2 cm, pheight<0.001). Serum IGF-I concentrations increased significantly in all 

participants (p=0.04) and its post-treatment levels correlated with GH daily dose (r=0.867, 

p<0.001), treatment duration (r=0.596, p=0.015), children’s height (r=0.832, p<0.001) and 

weight (r=0.872, p<0.001). We found a decrease in total cholesterol, TG and LDL-cholesterol 

concentrations, although the changes did not reach a statistical significance (p>0.05 for all). 

HbA1c was not significantly changed at the end of the observed treatment interval (5.1±0.4 

vs. 5.2±0.4 %, p>0.05). Comparing children between groups, we did not determine any 

significant differences in the investigated metabolic outcomes related to the GH treatment.      

Conclusion: GH treatment in children results in a better metabolic profile with similar 

responses irrespective of the diagnosis of SGA children, isolated GH or multiple pituitary 

deficiencies.  

 

 

 



25. S. Galcheva, V. Iotova, D. Baleva, Y. Yotov, D. Martorana, ME Street. Liver 

dysfunction and its association with pro- and anti-inflammatory adipokines in 

healthy prepubertal children with abdominal obesity. 9
th

 Joint Meeting Pediatric 

endocrinology. 19-22 September 2013, Milan, Italy. Horm Res Pediatr. Abstract 

book. 2013: P1-d2-356, p 110 

Резюме:  

Background: Little is known about the association between chronic inflammation and liver 

dysfunction/non-alcoholic fatty liver disease in childhood abdominal obesity.  

Objective: To determine the prevalence of fatty liver among prepubertal children in relation 

to abdominal obesity and to analyse the association between liver function and pro-and anti-

inflammatory adipokines and related SNPs. 

Material/methods: A cross-sectional study of 168 healthy prepubertal children (78 males; 

mean age 8.1±1.2 years) divided into 3 groups according to their waist circumference (WC). 

Auxological measurements were taken. Fasting hepatic enzymes, IL-6, TNF-α and 

adiponectin were measured. The presence of fatty liver was determined by ultrasonography. 

Four SNPs located in IL-6 promoter (rs1800795), TNF-α (rs1800629) and Adiponectin 

(rs2241766, rs1501299) genes were genotyped.  

Results: The total prevalence of fatty liver was 20.3%, increasing across the WC groups with 

a higher prevalence among the abdominally obese children (34.9%) compared to the normal-

waist children (6.9%) and children-at-risk (7.3%) (р<0.001). The hepatic fat content 

correlated significantly with serum ALT concentrations (r=0.283, p<0.001). The latter were 

higher in the abdominally obese participants compared to their normal-waist counterparts 

(19.7±8.6 vs. 13.4±3.5 UI/l, p<0.001) and correlated with serum concentrations of IL-6 

(r=0.238, p=0.015) and TNF-α (r=0.19, p=0.05). Adiponectin levels decreased significantly 

with the severity of liver steatosis (p=0.05) and showed a negative correlation with the left 

hepatic lobe’s size (r=-0.248, p=0.011). The latter was bigger in the TT +276 adiponectin 

homozygotes compared to G-carriers (p=0.042), while A-allele carriers of TNF-α G-308A 

had significantly bigger right liver lobe (p=0.005).  

Conclusion: The present study adds to the knowledge about liver dysfunction and subclinical 

inflammation in abdominally obese children, pointing at possible genetic background.   

 

 

 



26. M. Lateva M, S. Galcheva, W. de Witte, V. Iotova. Weight status and risk 

behaviors in urban Bulgarian preschool children (2009-2013). 9
th

 Joint Meeting 

Pediatric endocrinology. 19-22 September 2013, Milan, Italy. Horm Res Pediatr. 

Abstract book 2013: P2-d3-769, p 240 

Резюме:  

Background: The increased prevalence of early obesity has led to the need of identifying and 

adressing particular risk behaviours at preschool age. 

Objective and hypotheses: To determine the incidence of overweight (OW) and general and 

abdominal obesity in preschoolers and their trends from 2009 to 2013, as well as to evaluate 

some risk behaviours and their changes for the 4 year period. 

Methods: Height, weight and waist circumference (WC) were measured in 117 children aged 

4.53 ± 0.29 years attending urban kindergartens. BMI was calculated and compared with the 

IOTF references for the corresponding age and sex. The comparison was made with a group 

of 189 kindergarten children of the same age (4.58 ± 0.31 years), measured with the same 

methodology in 2009. A questionnaire was filled in by the parents. 

Results: There is a significant drop in WC - 51.51±5.17 cm to 50.28±3.22 cm (p=0.022), 

without gender differences. In 2009 OW/obese were 12.7% of the children vs. 19.7% in 2013 

(p=0.01). There is a decrease in the proportion of obese children (from 4.2% to 0.9%, p< 

0.001) and an increase in those who are overweight from 8.5% to 18.8%, (p< 0.001), more 

pronounced among boys. In 2009 14.8% of the parents thought their children drunk too much 

soft drinks, in 2013 2.1% of parents reported soft drink consumption of 4-6 cups per day. 

During the 4 year period TV viewing time increased 4 times (p<0.001), and PC time 

increased almost 5 fold (p< 0.001). Breastfeeding raised from duration of 4.40±3.89 to 

6.79±6.02 months (p< 0.001).  

Conclusions: The increasing rate of overweight children who represent the recruitment pool 

for future obesity requires serious consideration for the prevention of obesity. Increased 

sedentary behavior was identified as a candidate target for school-based and family-based 

interventions among urban kindergarten children. 

 

 

 

 

 



27. S. Galcheva, V. Iotova. Liver dysfunction and steatosis in association with 

cardiometabolic and pro-inflammatory markers and related gene polymorphisms 

among pre-pubertal children with abdominal obesity. 10th International 

Symposium on Obesity and Related Diseases (Satellite of the 21st European 

Congress on Obesity). June 01-03 2014, Albena, Bulgaria. Abstract book, pp. 35-

36: O26 

Резюме:  

Introduction: Adiposity is a common cause that worsens both liver function and the 

adipocytokine profile in the presence of central obesity.  

Aim: To determine the prevalence of fatty liver among pre-pubertal children in relation to 

abdominal obesity and to analyse the association between liver function, cardiometabolic risk 

factors and inflammatory adipokines and related SNPs. 

Material/methods: A cross-sectional study of 168 healthy pre-pubertal children (78 males; 

mean age 8.1±1.2 years) divided into 3 groups according to their waist circumference (WC). 

Auxological measurements were taken. Fasting hepatic enzymes, IL-6, TNF-α and 

adiponectin were measured. The presence of fatty liver was determined by ultrasonography. 

Four SNPs located in IL-6 promoter, TNF-α and Adiponectin genes were genotyped.  

Results: The total prevalence of fatty liver was 20.3%, increasing across the WC groups 

(р<0.001). The hepatic fat content was associated with significantly higher BP measurements, 

insulin, HOMA-IR, TGs, hs-CRP and ALT concentration (p<0.05). The latter were higher in 

the abdominally obese participants compared to their normal-waist counterparts (19.7±8.6 vs. 

13.4±3.5 UI/l, p<0.001) and correlated with serum concentrations of IL-6 (r=0.207), SAN 

(r=0.362), DAN (r=0.228) and TGs (r=0,224). Adiponectin levels decreased significantly with 

the severity of liver steatosis (p=0.014) and showed a negative correlation with the left 

hepatic lobe’s size (r=-0.248, p=0.011). The latter was bigger in the TT +276 adiponectin 

homozygotes compared to G-carriers (p=0.042), while A-allele carriers of TNF-α G-308A 

had significantly bigger right liver lobe (p=0.005).  

Conclusion: The present study adds to the knowledge about liver dysfunction and subclinical 

inflammation in abdominally obese children, pointing at possible genetic background.  

 



28. Iotova, S. Galcheva. The small size at birth in modern times – a model of 

increased risk of obesity from the womb to adulthood. 10th International 

Symposium on Obesity and Related Diseases (Satellite of the 21st European 

Congress on Obesity). June 01-03 2014, Albena, Bulgaria. Abstract book, p. 29: 

O16 

Резюме:  

Introduction/aims: About 7% of term infants are born small for gestational age (SGA) - a 

condition already accepted as a model for increased risk from the womb, known widely after 

the formulation of the fetal (Barker) hypothesis. How do small size at birth, obesity and later 

life risk profile combine, and does increased risk appear since childhood with such a 

combination? The current study is aimed at defining such associations. 

Participants/methods: data from 2 large studies conducted over the period 1999 - 2009, 

involving a total of 266 healthy pre-pubertal children, born full-term (38-42 weeks) from 

singleton pregnancies. The methodology is the same in both case-control studies (2002 and 

2007). Full anthropometric assessment was done, including waist circumference (WC), 

amount of fat mass (FM), fat free mass (FFM), respectively.  

Results: Children born SGA without postnatal catch-up growth showed greatest WC and FM. 

All indicators of obesity are rising steeply over the period of 5 years, incl. in those born SGA, 

and the share of children with WC:height ratio > 0.5 has increased threefold. In already 

established abdominal obesity, those born SGA have the most unfavorable risk profile (lowest 

adiponectin, highest insulin levels/HOMA-IR). They have a significantly higher mean blood 

pressure (BP), as well as other cardio-metabolic risk factors (higher ALT, hsCRP and cortisol, 

lower SHBG) and cardio-renal risk (higher pulse rate, systolic and diastolic BP, decreased 

kidney volume (KV) and dimensions). Most importantly, KV correlates positively with FFM, 

while the latter is significantly less pronounced in SGA children.  

 

 

 

 



29. V. Iotova, V. Boyazhiev, S. Galcheva, H. Storr, M. Savage, W. Drake, I. Sabin, F. 

Afshar, K. Ivanov, N. Kolev, A. Tonev. Management challenges and follow-up of 

a patient diagnosed with Cushing disease in 2008. 16
th

 Congress of the European 

Neuro Endocrine Association, 10-13 September 2014, Sofia, Bulgaria. Abstract 

book, P-ID 363, p. 67.  

Резюме:  

The patient presented aged 5.8 years in 2008, after 8 month history of rapid weight gain 

(approx. 15kg) and poor growth (1cm/1.5 yr). He developed hypertrichosis, progressive 

fatigue, reduced muscle strength and a round plethoric face. He had pubic hair but was 

prepubertal with testicular volum 2 ml. Investigations showed sustained elevation of urinary 

free cortisol (1476 mcg/24 hours, nr 28.5-213.7) and morning cortisol levels of 1158 nmol/l 

with detectable ACTH (16.9 pg/ml), consistent with ACTH-dependent Cushing’s syndrome. 

CRH–test showed an increased peak cortisol and ACTH; Dexamethasone did not suppress 

serum cortisol. MRI of the pituitary and adrenals were normal.  

The child was reffered to Barts Health Trust. IPSS confirmed central and left lateralized 

ACTH production, indicative of a left-sided pituitary corticotroph adenoma. In 2009, selective 

transsphenoidal adenomectomy and second-line pituitary radiotherapy failed to cure him. 

Ketoconazole treatment was instituted until December 2011 when cortisol levels normalized. 

In 2013 the symptoms returned; in July 2013 biochemical assessment confirmed the relapse of 

Cushing’s disease. The pituitary MRI showed a 2 mm tumor at the side of the initial operation 

but little residual pituitary tissue therefore he was not a good candidate for repeat pituitary 

surgery. Four months later, off treatment, cortisol levels reached life-threatening morning 

values (1274 nmol/l). However, suppressed 09:00 ACTH levels (<5 ng/l) suggested 

autonomous adrenal cortisol production. CRH test showed 206% rise in cortisol from baseline 

without ACTH response. Adrenal MRI was normal. Metyrapone therapy was commenced and 

a month later both adrenal glands were removed endoscopically. Adrenal replacement therapy 

was commenced post-operatively. The patient demonstrates the prolonged and difficult 

disease course in children who are not cured after the initial surgery.  

 

 

 



30. M. Neshkinska, S. Galcheva, M. Lateva, V. Iotova. Examining β-Cell Reserve in 

Extremely Obese Children. 53
rd

 Annual meeting of the ESPE, 18-20  September 

2014, Dublin, Ireland. Horm Res Paediatr. 2014; p. 236: 82. P-D-2-3-407 

Резюме:  

Background: Obesity is a major risk factor for developing type 2 diabetes mellitus (T2DM). 

Despite the obesity epidemics, the incidence of childhood T2DM is not increased.  

Objective and hypotheses: To assess the b-cell reserve expressed as an oral glucose 

disposition index (GDIo), an independent predictor of developing T2DM. 

Method: A total of 80 adolescents (61.3% girls), aged from 10.0 to 17.6 years (mean age 

13.59G2.34 years), with age- and gender-specific BMI over 95th percentile and waist 

circumference (WC) over 90th percentile, were included. The participants underwent 

anthropometry, fasting blood analyses, oral glucose tolerance test (OGTT), and abdominal 

ultrasonography. Insulin sensitivity was estimated as 1/fasting insulin; insulin response – as 

the change in insulin divided by the change in blood glucose (BG) from 0 to 30 min and GDIo 

– as a relation between insulin sensitivity and b-cell function.  

Results: At fasting, a total of 50 adolescents (62.5%) were normoglycemic and 30 (37.5%) 

were with impaired fasting glucose (IFG). After OGTT subjects were divided into three 

categories depending on 2 h postload glucose levels: normal glucose tolerance – 63 (78.8%); 

impaired glucose tolerance (IGT) – 16 (20.0%); and T2DM – 1 (1.3%). The mean GDIo was 

2.2450G2.30 mMK1 (boys 2.8057G 1.93, girls 1.8991G2.46, PZ0.096). The group with the 

lowest GDIo consisted of 31.9% of all girls vs 13.8% of all boys. The GDIo decreased 

significantly with increasing of 2 h postload BG levels (PZ0.042). The former also had a 

strong relationship with the family history of obesity (PZ0.005) and showed no associations 

with T2DM family history.  

Conclusion: The current study confirmed the low frequency of T2DM in paediatric 

population and suggested a stronger correlation with obesity and future disease risk. The 

results in females deserve further exploration. 

 

 

 



31. S. Galcheva, B. Galunska, D. Gerova, M. Lateva, V. Iotova. Association of serum 

25-hydroxy vitamin-D levels with cardiometabolic variables in pre-pubertal 

children with obesity. 22nd European Congress on Obesity (ECO 2015), May 6-9, 

2015, Prague, Czech Republic. Obesity facts. 2015: 8(suppl.1): T2:PO.079 

Резюме:  

Introduction: The relationship between obesity and vitamin-D status has already been proven 

and it seems that obese population is at risk of vitamin-D deficiency. The aim of this 

preliminary study was to estimate the vitamin-D concentration and its association with 

cardiometabolic indices in pre-pubertal children with different degree of total/abdominal 

obesity. 

Methods: Thirty three children (mean age 8.0±1.3 years, 57.6% males) were recruited. 

Anthropometric and blood pressure (BP) measures, fasting serum 25-hydroxyvitamin-D 

(25OHD), glucose, insulin, homeostatic model of assessment (HOMA-IR) and lipids were 

investigated. Vitamin-D levels < 50 nmol/L were considered as a severe insufficiency and 

those between 50-75 nmol\L - as a mild insufficiency. 25OHD levels were measured by a 

validated HPLC/UV method. Obesity status was estimated using the IOTF reference for BMI 

and the Bulgarian childhood reference for waist circumference.  

Results: Severe 25OHD insufficiency was observed in 48.5% of all participants, while 30.3% 

of them had suboptimal Vitamin-D concentrations. The median 25OHD level was 48.3 (41.6-

60.9) nmol/L, without gender differences. Obese children had lower 25OHD concentrations 

compared to their non-obese counterparts [48.2 (32.9-59.9) vs. 62.6 (50.2-76.0)], p>0.05). 

Serum 25OHD levels correlated negatively with insulin levels (r=-0.592, p=0.012), HOMA-

IR (r=-0.521, p=0.032) and body weight (r=-0.526, p=0.03). No significant association was 

found with lipids and BP measurements. Applying the backward regression model, the age of 

our participants was found as the main predictor of their Vitamin-D status.    

Conclusion: Abnormal Vitamin-D status is highly prevalent among obese pre-pubertal 

children, associated with increased insulin resistance.  
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32. M. Lateva, R. Popova, S. Galcheva, M. Georgieva & V Iotova. Body Composition 

and Metabolic Risk Factors in Preschool Children. 54th Annual meeting of ESPE. 

01 October 2015 - 03 October 2015, Barecelona, Spain. Horm Res Pediatr. ESPE 

abstracts. (2015); 84 P-3-871 

Резюме:  

Background: Recently childhood obesity shows trends of lowering age at start. Preschool 

children are still very physically active. A possible association between total and abdominal 

obesity and metabolic risk at preschool age could be of value for preventive measures. 

Objective and hypotheses: To investigate the relationship between body composition and 

some metabolic risk factors at preschool age.  

Method: A total of 40 (50% boys) healthy preschool children were invited for participation 

(mean age 5.31±0.74 years). Body weight, height and waist circumference (WC) were 

measured using standard procedures. BMI was assessed by CDC references. A questionnaire 

was filled in by the parents. Children’s physical activity was measured by pedometry. Fasting 

blood samples were collected and lipids, BGL, insulin,SHBG, adiponectin (ADN), leptin 

were measured. DXA of the fat mass (FM) was performed.  

Results: Children with overweight/obesity were 30% of all (17.5% obese), and 10% were 

underweight. Children completing the recommendation for at least 10 000 steps/daily during 

the week were 9.7%, and during the weekends – 16.1%. FM (g) correlated positively with 

BMI and WC (P<0.001). When the IDEFICS reference (www.ideficsstudy.eu) was used to 

rank ADN results as low (first quartile), lower levels of adiponectin correlated with weight, 

BMI and WC (P<0.001), with fasting insulin (r=0.458, P=0.032) and HOMA-IR (r=0.533, 

P=0.015). There was a significant correlation between FM and lower ADN (r=0.737, 

P<0.001) and with the same approach with elevated leptin levels (r=0.602, P=0.005), as well 

as with elevated triglycerides (r=0.461, P=0.041), controlled for sex and age. Lower ADN 

correlated also with tissue fat (r=0.432, P=0.045), FM (r=0.469, P=0.028), and with WC 

(r=0.490, P=0.021), after controlling for physical activity. SHBG correlated inversely with 

weight (r=-0.428, P=0.033), BMI (r=-0.449, P=0.025) and WC (r=-0.540, P=0.005). 

Conclusion: To summarise, metabolic risk in preschool children is established and highly 

associates with both FM and physical activity. 



33. G. Yordanova, V. Iotova, M. Lateva, S. Galcheva, R. Stoycheva, V. Mladenov, V 

Boyadjiev, Y. Bazdarska & A Ivanova. One Year Screening Program for Stature 

Deviations – Strategy and Outcome. 54th Annual meeting of ESPE, 01 October 

2015 - 03 October 2015, Barecelona, Spain. Horm Res Pediatr. ESPE abstracts. 

(2015); p. 270. 84 P-2-476 

Резюме:  

Background: Many children still miss the early recognition of their stature problems due to 

inefficient screening strategies.  

Objective and hypotheses: To assess stature deviations referral through recruiting general 

practitioners (GPs) and providing them with tools for easier anthropometric data assessment 

and enhanced access to the Paediatric Endocrinologist. 

Method: Thirty-one general practitioners with a total of 23 058 patients between 2–18 years 

were recruited to the Screening program for one year. They were supplied with computer 

software alerts if patients’ height, weight or waist circumference (WC) were S/G 2/SDS. CDC 

standards for height and weight and WC local data were used as reference. The GPs’ teams 

were trained twice on proper anthropometry and on the Screening program protocol. 

Compliance was checked monthly. Deviating patients were to be referred to a weekly 

University Screening clinic. At final evaluation GPs were divided into two groups, based on 

their compliance with the study protocol.  

Results: A total of 81 short children (0.35% of all participants and 11.7% of the expected 

about 3%) were found within 24 478 health check visits with anthropometric measurements. 

The compliant doctors’ group found 0.65% short children vs. 0.09% in the non-compliant 

group. Only 2552 children (11.1%), all from the compliant GPs group’, were fully assessed. 

Among them 1.15% were short and 7.99% were tall (4.78% non-obese). Of all 81 short 

children 39.5% showed up for further assessment and only 9 agreed to further work-up (4 

with constitutional delay in growth and puberty, 3 with syndromic short stature, 2 with GH 

deficiency). At the same time, 2 GH deficient children from the studied group came to the 

Clinic through Internet self-found information.  

Conclusion: This screening strategy proved as inefficient. The large share of non-attendance 

and assessment refusal shows that future strategies with media advertising might prove more 

beneficial.  



34. S Galcheva, M Lateva, V Iotova, IDe Bourdeaudhuij, G Cardon, O Androutsos, 

Z Kulaga, P Socha, L Moreno, B Koletzko, Y Manios & ToyBox-study Group. 

Distribution of Obesity Indices Among European Preschool Children and 

Associated Risk Factors: The ToyBox-Study. 54th Annual meeting of ESPE, 01 

October 2015 - 03 October 2015, Barecelona, Spain. Horm Res Pediatr . ESPE 

abstracts. (2015). pp.90-91; 84 P-1-51 

Резюме:  

Background: Childhood obesity is a serious health problem, related to an increased risk of 

adult morbidity and mortality. Evidence indicates that central adiposity increases to a higher 

degree compared to the general obesity indices among pre-school children.  

Objective: To evaluate anthropometric obesity indices and their distribution among pre-

school children aged 3.5-5.5 years, from six European countries, and to determine their 

associations with some risk factors reported to interfere with the presence of obesity.  

Material/methods: 7576 children (mean age 4.74±0.44 years; 51.9 % boys) from six 

European countries (Belgium, Bulgaria, Germany, Greece, Poland and Spain) participated in a 

baseline survey, conducted in 2012. Body weight, height and waist circumference (WC) were 

measured; BMI and waist-to-height ratio (WHtR) were calculated. The prevalence of general 

overweight (OW) and obesity (OB) was defined according to the IOTF BMI reference. WHtR 

values over 0.5 were used as a definition of abdominal obesity (AO). A standardized 

questionnaire was used to collect information on risk factors.     

Results: The OW and OB rate were 10.1% and 3.4%, respectively, with a significantly higher 

prevalence among girls compared to boys (p=0.003). AO was found in 23.7% (21.8% boys 

vs. 25.7% girls, p<0.001). Greek pre-school children had the highest mean BMI and WC 

(16.1±1.7 kg/m
2
 and 53.3±4.4 cm, resp.). Anthropometric indices correlated significantly with 

the pre-gestational maternal weight (rBMI=0.215, rWC=0.221, rWHtR=0.147, p<0.01), maternal 

BMI (rBMI=0.217, rWC=0.176, rWHtR=0.153, p<0.01) and children’s birthweight (rBMI=0.139, 

rWC=0.147, p<0.05). Children from the low SES group had higher BMI, WC and WHtR 

compared to high SES (p<0.001). In the group of obese children we found significantly higher 

parental BMI and pre-gestational maternal weight (p<0.001), with higher maternal weight 

gain during pregnancy (p=0.048).  

Conclusion: Obesity prevalence among preschoolers in Europe is of concern highlighting the 

need to find prompt ways to decrease it. 

 



35. S. Galcheva, V. Iotova, Y. Bocheva, I. Stoeva, R. Tincheva, L. Marinov, R. 

Georgiev. A 3-year-old boy with growth hormone deficiency and clinical features 

of Ritscher-Schinzel syndrome. 55th Annual meeting of ESPE, 10 September-12 

September 2016, Paris, France.  Horm Res Pediatr. ESPE abstracts (2016). P. 469. 

P2-P853 

Резюме:  

Background: Ritscher-Schinzel (cranio-cerebello-cardiac, 3C) syndrome is a very rare 

recently delineated disorder with Dandy-Walker malformation, congenital heart defects and 

dysmorphic craniofacial features; however, the full spectrum of this disorder has not been 

determined.  

Objective: To present a patient with short stature and growth hormone (GH) deficiency as a 

part of the clinical manifestations of Ritscher-Schinzel syndrome.   

Material and results: A boy was born from third complicated pregnancy to a 29-year-old 

mother with sarcoidosis, at 37 weeks of gestation by Cesarean section due to severe 

intrauterine growth retardation and oligohydramnion. His birthweight was 1750 g (SDS -

2.98), length 38 cm (SDS -5.89) and head circumference 32 cm (SDS -1.50). He had retarded 

cardiopulmonary adaptation with perinatal asphyxia, RDS and cardiac murmur diagnosed as 

PDA and ASD II, umbilical hernia and dilated lateral ventricles. The baby was ventilated and 

given anti-failure treatment, no surgical cardiac intervention was performed. At the age of 3 

months bilateral ocular coloboma was noted. He showed hypotonia and developmental delay, 

with frequent episodes of rectal bleeding due to constipation and anal fissures. At the age of 

3y 3 mo he was admitted because of symmetrical short statute - height 88.3 cm (SDS -2.84), 

weight 9.9 kg (SDS -4.13) and head circumference 47.9 cm (SDS -1.52). On physical 

examination abnormal features were noted –low-set ears, retromicrognathia, down-slanting 

palpebral fissures, broad forehead, clinodactyly, muscular waste. Laboratory investigations 

showed fasting hypoglycemia, dyslipidemia, low IGF-1; GH deficiency was confirmed with 

peak GH levels < 5 ng/ml on 2 stimulation tests. Bone age was slightly delayed with 

hypoplasia of the 5
th

 distal phalanges. Brain imaging showed Dandy-Walker variant with 

cerebellar vermis hypoplasia, slightly dilated 4
th

 ventricle and moderate communicating 

hydrocephalus. Treatment with rhGH was initiated.     

Discussion: GH deficiency should be considered as a possible cause of short stature seen in 

this condition.  

In conclusion, children born SGA are well defined and easy to diagnose, monitor and treat 

group of patients, recognizable in all ages. While having metabolic and organ characteristics 



of increased disease risk, exposure to systematic care from birth could overcome this risk 

considerably. Avoiding of clinical inertia can make these conditionally healthy patients 

actually healthier, and can decrease obesity burden at least in a group of young adults. 
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