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А wide гапое 01 molecular markers аnd different types 01 cells in liver аге posslbIe lacto.гs 10г progression 01 non-alcoholic fatty
Ilver disease (NAFLD), поп-аlсоhоJiс steatohepaUtis (NASH) deveJopment 01Jiverfibrosis. We investigated blopsies Iгот57 patients
with NASH. Тhe materiaJ was obtained from livers and was proceed immunohistochemistry antibodies against СО68 and TGFЬеtз 1. In add~ion,biopsies were evaluated for яоп content. Macrophagesl-posltive/could Ье found in aJJ57 cases. The number 01
macrophages in the sinusoids correlated with the degreeof portal fiЬгоsis:б4. % ofthe patients with mHd ог intensive fibrosis had high
infiltration with CD68-posltive ceJls,while 100% ofthe patients without fibrosis hadlow Iпfiltratiоп (х2= 8.56; р=О.оозj. In specim~ns
we ,69.% о! patientswith different degreвof fibrosis expressed TGF-~1 in their ропа' tracts, and 100% otpatients without fibrosis did
demonstrate expression ofthe protein (x2~23.7; p<D.001).Hepatic iron was found '" 100% (9) of patients with intensive fibrosis
vs. 10.3% 01the patients mild fibrosis (х2=23.4; р<0.001). Our results suggest that the macrophages апд macrophage-derived
TGF-beta1 аге the major factors responsibIe foг development о! fibrosis апс progression о! chronic liver disease.

Keywords: NASH • CD68 • TGF-beta 1• /гоп
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Abstract
Introduction:
Gastroesophageal
reflux disease (GERD) i11cludes аП consequences 0/ reflux
acid ог other
тиат« (pepsin, duodenal contents in liver biliary diseases) froт the stoтach into the esophagus. The тain
cause 0/ gastroesophageal
and аиоаепогазоа! l'eflux is тсотресепсе 0/ the antireflux Ьатет at the
esophagogastric junction.
Object: То deterтine the prevalence
disease (GERD).

o/ORL ' syтptoтs in patients with liver biliary and gаsп'о-еsорhаgеаl

reflux

Material and Methods: The окоаета! and laryngopharyngeal status 0/115 patients with uррег gastrointestinal
syтptoтs was exaтined. For аП patients were made.· standard ORL 'ехаттайоп;
examinations 0/ gastrodigestive tract: иррек endoscopy,
Ray 0/ esophagus and зютасп; abdoтinal ultrasonography, рН test.
Patients with erosive esophagitis were classi.fied according to the criteria 0/ Los Angeles 2003. The results were
evaluated in the SPSS prograт, version 10. О, and we сатеа out .frequencies evaluation, сепоа! tendency and
standard deviation measurements and association test (сhi-squше).

х-

Results: Patients with typical syтptoms 0/ gastroesophageal
reflux accounted /or 59 (51.3%), with atypical
зутрютз - 56 (48.7%). ln 63 (54.8%) райепгз, the underlying pathosis yvas associated with increased acid
ошрш in the stomach (I'eflux esophagitis or duodenal шсек), while in 52 (45.2%) patiems who underwent
спосесуиеаоту and оте» liver Ьйла-у diseases, the duodenogastric reflux was alkaline. Fifty опе (80.9%)
patients with ORL 'symptoms were/ound o/the group 0/63 patients with l'eflux esophagitis 01' duodenal шсе: and
47 (90.4%) - 0/ the group 0/52 patients with duodenogastral reflux.
Conclusion: Пуек-Вйлагу and gastrointestinal diseases occurring with reflux 0/ gastl'ic 01' duodenal contents аге
а risk/actor [о» окоаета! and laтyngopharyngeal injUlY. Thefinding emphasizes the пееа ю: accurate diagпosis
and appropriate treatment 0/ patients with ирре: gastrointestinal
syтptoms in order to avoid irreversible
ORL 'symptoms.

Кеу words: Liver Biliary Diseases, GERD, Oral Cavity and Laryngo-Pharyngeal Symptoms
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Abstract
Fatty 1iver disease сап range [ют [аиу 1iver аите (steatosis)
(steatohepatitis ).

to [аи» 1iveг associated

with inflammation

Purpose: Тhe study was ипаепакеп to determine the re1ationships between the histo1ogical finding and
biochemical теазипез 0/ hepatic injul"Y with hepatic иоп content in patients with сппопи: liver diseases апа
steatosis.
Methods:

The study

0/ 115

patients

with chronic 1iver diseases and 60 contro1s, which were examined [о:
steatosis, liveг biopsy, [еаиаез
иоп metabolism. Steatosis was graded Ьу u1trasound as absent 01' present.

[кеаиепсу and corre1ation between e1evated 1iver епгутез, ultrasound diagnosed
0/ metabolic syndrome and indices 0/
Нisto1ogy was available in 93 patients.

Results: Statistical ге1аtiоnshiрs were [оипа between the histo1ogical grading 0/ iron and пераис iron
concentration, whereas blstology activity index was related to hepatic grading 0/ иоп, but по: to пердпс иоп
concentration. Тhe va1ue 0/ serum иоп, зепоп [етип and tгаns/еггin заиааиоп weгe significant1y higher in
райвпи with chronic 1iver diseases compared with contro1s.
Сопсйаит: Бепап теазигез 0/ иоп, totaZ iron-binding сарасиу апа [еппип сап Ье изеа to топиоз: персис иоп
сотепл more economically апа simply тап with персис иоп сопсезитиоп measurement оп Нуе: bi.opsy.
Keywords:

Steatosis, Chronic liver diseases, Iron, Histology activity index
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Abstract
In patients with chronic liver disease, especially nonalcoholic [аиу liver disease (NAFLD), alcoholic liver disease
(ALD) and сппотс hepatitis С, iron overload is ап important [аси» /01' the severity and course 0/ disease. The
сйтса! benefit 0/phlebotomy as тт reduction therapy т patients with NAFLD and ALD and iron is по: clear
yet. The aim о/оиr study was to evaluate the effect 0/phlebotomy т the treatment 0/ patients with NAFLD and
ALD and иоп overload. Material and methods.·А total о/БО patients (45 -male, 15-female,' age 44.56±7. 19 у.)
with serum markers, pointed iron overload (increased levels 0/ serum иоп, [етип ам tl'anferrin saturation >
30%) were included.· 30 patients with NAFLD - steatosis (NAS, п= 8) usteatohepatitis (NАSН, п= 22) and 30
patients with ALD - steatosis (AS, п= 1О) и alcoholic steatohepatitis (АSН, п= 20) with intdkeo/ alcohol more
than 40 g /daily. In patients with NAFLD serum insulin level and HOМA-IR were also assessed. Phlebotomies
were carried ои: репсаюайу according [о the standard protocol /о, а/ollow-up period 0/ 12 months. Results.· Тп
response to phlebotomy, there was а significant аесгеазе (р = 0.001-0.0001) т serum levels o/iron, [етип and
trans/errin saturation in the whole group 0/patients, and also in the groups 0/patients with NAFLD and ALD. Ап
improvement 0/ liver enzymes - AS!, ALT and GGT (р = 0.001-0.0001) was also [оипа т the three groups 0/
patients. In patients with NAFLD, а decrease o/serum insulin on/asting (basal-18.46 ± 4.32 mШ/L vsll.27 ±
3.54 тШ/L, post phlebotomies, р = 0.005) and HOМA-IR(4.56 ± 2.54 vs 2.68 ± 1.73) were also present. In
conclusion, оип results show that phlebotomy is а sa/e and efficient therapy /о, the patients with nonalcoholic and
alcoholic [аиу liver disease and топ overload. Rеgulш control 0/ serum iron decrease is essential /о, the
determination 0/phlebotomies 'frequency.

Кеу words: pWebotomy, iron overload, insulin resistance, nonalcoholic fatty liver disease, alcoholic liver disease
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Abstract
СЬтоniс liver diseases, especially alcoholie fatty liver disease (AFLD), nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD)
and сЬтоniе hepatitis С (СНС), are frequently assoeiated with iron overload. Hepcidin is the iron-regulatory
hormone, whieh is synthesized mainly in the liver and plays ап important role in iron homeostasis, ТЬе aim of
this study was to assess the serum levels ofhepcidin and to evaluate its relationships with other parameters ofiron
metabolism in patients with various ehronic liver diseases. Material аод Methods: А total of 186 patients with
ehronic liver disease (CLD), divided into six comparable groups were studied (115- male, 71 - female; теап age
50.41 ± 12.85 у), and 60 healthy controls were studied. Laboratory parameters of liver function and indiees of
iron metabolism were monitored. After liver biopsy, the presence of iron deposition and the histological grades of
steatosis and inflammation, and stage of fibrosis were also evaluated in patients with CLD. ТЬе serum level of
hepeidin was determined Ьу ELISA test / DRG Intemational Ine. (USA). Results: Hepcidinwas signifieantly
10wer in the whole group ofpatients with CLD (82.9±40.74 ng/ml)compared to the controls (99.14±З2.94 ng/ml,
р=О.О05). According to the type of liver disease, decreased serum values of hepcidin were found significantly
тоте frequently in AFLD, NAFLD and СНСin comparison with controls (р=0.О2, р=О.ООI and р=О.ОI
respeetively), СИВ (р=О.ОЗ4, р=О.ООЗ and р=0.О23 respectively) and chronic autoimmune hepatitis and primary
biliary eirrhosis (р=О.О23, р=О.ОО5 and р=О.022 respeetively), but without difference when compared between
them. There was а reverse relationship between the levels of hepeidin Ьу опе hand and the values of iron, fепitin,
liver enzymes, some of the parameters of liver function, as wells as with degree of the deposition of iron in the
liver and severity of steatosis, inflammation and fibrosis (0.01-0.001). 10 cooclusioo, ош results show deereased
serum levels of hepcidin in patients with nonalcoholie and alcoholie fatty liver diseases, and chronie hepatitis С.
ТЬе relationships with the parameters of iron metabolism and the severity of liver disease prove the importance of
serum hepcidin as а surrogate marker for evaluation of iron overload in patients with chronic liver diseases.
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Abstract: lпtroduсtiол: ТЬе gastroesophageal refJux disease (GERD) is defined as а сhголiс affection resulting [гот the
refJux of part of the gastric солtелt (and sometimes, gastroduodenal) to the esophagus and/or аdjаселt organs (рЬагуnx,
Jагулх, bronchia), саusiлg а variabIe spectrum of esophageal алd/ог extra-esophageal signs and symptoms associated ог not
to tissue lesions. Object: То determine the ргемагепсе of ORL' disorders in рапептв with gаstго-еsорhаgеаJ гейцх disease
(GERD). owadays the питЬег of раtiелts with such сотрJаiлts increases, which could Ье а result of higher acidity,
inappropriate еаtiлg алd Jifestyle. Material алd Methods: We carried out а retrospective study Ьу approaching records of 54
раtiелts attended in а period of ] 8 толths. For alJ patients were made: stалdагd ORL' examination; exarninations of gastrodigestive tract: иррег endoscopy (patients with erosive esophagitis were classified according to the criteria ofLos Angeles),
Х. Ray of esophagus and stomach; РЬ test; ТЬе results were evaluated in the SPSS program, version 10.0, and we carried
out frequencies evaluation, central tendency and stалdагd deviation measurements алd association test (chi-square). Results:
Раtiепts with typicaJ syтptoms of gastroesophageal геЛих disease ассошпео [ог 48 (88%) .Тwenty seven l1ad changes
consistent with class А (50%), cJass В with 17 (31.5%) and 10 with cJasses С + D (18.5%). ТЬе presence of Jaryngeal
сhапgеs were тоге ргечагепт [п тоге severe esophagitis (grades С алd D Los Allgeles) when compared to milder forms
(classes А and В), а statistically sigпifiсалt difference (р<0.05). Сопсlusiол: As а first [еме! of gastro-digestive tract, tbe
ога! cavity сал attack with hirer РН of stomach' contents. Following these спсшпыапсев they аге possible changes and
[езюпв in the mucosa of огаl cavity апс the рhагулх wall, the tongue root and teeth. The laryngeal disorders аге frequent
findings in patients with GERD, 1110геfrequent tlle greater tl1edegree of esophageaJ illjury.
Keywords: Gastro-Esophageal Ref1ux Diseases (GERD), GERD Symptoms, Спгошс Lагулgitis, Огаl Cavity,
Gastroduodenal Ref1ux

Ма е иапы IНr iежд , .аро ,ной
аучно- ра 'ТИ еской ко фере ЦИИ

Е

Е С

Е,

Е
~-C

Е

Россия - Болгария
6 - 9 декабря
Красноярск 2014

L11'"

ыI.I.·,н

1 .• ••

•••.••

>

о ВРА ШБНО'Н TAntH~

А. Н. А 1I001l00а - док

ор, ['Л, аспс гсн г, J, П енкина - Д
Н. Г. Ивинова - а пиран Г, аспсгсгп ,
I

ун: версш

раЮliiСl\lIii

кафедра
, Аннотация:

меДJlЦIIНС"ОГО спецналиста

а

ды",

У'

"Здравнi.>IС

охранение

'1, Мсцицппс

1"

Up

'1I1i факул

1<:1,

тира Загора, Бо.п

1,

ги. сН,1' '1 ен С,

,IIIIIJI

врачебно]! тайпы является обя занно .гы» каждого
11 регламен гировано

законами

11 1нчща гпвнымп

же этиче кимп коцек .ами мешшин ких рпбо I 1 11Iкоь I 1~'JIIмеДНUIIНСКllе
сестры
11 акуш 'IЖII
пмею г высокий
уровень

ДОКУl\lентаМII,

тажеры,

;11

осве ом енпости о проблеме.
Кпючевые слова: этич
сп цначьно "meii: медицина,
Аовгга

(.

11ealtl1 заге ргогезыопа!
15,

кон !Jlujё/II/1I лльно,

/11,

сншжеров

сесзнр I iI акушерк /
гпсшса] e01111lie11LialiLYis ап Obll~~lliulI

медпцннская

Ье ргогесцоп

гпешса] вре iali

кодекс,

',('1-'//11

апd
Тгашее

01'

L)I' С\ CI')

Ьу I( \\':) апо ("eglllatiol1s аПII clllit: cOllc~ 01'
оосюгз, пшзсь ашl l11iI\vi\!cs 11<1\1:: .1 Ili~11 [с (;1 01

is ("eglllated

aWat'~l1ess 01' tllt: ргошегп.

,.еу WOl"ds: рпиеснон

o/lIIalical

u/!;7c1I/liolil.l',

п: /i/It'1.! Ло; ин»,

тпь гь,

111 i(ЛI 'i\Jes

Введение:
У лышанное,
СВЯ111

С

11 к

узнанное

ней. Принцип

о новспо
31'111'

Врачебная

агающим

11

ст вшее

известным

конфцденцпапьносги
11 явпяет

11редставляет

иочительно
Этически

нальная тайна охвал ывае

профессп

собой

для жизни

вой

набор

11 здоровья

ме ици

норм
лю

усвоснии

ской

ЭI

поведения,

Ilpl

lIIl,1

ф;Сl:1111

лшое
IIJI1I IЗ

ираьл ш.е являе гся
11\11.
1\ 1 ':.1 Jlillll 'I,,]}I
ко I opLle

пужа

I

ей Jl обше 'тва.

отношения ~I д шинского не] сонала L:
меж.г, коплег ами 1 - 06111~ .твом.
К ятва Гиппократа является сгарейшпм э гическпм колексом
~ICJtllllllllLl~OII
профе' ии. ОН СО тавлен в Т\' веке Д() нашей эры в A,I';:I"HIl~IP1III
О1цок:
~lецlrцllНЫ Гиппократом.
Горазп позлнее, в 191И ГО.!.!). Ф,Juj1,-=II' IlallllIlftcllJI
Создаег
O~
,
'
,
сещание
сестры милосерпия.
когорее
являен.я
аН,\,1тгом кля 1вы
ПUЦllеfl10Ы

11

нормы

я осн

при

в медицинской

t l!~~ )

регулируют

его родственнпками

11

отношения

r IlfJl!OKpali1,
В Бощ'арflll принял
Б

'(БОJlгарсl.:ОГО

союза

ы

э гпческие

врачей)»

коцсксы
11

.пешшлис

врачей (("ОДс;С Is\iH'IC)lllJil э шки
гов В обласш
з 1I1~IIHi\I"I,,\l11;1111,1

\/

.яРОСЛАВСЮiЙ ФИЛИАЛ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФСОЮЗОВ
ВЫСПIEГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И

социхльных

ОТ:НОШЕНИЙ»

АКТУАльны1E пювявмь
ОБР хзовхния И ОБЩЕСТВА

СБОРНИКтрудов УЧАСТНИКОВ~
пягой МЕЖДУНАРоди.оЙ
НАYЧ1IО-ПР А-КТИЧЕСКОЙ
овеввш IrиИ
•

'1

1'А.:ЩЮt 2.

вь

СШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЫIОЕ

УДК159.8
Роль мотивац

111

В

ОБРАЗОВАНИЕ

процессе обучения студентов в вузе по медицинским
специальностям

.

Албена Н. Андонова
Тракийский университет, г. Стара Загора, Реепублика Болгария
Мотивация

является динамическим
процессом под воздействием разных
изменяется в ходе развития человека как личности и создания его
цепиострой системы. На мотивацию влияние оказывают общество, семья, школа,
образование и самообучение. На мотивацию влияют когнитивные, эмоциональные и
волевые составпяющие, которые изменяются в зависимости от ситуации и развития
личносгц. у студентов мотивация к обучению лежит в основе стремления дсбиться
высокпх резупьтатов в учебе и усовершенсгвоватъ выбранную специальность. Так,
профессор Т. Попов отмечает, что нельзя считать все мотивы студентов вполне
осознаиными,
однако,
положителыгые
эмоции,
связанные
с
будущими
достижеииями. явпяются составлятошими в системе мотивации студента Г31.
факт эров.

о'IШ

ДНАГНОСТJIЧЕН И ТЕРАПЕВТНЧЕН УЛТРА3Юl(

2 '95

OPIIГl fНАЛНl1 CTAТl111

ЧЕРНОДРОБНАТА
СТЕАТО3А - ГЛАВНА
ПРИЧИНА ЗА НЕИЗЯСНЕНЛ· ХЕПАТОМЕГМИЯ

к. TogopoBa,
ВМИ-Ст.Загора,

М.ПенkоВа
Клuнukа по гестроентеролоеия

ТНЕ РАТТУ LIVER - ТНЕ MOST СОММОN ·REASON
FOR UNКNOWN НЕРАТОМЕGЛLУ

к. Todorova,
Clinic о[ Gastroenterology,

Medical

M.Penkova

Uniuersity, St. Zagora

(

Резюме

----------------------------------

Черноgробнаша
сшеагпоза, кагпо послеguца на
мелтабохшпно варушенце е egHa 0111най-чесгпшпе
лрп ч ц нц за неuзяснена
хепашоме аахця.
Аналuзuраш
се
реаухгпапплпе
0111 абgомu-.
налношо улmразВуkоВо lI3слеgВане на 1320 болнu.
Прu .270 ош П1ЯХ еусшаноВена хепагпомеаамгя с
ехоарафскц gaHHu за сгпеагпоза. Епшохоацчншпе
фаkшорu,
gоВелu 90 разбцпшегпо на масгпна
gе2енерацuя
на чеРНlIЯ gроб са: хронuчен
ахкохохцэьм,
эвшхъсгпябане II захарен glla6em.

Прц 40 0111 пацценгпшпе е осъщесгпбена сляпа
черноgробна бuопсuя (СЧБ), кагпо npu 25 ош тях
се устаноВяВа
масгпна 9UСl11РОФUЯ В разлuчен
.сгпасцй на разВuтuе.

КлЮЧОВU gyMU

Чернодробна стеатоза; Ехография. Чернодробна
биопсия,

Гастроентерология

22

БЪЛГАРСКА. МЕДИЦИНА,

• Gastгoenteгology

ТОМ IV, БР. 5-6 • 1996 • BULG/ill.IAN

мвшсп

Е, VOL. IV,

5-6

СЪСТОЯНИЕ НА ЗАдстамА.ШНА
ТА ЖЛЕЗА ПРИ БОЛНИ С
ОБОСТРЕНА ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА
ПО ДАННИ НА СО·
НОГРАФИЯТА
Ст. МаНЛ10В, 1. ПроgаноВа, К. TogopoBa, М. ПенkоВа
Кмцшка по аасгпроенгперохоаця, Меguцuнсku фаkулшеm, Тракцйскц уни8ерситет,
STATUS OF PANCREAS IN PATIENTSWITH ACUTEDUODENAL
SO OGRAPHIA
St. Мапго«,
Clinic

of Gastroenterology,

Faculty,

структуре. При 9 от бонните имн

изразсне олючност Н.1 ггндгтя на заgстО.\1ашнаmll жлеза .
при напречен срсз - преgнозэgен размер [J обпястте на гАа8ата 35-40 тт с поочертена хипоехогенност на пнренхимг.
КЛЮЧОВИ ДУМИ: пэнкрсяс, gуоgеJlа,ша язВа, a6g0-

минз.ит

ехогрвфия.

ULCERACCORDING

1. Ргопапома, К. Топогсеа, М. Репсома
Medical

РЕЗIОЫЕ: Анализират се резугтвтите от k,1Uнично 11
инструментВАНО иЗС,lеgflане и ПРОС/lеgяflвне на 30 лиииенти
с обострена язВа на g8ailagecemonpbcmHllka.
Амбупнлюрно
бопни са 10 пвциенти, а при ствционерни )'слоВия са иЗС/lеgВзни 11/lek)'8aHU 20 От JJ.1блlоgаfJаните богни 4096 са мъже и
60% жени.
Обострена gyogeHa/lHa язВа е gоkэзаН,7 при Всички чрез
фиброгастросkопия. Ннлрэбензтн a6g0MlIlIa,\H,7 схогрнфия уствнобябо нормяпен по размери и по ехоппьтност образ на
пенкреесн при 7 от пациентите. При 14 (46%) от наб.llоgаВените пвинснти с янгмнвстични gal/HlI зн гпосне, поВръща. не без облс:kчеllиG и npcxogHU ,qиfJРlIчни IIзхожgшшя се устгноВяВат соногрефски gaHHII зн gиФузно )'lfе.Ш'lен по рлзмгри
пенкрсзс с хипоехогеннв

Стара Загора

Тгасгап цгнеегзпу, Stara Zagora,

Bulgaria
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8иlgагiапCardiology

РИСКОВО ЗНАЧЕНИЕ НА РЕНИН-АНГИОТЕНЗИНОВАТА
СИСТЕМА
ЗА СЪДОВИ УСЛОЖНЕНИЯ ПРИ БОЛНИ С АРТЕРИМНА
ХИПЕРТОНИЯ
С. Мгнтоб, Т. Мирчебг, К. TogopoBa, М. Пенкобг, С. МариноВ
КВБ/ Тракийски униВерситет, МФ/ Ст. Загора

ТНЕ RENJN-ANGI.OTENSIN
SYSTEM'S ROLE
. AS А RISK FACTOR FOR тхксгг
ORGANS DAMAGES JN PAТlENTS WITH ARTERlRIAL HYPERTENSION
S. Mantov, T.Mircheva, К. Todorova, М. Penkova, S. Marinov
Department of /nterna/ Diseases/ Thracian University, MF/ St. Zagor~
Ренин-ангиотензино8ата система, чрез сьgо6ия спаЗМ1и нарушаВане на трофика та, може ga засилВа атеро- и
имуногенезата. ПосреgстВом раgио-имунологични MemogUKtJ са uзслеg8ани рениноВата актиВност (ПРА) и
антимускулните (АМА)'и анmисклеротично-сьgоВите (АССА) антитела при 138 жени с Ах. УстаноВяВат се
значимо по-Високи положителни проценти на АМА и АССА при болните с Висока ПРА (сьотВетно 41,86 % +,
Р < 0.001 и 52,38 % +, р < 0.007) в сраВнение с mезч с нормална (сьоmВетно 8 % +, Р > О.70 и 24 % +,
Р > 0.02) и ниска ПРА (сьот8етно 22,95 % +, Р > 0.007 и 37,15 % +, р>0.007) с gocmoBepHa статистическа
разлика помежgу им, както и по-Високата им степенна тежест. Обсьжgа се значението на ПРА за имуно- и
атерогенезата.
КлючоВи gyMU: плазмена ренино8а актиВност, параметри на хуморалния имунитет, атеросклероза, артериална хипертония
The гепiп-апgiоtепsiп system сап influence athero- and immunogenesis iп patients with arterialhypertension Ьу the way of
vascular spasm. We have studied pasma renin activity (РМ) and antimuscle (АМА) & antisclerotic-vascular (A5VA)
antibodies in 138 hypertensive wотеп Ьу radioimmun%gic methods. We have estabIished sigпifiсапt/у high degree of
positivity oLAMA and AVSA in the patients wit/J high РМ (47% +, р <·0.007 and 52,38 % +, р < 0.007) in comparison
to with those with погта/ РМ (8 % +, р> 01 О апd 24 % +, Р > 0.02) and /ow РМ (22,95 % +, Р > 0.001 and
37,75 % +, Р > О.ОО 1) with significant statistic difference атопg them. The authors discuss the го/е of Rепiп-Апgiоtепsiп
5ystem (ог iттuпо- and atheгogenesis.
Кеу words: plasma renin activily, humoral iттuпilу parameters, atherosclerosis,arterialhyPertension

УЛТРАЗВУКОВА
ДИАГНОСТИКА
НА ХОЛЕЛИТИАЗАТАЧЕСТОТА И КI\ИНИЧНИ
ФОРМИ
Ок.Мэнюе, М,Пенкова, К Тодорова, М.Пропвнове
Тракийски

университет

Медицински
Клиника

- Стара Загора

факултет

по гастроентерология

РЕЗЮМЕ:
Анализират се резултатите от абдоминална ехография на 1272 болни. При 223 от тях
(10.459'0) е устаноеена хохехитиаэа. /\атентна форма (без субеКП1Е1НИопхаквания),
открита при ухтраэьукоео изсхедване За търсене заболяване на други органи е доказана
при 87 бохни - 34.5290, предимно във възрастта 50-70 години, еднакво често при двата
пола.
Писпептичната форма е потвърдена ехографски при 61 (27.З59~).
Типичната криэисно-бохкова
форма на забохяването е доказана при 65 пациента
(29.159'.).
Похучените резухтати са статистически достоверни 11 съвпадат с хигературните данни
по проблема.

Ключови

думи:

хохехитиаза.

абпоминахна ехография.

ДИАГНОСТИЧНИ

ВЪЗМОЖНОСТИ

НА ИНСТРУМЕНТДЛНИТЕ

МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ ПРИ БОЛНИ С 8А30·РЕНАЛНА
ХИПЕРТОНИЯ

Менгов С, Т. ft.!1ирчевв,К. Тодорова,

трдкийски

УНИВЕРСИТЕТ,

./У(

/!'ндреев, М. Пенкова

мо, КВо, рьководигех

Ст.Загора,

Доц.

C1"Jv1a!-J говп.м.н.

РЕЗЮМЕ:

Направено е сравниrелно
неинваЗl1вните

инструментални

бъбречната

функция

инвазивните

танпва. Установена

на

ИНГ,

бъбречнг

еХОl"f)сНhията
\ т.

при

проучване на достоверността
методи на раэдехно

болни

с

артериална

е добра корелация

сцинтиграма,

ИНфузионна

на

иэсхедванэ

на

хипертония

". с

(от 60 до 73~~/)
урография

и

(от 40 до 60%+) . при
LJ5 болни с
.

с реНОS8зографията
'.

хипертония.
Прецварите/нотс

болни те

ще

диагностика

комплексно

спомогне

~;a

и

егапно

правилната

изсьедване
етиопатогене

на болни сЛ'>: \: ше нат..ш./,~1процента

Нд

тична

на негативните

рено-ваэографии.

ключови
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Hej;ff1BL.~Sfr18.J-{J--j

науки, год. XXIX, N~1-2
Ветеринарномедицински
Veterinaгy science, vol. XXIX, М1-2
София .1997. Sofia

ЛАМБЛИОЗА
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
И КЛИНИЧНО
ПРОТИЧАНЕ В СТАРОЗАГОРСКИЯ
РЕГИОН
КАТЯ ТОДОРОВА, МАРИАНА РАДИЧЕВА, МАРГАРИТА ПРОДАНОВА
Медицински факултет при Тракийския университет в Стара Загора
БОРИСЛАВА КРИВОШИЕВА
Обединена работническа болница в Стара З~гора
ТИХОМИР ТРАНДЕВ; СТЕфАН МАНТОВ
Медицински факултет при Транийския университет в Стара Загора

LAMBLIOSIS.
PROGRESS

DISTRIBUTION
AND CLINICAL
IN STARA ZAGORA REGION

КА ТУ А TODOROVA, MARIANA RADIТCHEVA, MARGARIT А PRODANOVA,
ТIKHOMIR TRANDEV, STEFAN МANTOV
Medical Faculty, Thracian University, Stara Zagora
BORISLA VА KRIVOSНlEV А, United Workers' Hospital, Stara Zagora

LambIiosis is опе оС the most
ош оп 216 patients: 109 men, and
оС опе to three years аll patients
epigastrium, dyspeptic syndrome,

Summaгy
widely spread disease in this coumtгy. Study is earried
107 women aged between 20 and 80 years. ln the course
аге complaining Сгот constant heaviness in the right
and asthenia-adynamia syndrome.
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Резюме: Проучени са 128.диспансе/JИзЙрани БОАНИс аокнзвне ехннококозеоп детска до'
. нвпреанвм: вьэрвс+, 'живеещи в Строзепзрскн регион. В пряк Koнтa~ с куче'та'са 70% О"Тлях," .:
като 40 БОАНЙса жпвегн в града. Според органна та;"ОКЕМизация пациенТите'са резпреаегенн в . ,
скеинпт групи: АОКаАизирани ехинококови кисти в нернпя дроб ;'65 (50%); бяi. дроб ·"16 (13%),'
черен дроб и БЯАароб 16 (13%); със зесятне на други органи - 31(24%),
За ..qоказване tfa .диаГнОзата са. нзполэвенн /1абораторни, -инскрументгнн и ИМУНОА'огични
методи на нзспелвене. При. 118 БОАНИе проведено опера лнвно мзченне.кею рещfДИВ!'fса наБАIo- .
давани при 52% оттях, Поради честитерёцидиви и необходимостта' отмногократно оперативно.
мзченпе ехинококоза тавО.qиДСГПО8ишаванэ'на временнiпа'нетрудоспособностна
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марияна
ПеНК08а - старши асистент
кън катедрата
по Вътрешни болести
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Ы-Р К. Чсрн сб

1

, К. Тодорова, Л!J.Пени:оsэ} М.ПродаНОSЗ.

f

Т.Транаве, Cr.fv7oHTOB.

мелицински
Тракийски

фА KYJ\TE1'"

..Уннверсн+ег-

Стара Звсоре,

КВБ" рьковоангег: Проф.Сг.Менгое,

а.м.н.

/

Па се установи зависимост между честотата
те>кестта на УGреJlщанг 1··la стомашната лигавица
възрастта на пациента.

и
и

·Чернодробна стеатоза честота 11 прогноза при болни
със захарен диабет
К. Тоаороев. М. Проавновв, /1//. Пенкова

т.

Транде~С~JИантов

Катедра Вътрешни бслесп« но
Медицински
фаКУА тет-Ту' Ст.. ЗаГО/:J8
, Стаато зата на черния дроб се среща 8 ГОЛЯ(\!1
процент от болните със захарен диабет, като
развитието и се благоприятствува от променената
мастна обмяна.
Цел на настоящото проучване е да се установи
честотата и геж еста на чернодробните увреждания
при пациентите, в зависимост от типа захарен
диабет.
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ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ ОТ COLON IRRITABILE
С АНТИДЕПРЕСАНТА ЦИТАЛОПРАМ
(Първо съобщение)
Ат. Шишков, К. Тодорова*, М. Петкова, л. Лозанова, Д.
Комсийска, М. Проданова=, М. Пенкова>, Ст. Мантов=

Тракийски университет - Стара Загора, МФ: .
Катедра по психиатрия и медицинска психология
* Катедра по вътрешни болести
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че най-добре се повпияват пациентите. в чиято анамнеза присъства преживяване на значим стрес. При тях се
откриват н по-високи равнища на тревожност, депреСНАНОСТН невротичност.
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ЦЕНТЪР ЗА ИНФОРМАЦИЯ
СОФИЯ 1999

ПО rv1ЕДИЦИНА

и. Члкьрски.

М.

ПРОI\;1II()(J;1,
11

IfI.lhllliChll.\

ЛЕЧЕНИЕ НА РЕФЛУКСНИЯ
Е30ФАГИТ
ПРИ ПАЦИЕНТИ
I
С ХЕЛИКОБАКТЕРНА
ИНФЕКЦИЯ
НА СТОМАШНАТА
ЛИГАВИЦА

- Спырл 3,1,'''/)./
Л II'(jIIЦIIIICK(I (/'.1hy"'II{'1/I

1111/;('/)[111I1('/)/

"HlIllIh.1

Резюме.

М. Псикова
К. Тодорона

1/1) ,,1СI/I/)f}('III1I{'!J'JoIU;ШI

Срсд

11,110Гl:НСllIЧlllllС механпзмц
за р.шиппе н;) г.тстроезофагсахи.пл
рефЛУКСII.1 бохсст е 111111Г IclicolJ;lctcr pylmi 11<:1
стомашната
хиг.шпц», 3JКЛЮЧСI~IIS1ТJ
Со1AIIJI\\C'TP,I'\I Ю пропшопохожш).
iЦСЛТi111,11I,1111;Hi1
работа с С\ jll\f<1l1tibllS Д<1се установи ДОКIlЛКIl :еР,lЛ11К,lЦllнта 11<1хехпкобактерната
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НАГЛАСА И ОТНОШЕНИЕ НА АМБУЛАТОРНИ ПАЦИЕНТИ
КЬМ ИЗВЬНБОЛНИЧНАТА
ПОМОЩ
пьнкьв«

СВ. ДимитроВа', К. TogopoBa', М. ПроgаноВа', М.
и В.- ПопзахариеВа'
- - -- -- ---- -. ---Тракийски уни8ерсите(П - Стара Загора, Меgицински факултет
-~~--=.::-=_~'
l!?-теgра.Dбща,меgицина~Катеgра
Вътрешни болести
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.амБУЛ;НПОРl:ш-:лациенти_към..:-gВата=Виgа :~",--',.-; ~- .
- - uз"ВъRБОЛRТJчна--::f}ОМОЩ
на~базата~на npoBegeHo анкетно~проучВане npegu старта на рефорМата::=..ПролlJiшва--=--=-=о-.=::::
- .< неgостатьчнатаz.ЙнфЬРМИРШiо~_т-за-:l20/fLФ2рмата.
~С;;тремежът,:,на_о
пациеятUlJlе-;:f!.-gа- се -торСИ,:ПfJеgимно~~~
-;..- _:o'i~.
- специализиранапомощ.
Коментира ните резултати поgчертаВат знвчендето на комуникатиВните умения и- -,
~-промотиВните
gейностu уа лек;yJЯ,работещ ВуслоВията на изВънболничната помощ. -.:.:.:: ----0-' - - ---о -- _.

-е-;

--

о

•

СЪВРЕМ
ХЕПТI

и 3А

"6АI •.•.••••

РИ
3А&
Р &

Е
А

А-Р Мариана Пенкобв
ГлаВен асистент - Kamegpa Вътрешни болести
Меgицинсни фанултеm, Транийсни УниВерситет

смес от uзомернu флаВоноugнu съеguненuя (сuлuногообразuето на етuологuчнuте
фактобuнuн, сuлuкрuстuн U сuлuguанuн).
pu, сложността
на патогенезата
u полuЗащо Хеnmен е толкобе специален?
морфнuя характер на заболя8анuята на
чернuя gроб сьзgа8ат опреgеленu mpygHOCmUnpu
Хептен
се разлuчаВа от gругuте
препараmu по качвсгпбогпо на съсгпабкшпе, начuна на
фармакотерапuята
на пацuентu с патологuя на
хепатобuлuарната
сцсгпема. В общата структуекстракцuята
u фармацеВтuчната
форма.
фармацеВтuчната
форма Solucaps (течнu капра на заболяВанuята на органuте на храносмuлателната
сцсгпема патологuята на чернuя gроб е около 20 "!о. Таблица 1
СьщестВуВащuят
В gнешно
Симптоми
Изходен фон
Намали се
Изчезна
Без изменения
Време арсенал от лекарстВенu
19
(40.4%)
Хептен
47
21 (44.7%)
7 (14.9%)
npenapamu за леченuе на болес- Болка
mume на чернuя gроб често цма
контрола
20
7 (35%)
2 (10%)
11 (55%)
неgостатьчна
ефектuВност.
Хептен
47
20 (42.5%)
Диспепсия
22 (46.8%)
5 (10.6%)
КакВо преgстаВляВа Хептен
контрола
20
5 (25%)
7 (35%)
8 (40%)
Solucaps? EgHa течна капсу47
Хептен
15
(31.9%)
19
(40.4%)
Астения
3
(6.3%)
ла сьgьржа
ВuсококачестВен
станgартuзuран
екстракт
на
20
контрола
7 (35%)
6 (30%)
7 (35%)
Si/ibиm marianum 125 mg, npeg47
33 (70.2~o)
Хептен
Хепато-ме,алия
12 (25.5%)
2 (~.2%)
стаВляВящ 1ОО mg сuлuмарuн.
контрола
20
10 (50%)
6 (30%)
4 (20%)
Сuлuмарuнът от сВоя страна е

М
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Негпагпао.п"
FWAOYfТ AOf:,E tn"tЧX>i.CAOE

oueHka на mерапеВmuчен ефеkm
на Хепасеоф LI Есенцuале npu пацuенmLI
с хронuчнu черноgро6нu за60ляВанuя
Д-р MapuaHa ПенkоВа, глаВен асцсгпенгп - Kamegpa Вътрешнu
Меguцuнсku фаkултет

Многообразuето
mopu, сложността
лuморфнuят

- Tpakuucku унцберсшпетп

на етuологuчнuте

фаk-

на патогенезата

u по-

xapakmep

на чернuя gроб съзgаВат

опреgеленu mpyg-

npu фармаkотерапuята

HOCПlU

mu с пагпохсаця
тема.

на заболяВанuята

СьщестВуВащuят

арсенал

от

на пацuен-

на хепагпобпмларнагпа
В gнешно

сцсВреме

леkарсmВенu npenapamu за ле-

ченuе на болестuте
цма неgосmатьчна

на чернuя gроб често
ефеkтuВност.

болестu,

~Ii~l
~E ,'П
EOO~
Д-Р Мариана ПенкоВа
ГлаВенасистент В Тракийски униВерситет,
Меgицински фаКУllтет - Стара Загора
Резюме: 25 гоgини слеg открибенето на Н. py/ori (нр), ераgикацията на причинените от него инфекостаВа преgизВинателстВо. Като терапия на пьрВи избор, cnopeg антуализираните уназания на
Еиroреап He/icobacter Stиdу Gгоир (EHSG), се препоръчВа еgносеgмuчна стенаеотне тройна комбичеция
(ИПП - омепразол, клвритромицин + вмонсицигин или метрониgазол, прилагани 2 пьти gHe8Ho).
За региони с по-Висона резистентност към клвоитоомииин прооьмкитеаностте
на лечението се
уgьлжаВа go 14 gни или се прилага четВорна терапия, с ВнлючВането на бисмутоВи препарати.
СенВенциалният режим бкмочбэ gВойна терапия с ИПП - омепразол и вмоксииимзн - 2 пъти gHeBHo пьрВите 5 gни. СлеgВат 5 gни тройна терапия сьс същия ИПП И gBa gруги антибиотина - клеротромицин 500 мг и тиниgазол 500 мг (Бсички 2 пъти gHeBHo).
ПроучВането ВнлючВа 2 групи болни (по 15 пациенти) с ниселиннозаВисими заболяВания на горния гвстроентестинален трент, поgllожени на 10-gнеВен нурс на лечение за ераgинация на Хвликобектео пилори, cmaHgapmeH режим на лечение и сенВенциална терапия.
.
Анвмзэът на резултатите поквэв, че сенВенциалната терапия е с по-Висона успеВаемост за ераgинация, В сраВнение със стенаертнете тройна номбинация на лечение.
ЦИИ
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-р Мариана ПенkоВа,
глаВен acucme~m В Меguцuнсkuя фаkyлтет
.на ТраkuОсkuя унцберсцгпегп,
тара Загора
елязото
може ga се натрупВа
В чернuя
gроб npu разнообразнu
съсгпоянця, -коцпю
ВkлючВат
BpogeHu cucmeMHU състпояноя
на претоВарВане
с желязо (наслеgстВена
t>t
емохромагпоза). съсгпоянця, сВьрзанu сос
сцсгпемно натрупВане на желязо от макрофаао (транефузuu; хемолuтuчнu
съсгпояноя, хронuчна анемuя u gp.), о
също npu няkоu xenamumu (xenamum С, алkохолна более
на чернuя gроб u неалkохолен стеатозен xenamum, късне
кожна порфuрuя) u спецuфuчнu черноgробнu
натрупВанuя
на желязо на неустаноВена
пагпоеенеза npu цuроза. Клuнu.ццсгпъгп ше се uзпраВu npeg заgачата ga усгпанобц gалu
натрупВането
на желязо В чернuя gроб е от значенuе u
ako е нацсгпцна така, тоО също тряБВа ga опреgелu u характера
на заболяВането,
което Bogu go натрупВането
му. Мегпорц за guа2ноза са: хцсгпохоацчно uзслеgВане чрез
оцВетяВане
на желязо, kлuнuчна uсторuя,
лабораторнu
uзслеgВанuя на желязо (серумно желязо u жехязосбързбаща
способносm,
серумен ферuтuн).
ОбukноВеното
налuчuе
на 2ранулuрано Желязо 8 чернuя gроб се обясняВа kamo
"хемосugероза".
То преgсmаВляВа по-скоро морфохсеочно

20

наблюgенuе,

отkолkото

спецuфuчно

заболяВане.

хомеосптаве

i

А-р MapuaHa ПенkоЕа
ГлаВен асцсгпенгп, Меguцuнсku фаkултеm,

ормонът хепцuguн, регулuращ желязото, е 25-амuноkuселuнен nenmug, koomo
се сuнтезuра В хепатоцuтuте.
Хепцuguнът се сВЪрзВас феропоргпцна В kанала за обмяна на
желязо В kлетkuте u прuчuняВа
негоВото приемане u разеражgaHe u maka намаляВа uзтuчането на жехязо от гпъканшпе,
пропусkащu желязо В плазмата.
( тозu механuзъм хепцuguнът
uнхuбuра абсорбцuята на желязо В храната, uзтuчането
на
рецukлuрано )kелязо от gалачнu
u черноgробнu маkрофагu u осВобожgаВането
на сьхраняВаното В хепатоцumuте
желязо.
Сцнгпезагпа
на хепцuguн се
стuмулuра от плазменото желязо u сkлаgоВете за желязо u
се uнхuбuра от epumponoemuBната акгпцвносгп, осuгуряВаща
kонцентрацuu на желязо В плазмата.
Еkстрацелуларно запаcume от жехязо остаВат сгпабuлнu. По Време на Вьзпаленuе
уВелuченu kонцентрацuu на хепцuguн прuчuняВаm cekBecmuране на желязо В маkрофагuте,
koemo Bogu go хuпоферемuя u
еВентуално анемuя на ВЪзпаленцегпо. Дефuцumът на хепцugUH uzpae централна роля npu
поВечето смущенuя, сВЪрзанu с
претоВарВане с желязо.

TpakuOcku унцвершгпегп

I

- Стара Загора
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Симптоми на ЛОР органите при пациенти
с гастроезофагеал на рефлуксна болест (ГЕРБ)

М. Пенкова, К. Тенев, П. Димов
Клиника

по вътрешни болести, Клиника по оториноларингология
Университетска болница Стара Загора,
Медицински
факултет, Тракийски университет - Стара Загора

Резюме
Въведение: Гастроезофагеалната рефлуксна болест (ГЕРБ)
се дефинира като хронично възпаление на долната трета на
хранопровода в резултат на връщане на част от стомашното
съдържание (а понякога и гастродуоденален рефлукс) "ЪМ
хранопровода И/МИ в съседни органи (фаринкса, ларинкса,
бронхите), което води до променлив спектър от езофагеални
И/ИЛИ извън езофагеални признаци и симптоми, свързани или
не с тъканни пезии.
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Д-р Мариана Пенкова
главен аcuстенщ Медицински факултет - Гракийск: .•J
Черният дроб е най-големият,
морфологично
и функционално
най-комплексен човешки орган.
Теглото му е около 2,5 % от общото телесно тегло. Могат да бъдат изброени повече от 400 жизненоважни функции на черния
дроб. През последните няколко
десетилетия са проведени хиляди клинични проучвания върху
ефективността
на различните
видове хранителни добавки и ~
нар. допълваща и алтернативна
медицина
(Complementaгy
and
Аltеrпаtivе Medicine - САМ) в борбата с хроничните чернодробни
заболявания. Тъй като алтернативната медицина най-често се
препоръчва и използва за по помагане на черния дроб, о ъпнителното приемане на Silymarin
е било във фокуса на повече о
от тези проучвания. Белия
ръ
(5ilybum maгianum) е бил изпо зван още в гръко-римските времена като билков лек за различни
заболявания, особено при чернодробни проблеми. Активната
съставка в белия трън е известна
като silymaгin.
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НYPERFERRITINAEM
А 1S А RISK FAKTOR FOR STEATOSIS IN
CНRONIC LIVER DISEASE
М. Radicheva *
Расииу ofMedicine,
DеРЮiшепt оflntеП1аl diseases апс сlil1iсаllаЬогаtогу,
Тгаkiа Ппгсетвпу, Stara ZagoIa, BulgaTia

AВSTRACT

Тпе aim of the ргевепт study was to iпvеstigаtе the гегапопвшр Ьеге/ееп fепitiп апо steatosis iп
patients with сhгопiсаl1у аэпоппа! 1ivel'пшспоп tests (LFTs) and l1igh fепitil1 level.
Опе hundred and twепty-fош сопвесппуе раtiепts \vith hуреrfепitiпеmiа (гпаге > 300 I1g/mL. female
> 200 ng/mL) were evaluated; сйшса], Ыоспепцса! апс serologica1 data, поп эташв рагагпетегэ wel'e
obtained. Steatosis \vas graded Ьу шпазоцпо as аЬsепt ог ргеsепt. Histo1ogy was avai1able il1 53
рапегпз only.
Меап leve1 of fепitiп was 881 ± 77 ng/mL i11тпеп and 549 ± 82 ng/mL in womel1. Тпе diagl10sis \vas
chronic hepatitis С il1 53 (42.7%), non-alcoholic fatty Нуег disеаsе/I1ОI1-аlcо1юliсsreatohepatitis il1 57
(45:9%), al1d alcoho1ic fatty liver disease i1114 (11.3%). Нерапе sidel'Osis оп 1iver biopsy was ргеsепt
il1 17 of 54 (32%) рапептв: grade 1 in eight and gl'ade 2 in nine. Оуегай, 92 раиептв (74.2%) had
sreatosis. Ву 10gistic l'egression, fепitiп апd y-g1utal11yltral1sferase wel'e шоерепёеш predictors of
steatosis. Ferritin levels weIe sig11ifical1tlyrelated (о low platelet сошп, steatosis and Ьерапцв С viшs
ппеспоп.
ТЬе obtail1ed гевцпа show tl1at гп рапептв Witl1спгоптсайу аопоппа] LFTs, 11ig11
вегцгп fепitil1 level is
а risk factol' for steatosis.
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ЧЕРИОДРОБНИ

ЗАБОЛЯВАНИЯ

М. Пенкова.Д. Радичева
Тракийски Университет - Медицински факултет, Стара Загора
6000 "Армейска"ll,
e-mail- mpenkovadoc@abv.bg
НIPERFERRIТINEМIA

AND CНRONIC

М. Penkova

LIVER DISEASES

D. Radicheva

Medical faculty - Тhracia University - Stara Zagora
AВSТRACT
ЛIМ: То investigate the relationship between ferritin and steatosis in patients with
chronically abnormal liver function tests (LFTs) and high ferritin level.
МETHODS: Опе hundred and twenty-four consecutive patients with hyperferritinemia
(male> 300 ng/mL, female > 200 ng/mL) were evaluated; clinical, biochemical and serologica!
data, iron status parameters were obtained. Steatosis was graded Ьу ultrasound as absent от
ргевегп, Histology was availabIe in 53 patients only.
RESULТS: Меan 1eve1 oiferrTtln was "881 ± 77 ng7mL ln гпеп and 5Lr9 ±"81 ng7rriLш
womer1. ТЬе diagnosis was chronic hepatitis С in 53 (42.7%), non-alcoholic fatty liver
disease/non-alcoholic steatohepatitis in 57 (45.9%), and alcoholic fatty liver disease in 14
'(1:1.3'%): 'Ifepatrcsrd'ero·sis оп 'liver 'biupsy was ргеяепт ш 17" of"'5tJ:-р2%j рнпешв; g:rmte 1 ш
eight and grade 2 in ninе. Overall, 92 patients (74.2%) had steatosis. Ву logistic regression,
ferritin and y-glutamyltransferase were independent predictors of steatosis. Ferritin levels were
'S-igrri'.fiC'aТItJy тelmedw-'Юw JYfШeМ -еееш, 'Steт~B -and1тepablis~ 'virns iufeeri:ern;
CONCLUSION: 1n patients with chronically аЬпоrшal LFTs, high serum ferritin level is
а risk factor for steatosis.
1Щ».I'оrШ: .SJвat~·S&:um-fеEl:iJ;Щ
.Qм;QШc Jiver .rJi.Jiease, };Je]iJliltlti.s.L: 7-g,Lutшn.уltJ;шшfraш;е

20th Anniversary International Scientific Conference
зth - 4th June 2010, Stara Zagora,
BULGARIA
СРАВIlПТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПРЕТОВАРВАНЕ С ЖЕЛЯЗО ПРИ ПАЦИЕНТИ С
хронични ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
М.Пенкова
Тракийски Университет - Медицински факултет, Стара Загора
6000 "Армейска"]], e-mail-mpenkovadoc@abv.bg

сомгхвьтгсв

EVALUATION OF IRON OVERLOAD IN PATIENTS WITH CНRONIC
LlVER DISEASE
M.Penkova
Thracian University - Faculty 0/ Medicine, Stara Zagora
6000 ''Army'' Ц, e-mail- rnpenkovadoc.@abv.bg
AВSTRACT

p1:>jective: То assess and compare the presence and significance of iron overload in
'patients with chronic liver disease.
Мешоов: ТЬе study of 220 patients with chronic liver diseases, wblch were exarnined for
freque~cy and сопеlаtiоn between elevated liver enzymes, ultrasound diagnosed steatosis, liver
Ыорзу,' features of metabolic syndrome and indices of iron metabolism.
~((Surts: ТЬе value ofserum iron (22.3 ± 8.3 vS.17.6 ± 3.5), serum ferritin (225.4 ± 213.8
vs. 13;.6 ± 65.2) and transferrin saturation (32.4 ± 9.2 vs. 27.0 ± 3.8) were significantly higher
in pa~~p.ts witb chronic liver diseases compared with controls. Serum iron and ferritin were
s"igriifi"~anfly lli'gner ш non-alсоЪоlТс fatty d'i'sease compared' wTfu controls (р = 'О'ХУЗ9) апё'
спгошо p,epatitis В (lШV) (р = 0.001), alcoholic fatty disease (AFLD) compared with controls
(р = 0.0001) and chronic hepatitis В (ннв) (р = 0.0001), chronic hepatitis С (lШС) compared
wtth сщrtrn'l'S"(l1='G':05).
Сопсшзюп: Iron overload was Wghest in patients with alcoholic etiology, followed Ьу
поп-атсопойс fatty liver disease and chronic hepatitis С. In chronic hepatitis В, as we]] as
·а~'fflИfle·'<'li.gеases,
·ooR0I'mali;f;i.es.'were'-det-ecred ю,mcl.j'V'itit1аtf)atiel'lt-s-.
ffey words: steatosis, jerritin, топ, transjemn, chronic liver disease.
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COМPARATIVE EVALUATION OF IRON OVERLOAD IN PATIENTS
WITH CНRONIC LIVER DISEASE
М. Radicbeva *
Department ofIntema! diseases and clinical Jaboratory, Facu!ty ofMedicine,
Trak.ia University, Stara Zagora, Bulgaria
ABSTRACT
Objective: То assess and сотраге the presence and significance of iron overload in patients with
спгошс liver disease.
Methods: ТЬе study of 220 patients with chronic liver diseases, which were examined for frequency
and correlation between elevated liver enzymes, u1trasound diagnosed steatosis, liver biopsy,
features of metabolic syndrome and indices of iron metabolism.
Results: Тhe value ofserum iron (22.3 ± 8.3 vS.17.6 ± 3.5), serum ferritin (225.4 ± 213.8 vs. 132.6 ±
65.2) and transferrin saturation (32.4 ± 9.2 vs. 27.0 ± 3.8) were significantly higher in patients with
сЬтоniс liver diseases compared with controls. Serum iron and ferritin were significantly higher in
поп-alсоhоIiс fatty disease compared with controls (р=0.039) and chronic hepatitis В (fШV)
(р=О.ООl), alcoholic fatty disease (AFLD) compared with controls (p=O.OOOl)and chronic hepatitis
В (IlliВ) (p=O.OOOl),chronic hepatitis С (lШС) compared with controls (р=0.05).
Conclusion: Iron overload. was highest in patients with alcoholic etiology, followed Ьу non-alcoholic
fatty Iiver disease and chronic hepatitis С. lп chronic hepatitis В, as well as autoimmune diseases,
аопоппайпев were detected in individual patients.
Кеу \vords: steatosis, ferritin, поп, transfепiп, chronic liver disease.
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ери н 0-о
ри системни
. и заболявания и при
и, ерно робни или неои болести. Сред пациенс хронична чернодробна богест, високият серумен феритин,
е с аследствената хемохроz- за се свързва и с хроничен хела
С. алкохолен и неалкохолен
стеа охепатит (NASH) и неалкохол-а стеатозна чернодробна болест
). овишените нива на феовишената трансфериноза са ра ия и концентрация на
-е.,- зо в черния дроб, са типична
ва а хемохроматозата, авто'0
ре есивно разстройство,
аа о с FEгенна мутация.
10 е
с хронична хепатит С
:>
а
секция често имат поз
ива на серумно желязо/
we О азяват точно черно- -0- съдържание на желязо,
лъ са способни да определят
~o важните крайни точки,
есията на фиброзата и
., лечението с интероучванията, опитващи
ьо
желязото с хода на
хоо ич ия хепатит С са незадовоeJни. При хроничният хепатит
С стеатозата е честа хистологична
ахо ка и се проявява при 30-70 о/о
от пациентите. Биологичните механизми за получаване на стеатоза
при НеУ инфекцията не са установени точно/ но се смята/ че са свързани с метаболитните механизми,
включително инсулиновата резистентност (lR) и претоварването с
желязо. Всъщност стеатозата при
пациенти с HCVгенотип 1 се свързва с повишение на ГГТПи с инсулиновата резистентност/ резултат от
липидната пероксидация в черния
б

а

Gf

роб. реобладаването на диабt
при пациенти с хронична НеУ ИI
фекция се свързва с повишение fинсулиновата резистентност/ свы
зана с повишението на железни
резерв.
При неалкохолната стеатозн.
чернодробна болест, последнип
проучвания показват противоре
чиви данни за ролята на желязо с
за получаване на чернодробнс
увреждане. George - Bonkovsky и
сътр. показват/ че пациенти с неалкохолна стеатозна чернодробна
болест и претоварване с желязо
имат по-тежка чернодробна болест/ докато Younossi - Angulo и
сътр. не наблюдават връзка между
желязото и клиничните и патологични изходи при пациенти с неалкохолна стеатозна чернодробна
болест. Mendler съобщава, че претоварването с желязо при пациенти снеалкохолна стеатозна чернодробна болест не е по-голямо
от това при пациенти с изолирана
сгеагоза, и че HFE генотипът не
влияе на увреждането на черния
дроб, въпреки че необясненото
чернодробно претоварване с желязо почти винаги се свързва с метаболитни нарушения.
Ние анализирахме в кръстосано проучване кохорта от незатлъстели пациенти/ неалкохолици,
с хронична чернодробна болест,
характеризирана с повишени нива
на серумен феритин, с вариабилна етиология, за преценяване на
връзката между хиперферитинемията и другите маркери на метаболитния синдром, основно стеа-
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о робна болест

х ла и е лаци а

а м таб лизма на желязо
М. Пенкова,Д.Радичева
Медицински

факуmет,

Тракийски

университет

- гр. Стара Загора

Пациентите с алкохолни чернодробни заболявания' често показват повишено съдържание на желязо в тялото,
което е отразено в повишени серумни железни показатели (трансфериново насищане, феритин) и чернодробна
концентрация на желязо. Дори слаба КЪМ умерена алкохолна консумация показва увеличаване на претоварването с желязо.
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ЧЕСТОТА И ХАРАКТЕРИСТИКА НА СИНДРОМА НА ПРЕТОВАРВАНЕ С
ЖЕЛЯЗО ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНИ ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

пвеньв«.

1

м. ПенkоВа', М. ГълъбоВа2, Юл. Анвниеб", Р.
11. Мвтебе'
Kamegpa по Вътрешни болести, Меgицинсkи фаkyлтет, Траkийсkи униВерситет - Ст. Загора,
2 Кетваря
по обща и kлинична патология, УМБA/I, Меgицинсkи фаkултет,
Траkийсkи униВерситет
- Стара Загора, 3 Клиниkа по гастроентерология,
УМБA/I "СВ. И. Рилсkи, МУ - София, 4 /\аборатория
по kлинична патология,
УМБA/I "СВ. И. Рилсkи, МУ - София

Наруwенuя В обмяната на желязото 8
nocoka претоВарВане с желязо, се наблюgаВат не само npu пърВuчна хемохроматоза,
но u npu хронuчнuте
черноgробнu заболяВанuя с gpYGaетuологuя (5,10). Най-Восок gял
на побцшенце на ферuтuна u сатурацuята
на трансферuна се устаноВяВа npu неалkохолна u алkохолна стеатозна
болест, kakmo
u npu хронuчен xenamum С. От gpYGaстрана
побцшенцегпо
на серумнuя трансферuн
се
сВързВа u с Възпаленuето
u неkрозата
на
черноgробнuя паренхцм (7,8). През послеgнuте GOgUHUсе натрупаха много нобц gaHHu,
няkоu от тях протuВоречu8u,
относно
. kлuнuчното значенuе на серумнцгпе поkазателu на желязната обмяна kamo суроаагпнц
мархерц
на сugерозата
u тежестта
на
черноgробното
заболяВане. Неза8uсuмо от
тоВа, gHec проблемът остаВа omkpum u са
необхоguмu
но Зц проучВанuя
относно
честотата
u значенuето на тезu маркери
npu разлuчнuте черноgробнu заболяВанuя.
Цел на настоящето
проучВане бе ga
се опреgелu честотата
U се хараkтерuзuра
сцнррома
на претоВарВане
с желязо npu
пацuентu с разлuчнu хронuчнu черноgробнu
заболяВанuя В cpaBHeHue със зgраВu лuца.

ИНТЕРДИСЦИПЛИННАГРАЖДАНСКААКАДЕМИЯ
НТС ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
ОБЩЕСТВО НА ТРИБОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ДВАДЕСЕТ И СЕДМА НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНА СЕСИЯ

24 юни 2011
София

Гражgанскаmа ugея 8 geDcm8ue

Съставил акад. дтн Нягол Манолов

ТЕмта
София, 2011
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КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД IIPИ ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИТЕ СОЦИАЛНОЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

м. Пенкова,

Н. Иванова
Катедра Здравни грижи, Медицински факултет,
Тракийски университет, Стара Загора
През последните години процентът на хората с хронични заболявания непрекъснато р сте. Основни фактори, които оказват влияние върху
тази тенденция са демографокото стареене на населението, постиженията
на медицината в удължаване живота на остро и хронично болните 11 не на
последно място - някои диагностични и терапевтични пропуски при болни
с остри заболявания, което води до последващо хронифициране и усложнения.
Преобладаващите хронични болести са новообразуванията - доброкачествени и злокачествени с различна локализация, болестите на сърдечно-съдовата система, на нервната, дихателната 11 храносмилателната система.
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ПОВЕДЕНЧЕСКИ РИСКОВИ ФАКТОРИ
И БРЕМЕННОСТ
Надежда Иванова
Мариана Пенкова
Summary: In юаау'з society is constantly Zooking/o,. approaches /0
iтprove the health 0/ individuals, [атзйез and society as а whole. Lifestyle
woтen is essential/or the proper conduc/ 0/ pregnancy and рпеуепйоп 0/

0/

сотрйсайопз.

в

съвременното общество постоянно се търсят подходи за подобряване на здравословното състояние на индивида, семейството и обществото
като цяло. Различни медицински и немедицински организации в световен
мащаб се включват активно в превенцията на заболяванията. Научните
проучвания разкриха факторите, които поставят здравето на индивида, семейството и обществото в риск - ендогенни (генетични, биологични, придобити), екзогенни (природни, социално-икономически)
и поведевчески
(нерационално хранене, употреба на наркотици, стрес и др.).

Science & Technologies

ОБМЯНА НА ЖЕЛЯЗОТО В ОРГАНИЗМА - МОЛЕКУЛНИ МЕХАНИЗМИ И
КОНТРОЛ
Мариана Пенкова
Тракийски Университет - Медицински факултет, Стара Загора, 6000 "Армейска" J J, е-тай
- mpenkovadoc@abv.bg
IRON МЕТ AВOLISM IN HUМAN BODY - MOLECULAR MECНANISMS AND
CONTROL
Mariana Penkova
Trakia University - Fасиlty 0/ Medicine, Stara Zagora, 6000 "Armeiska" J Т,
е-тай mpenkovadoc@abv.bg
SUММARY
Hepcidin horrnone that regu!ates поп is 25-amino acid peptide that is synthesized in
hepatocytes. Hepcidin is associated with ferroportin in the channe! of iron metabo!ism in cells
and causes its adoption and degradation and so reduce !eakage of iron from tissues. With this
mechanism, hepcidin inhibits the absorption of iron in the diet, the expiry of recyc!ed iron from
sp!enic and !iver macrophages and re!easing of stored поп in hepatocytes. Hepcidin synthesis is
stimu!ated Ьу ше p!asma поп and storage поп and is inhibited Ьу eritropoetic activity,
providing iron concentration in p!asma. Extracellular reserves of поп remain so!id. During
inf1ammation, increased concentrations of hepcidin cause sequestration of поп in macrophages,
!eading to reduced ferritin and possibly anemia of inf1ammation. Failure of hepcidin plays а
central го!е in most disorders of iron overload.
Кеу words: Hepcidin, iron overload, н-оп metabolism, chronic liver disease.

Science & ТесhлоJоgiеs

КЛИНИЧЕН ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕ НА ХРОНИЧНИ ЧЕРНОДРОБНИ
ЗАБОЛЯВAlШЯ С ПРЕПАРАТА ВИТАСИЛ
Мариана Пенкова", Веселин Иванов2
1Катедра по Вътрешни болести, Медицински Факултет,
Тракийски Университет - Стара Загора,
2
Катедра Химия и биохимия, Медицински Факултет,
Тракийски Университет - Стара Загора
6000 "Армейска" J Т, е-тай - mpenk01JQdoc@abv.bg
CLINICAL EXPERIENCE IN TREATМENT OF CНRO IC LlVER DISEASES WITH
PREPARATIO VITASIL
Mariana Penkova

1,

Veselin Ivanov2

1Department 01lnternal Меаилпе, Medical Fасиlty, Тhrakia University - Stara Zagora
2Department 01Chemistry and Biochemistry, Medical Fасиlty, Thrakia Univel'sity - Stara Zagora
6000 "Аптелзка" 11, e-mail- mpenkovadoc@abv.bg

SUММARY
Objective: То assess the presence and extent of тпегарецпс response to Vitas in patients
with chronic liver disease. Methods: Sixty fош patients with chronic liver diseases were
studied - 32 VitasiI treatment and 32 - placebo controls, average age 42,3± 2,3. Followed is the
frequency and сопеlаtiоп between elevated liver enzymes, ultrasound diagnosis of steatosis,
features of metabolic syndrome. Steatosis determined Ьу ultrasound as available ог missing.
Percutaneous ог surgicaI liver biopsy with histologicaI assessment of activity and stage of
disease is present in 51 patients. Results: Ву reducing the symptoms of fatigue, nausea, раin in
tlle liver, anorex.ia, muscle and joint . раin, Vitas improves quality of life of реор!е with спгошс
liver diseases who use it. Liver enzymes (22,3 ± 8.3) were significantly lower in patients with
спгошс liver diseases treated with VitasiI compared with controls treated with placebo (57,6 ±
13.5). Diagnosis of chronic hepatitis С was found in 14 patients (21.9%), nonaIcoholic fatty
Iiver disease / non-alcoholic steatohepatitis in 15 patients (23.4%), alcoholic fatty liver disease
in 14 patients (21.9%). Апояешег тпеге are 37 patients with steatosis, in which treatment
response is best. Conclusion: In patients with chronically elevated аооуе попnаl liver tests,
treatment with Vitasil provides а good and lasting therapeutic response. Best results аге present
in alcoholic etiology, followed Ьу поп-аIcоhоliс fatty liver disease.
Кеуыот«: steatosis, Нуе): епгутез, abdominal u!tгаsоund, сп-опи: Нуе: disease.
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ОЦЕНКА НА ФЛЕБОТОМИЯТА В ЛЕЧЕНИЕТО НА СИНДРОМА НА
ПРЕТОВАРВАНЕ С ЖЕЛЯЗО ПРИ НЕдЛКОХОЛНА И АЛКОХОЛНА
СТЕА ТОЗНА БОЛЕСТ

м. йенкобв',

Ц. МариноВа2, Р. Ибенобе', М. Гьгсьбобе', Юл. АнаниеВ4, 11. МатеВа2
Kamegpa по Вътрешни болести, УМБАI\, Меgицинсkи фаkултет,
Траkийсkи униВерситет
- Стара Загора, 2 Клиниkа по гастроентерология,
УМБА/\ "СВ. И. Рилсkи, МУ - София, З/\аборатория
по kлинична патология,
УМБAII "СВ. И. Рилсkи, МУ - София, 4 Kamegpa по обща и kлинuчна патология,
УМБAII, Меgицинсkи фаkултет, Траkийсkи униВерситет
- Ст!.:.а~р~а~З~а~г~О,!Ы..J"J-

С. Дрегнебе',

1

Вторuчното
(прugобuто)
желяз нс
натрупВане В чернuя gроб е често срещане
при пациенти
с хронuчнu
черноgробнu
заболяВанuя,
особено тезu с алkохолна
етuологuя,
неалkохолната
стеатозна
болест u хронuчен xenamum С (1, 4-7). Kakmo
npu пърВuчната хемохроматоза,
maka u npu
хемосugерозата, абсорбцuята на желязото
е поВuшена, а Възможносгпцгпе на органuзма
за нарастВане на еkсkрецuята му са огранuченu. Излuшното желязото Bogu go kлетъчно уВрежgане u gupekmHo стuмулuра
фuброгенезата.
То е kофаkтор за сuнтеза
на kолаген. ИзВлuчането
на uзлuшното
желязо от органuзма
чрез флеботомuu
(kръВопусkанuя)
са леченuе на uзбор npu
пацuентu с пърВuчна хемохроматоза.
Значенuето на флеботомuята
kamo метпор за
намаляВане на натрупаното
uзлuшно желязо
В genama, u поgобряВане на черноgробното
уВрежgане npu хронuчнu черноgробнu заболяВанuя остаВа Все още не напълно ясно.
Цел на нашето
проучВане бе ga оценuм
ефеkта на флеботомuята
npu пацuентu с
неалkохолна u алkохолна стеатозна
болест
u претоВарВане с желязо.
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ХЕПАТОllPОТЕКТИВНО
ДЕЙСТВИЕ НА
ПРЕПАРАТА ХЕПАСЕЙФ IIPИ ПАЦИЕНТИ С хго.
НИЧНИ ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

м. Пенкова),

Н. Иванова), В. Цонева'

Катедра Вътрешни болести и клинична лаборатория
2 Катедра Здравни грижи
Медицински Факултет. Тракийски Университет - Стара Загора
6000 "Армейска" 11, е-таil- mpenkOllac!oc({i)abl·.lJg
J

НEPATOPROTECTIVE EFFECTS OF ТНЕ
РRБР ARATION НEPASA УЕ IN PATIENTS WITH
CНRONIC LlVER DISEASES
М Репкоуа', N Туапоуа", V Сопеуа'
'Department oflnterna! Medicine and сйтсси Ьаоопиогу,
:1Еераптет ()f Неай]: Сипе, Medica! Faculty, Thrakia University
Stara Zagora 6000, "Аппелзка" 11, e-mail-mpenkovadoc@abll.bg
Резюме: Цел: Да се оцени наличието и степента на терапевтичен отговор k'ЪМ Хепасейф при пациенти с хронични чернодробни забопявания.
Методи: Изследвани са 64 пациенти с хронични чернодробни заболявания:
32 - на лечение с Хепасейф и 32 - кантроли на плацебо; средна възраст
42,3:t2,3. Проследена е честота и взаимовръзка между повишени чернодробни ензими, ехографски диагностицирана стеатоза. белези на метаболитен синдром. Стеатозата се определя чрез ултразвук като налична или
липсваща. Перкутанна lIли хирургична чернооробна биопсия с хистологична оценка на активността и стадия на заболяването е налице при 51 пациенти.

XXVIII НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНА СЕСИЯ .КОНТАКТ 2011оо, 28 октомври 2011, София
Изд. ТЕМТО, София

РОЛЯ НА МЕДИЦИНСКИЯТ СПЕЦИАЛИСТ
В ПРОФИЛАКТИКАТА НА СОЦИАЛНОЗНАЧИМИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Надежда Иванова, Мариана Пенкова
Suттary: In tJ1e/ast decade паз зееп а 1iJonying trend 0/ "пепсгепаиоп" 0/ social/y
significant аиеазез. Моает strategy [о» combating social/y significan; diseases is
[осизеа оп ркеуеппоп through /zealth еаисайоп 0/ tJle роршаиоп, keeping а Izealtlzy
lifesryle, timely detection апа rreatment.

в последното десетилетие се наблюдава тревожна тенденция за .подмлаляване" на социално-значимите заболявания (хипертонична болест на сърцето.
захарен диабет, алкохолизъм. затлъстяване, злокачествени новообразувания и
др.). Тези заболявания придобиха социално значение, т.к. засягат все по-млади
групи от населението. протичат хронично с редица с усложнения. стават причина за временна или трайна нетрулоспособност. нарушават трудовата дейност,
затрудняват социалните контакти. водят до финансови загуби в семейството.
обуславят се от различни фактори и др. Многобройните медико-социапни проблеми. които пораждат тези заболявания, наложиха целенасоченото проучване на
факторите, които са предпоставка за възникването им.
Съвременната стратегия за борба със социално-значимите заболявания е
насочена към профилактиката: чрез повишаване на здравната култура на населението, водене на здравословен начин на живот, своевременно откриване и лечение. Повишаването на здравната култура на населението трябва да бъде приоритетна дейност на медицинският специалист.
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д-р Мариана Пенкова, Медицински факултет, Тракийски университет; Стара Загора
e-mail: mpenkovadoc@abv.bg
През последните години все по-често се говори в диагностичен и терапевтичен план за киселинно-зависимите
заболявания на горния гастроинтестинален тракт. Представители на тази група заболявания са:
Езофагит
~ранопровод
на Barrett
Гастрит и дуоденит
, Пептична язва на стомаха и дуоденума
Функционалнадиспепсия
НСПВС-индуцирани язви
Появата и усложненията
на тези заболявания са свързани с нарушеното равновесие между защитните и агресивни фактори на стомашната лигавица.
Гастро-езофагеална
рефлуксна болест (ГЕРБ) е възпаление на
лигавицата на долната частна хранопровода,
предизвикано
отхраносмилателните
сокове, които периодично
попадат в него и имат
дълъг контакт слигавицата, поради недобре работещи очистващи
и предпазни механизми. Най-честите състояния
и заболявания,
които могат да предизвикат появата на рефлуксна болест, са:
• нарушаване на функцията на клапата, която разделя хранопровода от стомаха (т. нар. "долен езофагеален сфинктер"). Това позволява честото навлизане на стомашната киселина в хранопровода
и
продължителното
й задържане;

• наличие на хиатална херния - неблагоприятното
при това състояние е, че се поддържа отворен долния езофагеален сфинктер;
• повишено вътрекоремно
налягане -бременност,
асцит при цироза и онкологични
заболявания
и притискане
на стомаха и коремните органи при ПЗП;
• забавено изпразване на стомаха при консумация на мазни и пържени храни или трудносмилаеми
храни също може да е причина за
развитието на рефлуксна болест.
Оплаквания от парене зад гръдната кост имат 40% отхората веднъж
месечно, 20% - веднъж седмично, 7% - ежедневно.
Честотата на
ГЕРБ се увеличава над ЗО-годишна възраст. (1) В клиничния
спектър на ГЕРБ преобладава неерозивната
рефлуксна болест (НЕРБ)
като честотата и степента на изразеност на симптомите са близки
при двете форми. Основният проблем при ГЕРБ е, че е трудно да
се разграничи
физиологичен
от патологичен
киселинен рефлукс.
Обикновено
физиологичният
рефлукс е постпрандиален,
с кратка продължителност,
безсимптомен,
рядко е по време на сън. (2)
Патологичният
рефлукс е с по-изразени
симптоми и чести нощни
епизоди.
Диагностичната
оценка на ГЕРБ е най-точна при горна ендоскопия.
Най-широко
използвана в практиката е Лос Анжелиската класификация. (фиг. 1)
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Сuнgромът на претоВарВане с желязс-се gълЖu kakmo на генетuчнu прuчuнu, гпака
u на прugобuтu
нарушенuя. За разлukа от
пърВuчната хемохроматоза,
гпой се среща
често npu болнuте с хронuчнu черноgробнu
заболяВанuя, особено хронuчен xenamum С,
алkохолна u неалkохолна стеатоза u ст еатозен
xenamum,
kakmo u черноgробна
цuроза.
В случаu на претоВарВане, желязото
цма способността
ga образуВа сВобоgнu
kuслороgнu
раgukалu
koumo уВрежgат
реguца тъkанu
u ораанц. В тазu Връзkа
усuлено се uзучаВа цялостната
хомеостаза
на желязото, kakmo U регулаторнuте
механuзмu за поggържането u. Особено Внцманце
се отgеля
на ферuтuна,
трансферuна
U
трансферuноВuте
рецепторu,
kakmo u на
хормона
xencuguH (1, 3). Доkазано е, че
нарушенuята В сuнтеза на хепсцрцна npeguзВukВат
натрупВане на желязо, koemo го
опреgеля kamo Важен фаkтор В регулацuята
на метаболuзма
на желязо. ИзВестно е, че
сuнтезът
на xencuguH може ga се уВелuчu,
незаВuсuмо от обмяната на желязо u geuността на ерuтропоезата,
от geucmBuemo
на на баkтерuалнu
лuпополuзахарugu
u
проuнфламаторнu
цuтоkuнu, kamo по тозu
начuн се съзgаВат услоВuя за преразпреgеленuе на железнuте
gena (4-6). Докаптс
uзuологuчната
u патофuзuологuчната
роля на хелсцсцна В оснобнцгпе
процесu на
органuзма е gобре проучена В експероменталнu услоВuя, gaHHume относно серумнцгпе
нцбв на хепсцрцна, kakmo npu зgраВu UHgU8ugu, maka u npu пацuентu с разлuчнu заболяВанuя са Все още неgостатъчнu
u
протuВоречuВu ..
Целта на настоящето
проучВане бе ga
се опреgелu u оценu HuBomo на хепсцоцна В
серума на пацuентu
с разлuчнu хронuчнu
черноgробнu заболяВанuя u ga се потърсu
Връзkа с gpYGume суроаагпнц серумно маркерц, отразяВащu
обмяната
на >kелязото,
kakmo u с Buga u xapakmepucmukama
на
черноgробното
заболяВане.
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ПРОМЕНИ В НАЧИНА НА ЖИВОТ И ХЕПАТОllPОТЕКТИВНА
УСПЕШЕН ПОДХОД В ЛЕЧЕНИЕТО НА НЕАЛКОХОЛНАТА
ЧЕРНОДРОБНА БОЛЕСТ

ТЕРАПИЯСТЕАТОЗНА

~.Пенкова,Д.Радичева,Д.Рачков
Катедра по Вътрешни болести, Медицински Факултет, Тракийски Университет - Стара
Загора,
6000 "Армейска"11, е-тай= mpenkovadoc@abv.bg
LIFESTYLE CНANGES AND НEPATOPROTECTlVE
THERAPY -А SUCCESFUL
APPROACH IN ТНЕ тквагмвкт OF О -ALCOHOLIC FATTY LlVER DISEASE
~. Penkova, п, Radicheva, D. Rachkov
Departтent o/lnternal Medicine, Medical Fасиlty, Thrakia University - Stara Zagora
6000 "Armeiska" 11, е-тай= mpenkovadoc@abv.bg

эцммхкт:
ТЬе objective ofthis study was то define the effects of different lifestyle interventions and
hepatoprotective
therapy оп
liver aminotransferases,
histologic parameters,
and glucose
control/insulin sensitivity.
Methods: Sixty four patients with non-alcoholic fatty liver disease were studied - 21 - а
diet with restriction of fat, 21 - mode with increased physical activity, 22 - VitasiJ treatment,
diet апс шсгеазес physical activity; average age 42,3± 2,3. FoJlowed is the frequency апо
сопеlаtiоп
between elevated Jiver enzymes, ultrasound diagl10sis of steatosis, features of
metaboJic syndrome. Steatosis determined Ьу uJtrasound as available ог missing. Percutaneous
ог suгgical liver biopsy with histological аззеээгпепт of activity and stage of disease is ргезепг in
51
patients.
Results: Caloric pJus carbohydrate restriction resulted il1 сотрагаЫе ппргомегпешв in glucose
control and il1sulin sel1sitivity. With the сошошапоп of diet with physical activity, шсйсатогэ of
liver [цпспоп апс glucose toJerance were СОl11рагаЫеJower values.
Ву reducing the вугпргогпз of fatigue, nausea, pain in the Jiver, апогехга, muscJe and joint
. рагп, Vitasil improves quality of Ше of реор!е, liver enzymes, glucose control and insulin
sel1sitiviry in рапептв with ПОI1-аlcоhоliс Гапу liver disease. Liver епзугпев (22,3 ± 8.3) were
sigпifiсапtJу lower il1 patients with спгошс liver diseases treated with Vitasil сошрагео with
controls treated with diet alone (57,6 ± 13.5) ог а согпэшапоп diet and physicaJ activity (44,9 ±
11.1 ).
Сопсшзюп: 111 райешз with chronicalJy elevated аооуе 110Гl11а]liver tests, тгеаппепг with
Vitasil provides а good arid lastil1g therapeutic response. Best results аге ргезегп il1 а согпошео
approach to тгеаппепт - caloric p\us carbohydrate restriction diet, шсгеазео physica\ activity and
hepatoprotective therapy.
Keywords: steatosis, liver епгутез, abdominal ийтзоипа, non-alcoholic jalty liver disease
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СЕРУМНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБМЯНА НА ЖЕЛЯЗО И ЧЕРНОДРОБНА
КОНЦЕНТР АЦИЯ НА ЖЕЛЯЗО ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧЕН ВИРУСЕН
ХЕПАТИТС
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SERUM IRON INDICES AND НEPATIC IRON IN PATIENTS WITH CНRONIC
HEPATITIS С

J
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Zagora, Bulgaria
6000 "Armeiska Str. "11, е-тай mpenkovadoc@abv.bg
»

AВSTRACT
Serum iron indices are believed to Ье elevated in patients with hepatitis С virus (неу)
infection in connection to the presence of hepatic inflammation, though this hypothesis has
пеуег Ьееп fопnаllу tested. The aim of this study was to investigate the existence and role of
iron overload in liver activity and prognosis of liver damage. Material and methods: We
studied 59 consecutive, unselected anti неу antibody positive patients aged 24 to 60 years.
lron, transfепiп saturation and fепitiп were mеasшеd in fasting sеrшn samples. Histologically
detectable iron (НDI) as well as histologic grading and staging were estimated
semiquantitatively in liver biopsy samples. Results:The median уашев for serum iron,
tгansfепiп saturation and serum fепitiп were 24 micromol/l (range, 8-41), 29 percent (range,
16-43) and 170 microg/l (range, 1-654), respectively. At univariate analysis, all тпгее sегшn iron
indices were positively correlated with grading and staging scores, as well as with НDI in the
liver; only sегшn iron was positively correlated with Iransaminases. А! multivariate analysis,
independent associations wеге found between serum iron and the grading score; ferritin and
sinusoidal and portal НШ; transferrin saturation and total перапе HDI. In conclusion, in
hepatitis С, sегшn iron reflects the degree of сuпепt hepatic inflammation and necrosis, whereas
the extent of progressive deposition of iron in sites of fibrosis is best reflected Ьу зегшп fепitiп.
Кеу нют»: serum ferritin, serum iron, cransferrin зсиипаиоп, chronic hepatitis С, hepatic iron
сопсеппаиоп, liver jiЬгоsis.
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РОЛЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ВЪВ ВИСШЕТО мкди.
ЦИНСКО УЧ;ИЛИЩЕ ЗА ФОРМИРАНЕТО
НА ЕЛЕМЕНТИ НА КЛИНИЧНО МИСЛЕНЕ
И НАУЧЕН ПОДХОД В РАБОТАТА
НА мвдицинскитв СПЕЦИАЛИСТИ
Надежда Иванова, Мариана Пенкова
SlImmary: Еоипааиопз 01 clinical thinking and scientific аррюасп in the daily
ркасисе olmedica/ P"ofessionals in training sels even higher medical school.
Според М. Митова "мисленето на клинициста трябва да е логично,
правилно и достъпно за контрол 11 оценка". В ежедневната практака медицинският специалист се "сблъсква" с различни клинични случаи. Всеки
един клиничен случай има своите конкретни особености - пациента като
личност (възраст, месторабота, местоживеене и др.), възникване и КЛИНИЧна картина на заболяването.
Възникването на почти всяко заболяване се свързва с определен
агент (аперген, инфекциозен причинител и др.) или рискови фактори (нерационално хранене, злоупотреба с алкохол, употреба на наркотици, тютюнопушене и др.), предразполагащи за възникването му. Чрез снемането
на анамнезата медицинския специалист получава информация за контакт
на пациента със заразно болен, наличието на наследствени заболявания,
хранене, прием ва медикаменти, употреба на алкохол и др. Медицинекият
специалист трябва да задава умело въпроси, да насочва пациента към здравословния проблем, да създава комуникационна среда на доверие. Данните
от анамнезата са основата върху, която започва изграждането на предварителната диагноза. Тук е първият КЛЮЧОВ момент при клиничното мислене
"Защо този пациент боледува от това заболяване, В този момент?" Освен
конкретният пациент и други са коисумирали алкохол, солени и мазни
храни, подложени са на стрес, но не са развили артериална хипертония например, или също са били в контакт с инфекциозно болен, но не боледуват.
Следващият ключов момент е кланичното протичане на заболяването, характеризиращо се с определени симптоми (гадене, повръщане, фебрипитет, обрив, затруднени движения, болка 11 др.). Клиничното проучване
на заболяването в исторически аспект ни дава информация за симптомите,
характерни за него. Тези симптоми при всеки пациент са с различна степен
на изявеност, някои от тях може да не се откриват при конкретния пациент
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ЕРАДИКАЦИЯ НА ХЕЛИКОБАКТЕР ПИЛОРИ СТАНДАРТЕН РЕЖИМ НА ЛЕЧЕНИЕ
.
ИЛИ СЕКВЕНЦИАJПlА ТЕРАПИЯ
NI. Пенкова", Н. Иванова**,д.
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ERADICATION OF НELICOBACTERPYLORISEQUENTIAL TНERAPY OR STANDART RБОIМE
OFTREATМENT

м Penkova*, N Ivanova**, D. Radicheva*
*Department о! Ттета! Medicine and clinicallaborat01Y,
* *Тзераптет 01 Неаи]: Саке, Medical Расииу. Thrakia University
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Резюме: Цел: Да се оцени наличието 11 степента на терапевтичен отговор към стандартна и секвенциапна терапия при пациенти с хронични заболявания на горен гастроинтестинален тракт и инфекция с Хеликобантер пилори.
Методи: Изследвани са 164 пациенти с киселиннозависими заболявания на
горния гастроинтестинален тракт, подложени на 1Одневен курс на лечение за ерадикация на Хеликобактер пилори - 82 на стандартен режим на
лечение и 82 на секвенцианна терапия; средна възраст 47,3 :f: 2,9, Проследена е честота и взаимовръзка между диспептични оплаквания, ендоскопСКИ диагностицирани лезии в хранопровод, стомах и дванадесетопръстник и сеРУМНlIи фекални тестове за диагностициране на инфекция С Хеликобактер пилори.
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ABSTRACT
Fatty liver disease сао range frош fatty liver alone (steatosis)
to fatty liver associated
with
iпflашшаtiоп (steatohepatitis).
PURPOSE:
Тhe эшсу was undertaken
to detennine
the relationships
between the histological
finding aod Ьiосhешiсаl mеаsшеs of hepatic iojury with hepatic поп соптегп io рапептв with chronic
liver diseases апо steatosis.
METHODS:
ТЬе srudy of 115 рапегпв with спгошс liver diseases and 60 сопгго!в, which were
examined [ог песцепсу апо correlation
between elevated liver еп зутпез , шпазоцпс
diagnosed
втеаювж, liver biopsy, fеаtшеs of metabolic вупёготпе and il1dices of поп тпегаоойзш. Steatosis was
gтaded Ьу цпгавошю as absent ог present. Histology was available il1 93 patients.
RESULTS: Statistical гетаиопвшрв were fotmd between the histological grading of поп and hepatic
iгоп сопсепггапоп, whereas histology activity index was related to hepatic gгаdiпg of iгon, Ьш not to
hepatic iron concentration.
The уаше of зегцгп iron, эегшп ferritin and папэтегпп sаtшаtiоп were
significantly higl1er in рапептв with chгonic liver diseases compared with controls .
. CONCLUSION:
Зепип гпеазшез of iron, total iroп-Ьiпdiпg сараслу and ferritin сап Ье used to
гпопног hepatic iron content гпоге есопошiсаllу
and siшрlу than witl1 hepatic поп сопсеппапоп
гпеазцгегпегп оп liver biopsy.
Кеу words:

Steatosis,

Сhгопiс liver diseases,

[топ, Histology

activity index
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RESEARCH OF ТНЕ CROSS CURRICULAR RELATIONS OF CHEMISTRY
AND INTERNAL DISEASES IN MEDICAL EDUCA TION
М. Репкоча", V. Hadjiiliev2, D. Radicheva1
t

Department ofIntema! Diseases, Medica! Facu!ty, Trakia University, Stara Zagora, Blllgaria
2 Department of Chemistгy and Biocbemistry Medica! Facu!ty, Tbгakia University,
Stara Zagora, Bulgaria

ABSTRACT
Chemistry is опе of the ft.lndamental disciplines of Ьнтап knowledge. At the same time, internal
medicine is the central and !argest area of medicine.
PURPOSE: This artic!e will look and prove the relations of chemistry and internal medicine.
METHODS:
Ассогошя
to Mi!eva and Оевпе« (1) "lnternal Мефсгпе Ьогсегео with а priori
disciplil1es
epidemioJogy,
social
medicine,
and
basic
гпефса] sciences
- апатогпу,
pathophysiology,
рпаппасоюяу,
surgery and others." [п тапу articJes we have ргоуеп links that
exist berween спегшзтгу and апатогпу (2) chemistry and рhаrшасоlоgу
(3). This article will look
and prove the re!ations of chemistry and internal medicine.
RESULTS:
Extensive
knowledge
of students
in chemistry
аге песезвагу
and ипропапт
ргегеqпisitе for 11l1derstanding the methods used for diagnostic interpretation of the results, placing
the correct diagnosis and to assess results of therapy.
СОNСLUSЮN:
ТЬе investigarion сап Ье concluded (Ьа! the Jink "MedicaJ Chemistry" - "Intemal
medicine" exists. Sometimes it is iпdiгесt, but often this соппеспоп is direct and easiJy found.
Кеу words:

Medical

Chemistry,

Intemal Medicine,

Medical Есцсапоп
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ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБМЯНА НА ЖЕЛЯЗО ПРИ
nЛЦИЕПТИ с ХРОНИЧЕН ВИРУСЕН ХЕПАТИТ С
Н. ИВШIO(lа
Катедра Здравн и грижи, Медицински Факултет,
Тракийски Университет -- Ст. Загор (
6000 "Ар.неЙо;а" 11, e-mаil-mрепkО1lшIОС@«Ь.·.Ьgg
)11.Пенкова,

РезJO.II/!: Целти //0 настоящото проучване f. да се уснннювн наличие
желязо в ерума при пациенти
хроничен внрусен хенанинп С // ОП

неговата роля за увреждането

1/(1
LI!

11чзишено

прогнозир.

на черния дроб.

Проучени са 65 с антитела на f/C/'-I/ОШIll1l61111 пацнгнти,
НО възраст от ]О оо (,] години. Желязо, сатурация 1/0 трансферин 11 феритин са
IIЗслед6Шl1l в cep1~HI/l/me проби.
Резултати: Средннте стойности за cep)'.\I1101l1O,Jirе.'lJ!ЗО, сатурация пи mрm/Сф<'!,1I1I
/( cepy.lle/l фершнин са 'ъотвепию 2-/ чикромола л (ди нюзон 8-·/1), .?9:!" (диипаэон.
16--/3) 11 170 микромо нил (диап /Ю// /-65-1), Линвен регресконен анализ 1/0"0311, '1<: с.;румнопю ,Ж<:!ЛЯЗО .; 6 ноложитепна коренация със серумните трансаминази.
В зпкпючение
IlpU хенатит С серумното желязо е 110611Ш,ШО !l отразява стенгныа
на функционална чернодробна педоспютьчност.
Ключови ду.ни: Серумно желязо. сатурация 110 трансфернн, феритин, хронични
чернодробна оолест
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ДЕЙНОСТ .
Надежда Иванова, Марнана Пенкова
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Ре11О.4/е:Научно-изследоватенската дейност на студента във КЮ' е един
от факторите, осигуряващи научен nро?рес в .медиЦlIната, формиране I/q
нрофесионално-клиничноню мислене 11 еволюция на обществото.
Ключови дУЛIII: научно-изследоватепска дейност, мотивация, фактор, студент.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Високи нива на феритин могат да се получат при системни
възпалителни заболявания и при
бъбречни, чернодробни или неопластични болести. Сред пациентите с хронична чернодробна болест, високият серумен феритин,
освен с наследствената хемохроматоза се свързва и с хроничен хепатит С, алкохолен и неалкохолен
стеатохепатит (NASH) и неалкохолна стеатозна чернодробна болест
(NAFLD). Повишените нива на феритин, повишената трансферино'ва сатурация и концентрация на
желязо в черния дроб, сатипична
проява на хемохроматозата, автозам но рецесивно разстройство,
свързано с HFE генна мутация.
Пациенти с хронична хеriатит С
вирусна инфекция често имат поВL1шенинива на серумно желязо,
но те не отразяват точно чернодробното съдържание на желязо,
нито пък са способни да определят
клинично важните крайни точки,
като прогресията на фиброзата и
отговора към лечението с интерферон. Проучванията, опитващи
да свържат желязото с хода на
хроничния хепатит С са незадоволителни. При хроничният хепатит
С стеатозата е честа хистологична
находка и се проявява при 30-70 %
от пациентите. Биологичните механизми за получаване на стевтоза
при .HCV инфекцията не са установени точно, но се смята, че са свързани с метаболитните механизми,
включително инсулиновата резистентност (IR) и претоварването с
желязо. Всъщност стеатозата при
пациенти с HCVгенотип 1 се свързва с повишение на ГГТПи с инсулиновата резистентност, резулта от
липидната пероксидация в черния

дроб. Преобладаването на диабет
при пациенти с хронична HCV инфекция се свързва с повишение на
инсулиновата резистентност, свързана с повишението на железния
резерв.
При неалкохолната стеатозна
чернодробна болест, последните
проучвания показват противоречиви данни за ролята на желязото
за получаване на чернодробно
увреждане. George - Bonkovsky и
сътр. показват, че пациенти с неалкохолна стеатозна чернодробна
болест и претоварване с желязо
имат по-тежка чернодробна болест, докато Younossi - Angulo и
сътр. не наблюдават връзка между
желязото и клиничните и патологични изходи при пациенти с неалкохолна стеатозна чернодробна
болест. Mendler съобщава, че претоварването с желязо при пациенти снеалкохолна
стеатозна чернодробна болест не е по-голямо
от това при пациенти с изолирана
стеатоза, и че HFE генотипът не
влияе на увреждането на черния
дроб, въпреки че необясненото
чернодробна претоварване с желязо почти винаги се свързва с метаболитни нарушения.
Ние анализирахме в кръстосано проучване кохорта от незатлъстели пациенти, неалкохолици,
с хронична чернодробна болест,
характеризирана с повишени нива
на серумен феритин, с варнабилна етиология, за преценяване на
връзката между хиперферитинемията и другите маркери на метаболитния синдром, основно стеатозата.
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ПРИ хгонцчни ЧЕРНОДРОБНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ

Ст. Мантпоб, _1. Пенкоба, 1. Проgано6а
!eg '_н<' . kУ,\П1ет, Ст. Загора
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TREATMENT OF CHRONIC LIVER DI ЕА Е ПТН BLOOD TRANSFUSIONES
К. Todorova, St. Mantov, 1. Ревкога
1. Prodanova
Departmel1t of Internal Diseases, Thracian Uni 'C:S:", . 1edical Faculty, St. Zagora, Bulgaria
РЕЗЮ- lЕ: По80g за »оспитвгизеиияте на ЗЗ пациенти е
хипо),ро.ннат;} ыикроиитнэ анемия, kamo cl1egcmflue на хроничии kръ80uз.IUВи от Взриии на .lранопро80gп, хемороиаи; еризи8еJJ гастрит. С чсрнорробнз gеkОМПСJJсирана цироза са болни, а с хроничен akmufleH хепгтит . 16 БО-1ни. Проаь»:
Житеl1нОстт.1Н8 лечението с хемотрянсфузии е 8зябисимост
от поkазанията Jla реэкиилте ня оргвнизме. Ниflото на хемогяобинг се коригоря go 90-100 gII.
Пршожихн се хепатопротеkти8ни
cpegcm8a и '% г.1:
козни рвзтбори.
В разработkапJП се обсыkgа необхоримосття
от пршггането на хемотргнсфузии и благопрш/тНlIяm им ефект Върху
общото състоянис и »эборпторните glIHHlI при пациенти с хронични черноgроБJlll забо..u/flаJlИЯ.
ключови ДУ1\Нl: хронични чернорродни заб(),ш8анuя,

хемотренсфузии,

внемии.
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НАУЧНИ ТРУДОВЕ

НА РУСЕНСКИS; УНИВЕ:РСИТЕТ - 2013, том 52, серия 8.3

Алкохол, желязо

И

черен дроб

Мариана Пенкова', Надежда Иванова'
Summary
Hepcidin поппопе that regu/ates iron is 25-amino acid peptide that is synthesized in hepatocytes.
Hepcidin is associated with (erropoгtin in the channe/ о( lron metabolism in ce//s аnа causes its ваорйоп аnа
degradation аnа so reоuсе /eakage оГ iron (rom tissues. With this mechanism. hepcidin inhibits the
absorption оГ iron in the diet, the expiry of (есус/еа iron from sp/enic впд liver macrophages впд re/easing оГ
stored iron in hepatocytes. Hepcidin synthesis is stimu/ated Ьу the p/asma iron аnа storage iron впо is
inhibited Ьу elitropoetic activity, providing iron concentration т p/asma. Extrace//u/ar reserves of iron remain
so/id. Duling
inflammation,
increased
concentrations
о' hepcidin саuse sequestration о' iron in
macrophages, /eading to геоuсеа ferтitin аnа possibIy anemia оГ inflammation. Fai/ure о' hepcidin p/ays а
centra/ role in most disorders
iron overload.
Keywords: Hepcidin, iron overload, iron metabolism, chronic liver disease.

о'

РЕЗЮМЕ

При пациенти с алкохолни чернодробни заболявания често има повишено
сьдьржание на желязо в тялото, което е отразено в повишени серумни железни
показатели (трансфериново насищане, феритин) и чернодробна .l<онцентрация на
желязо. Механизмите за претоварване с желязо, наблюдавани при чернодробни
алкохолни заболявания и източника за излишното желязо остава неизяснен. През
последното десетилетие бяха идентифицирани няколко нови желязо-регулаторни
протеини, които обогатиха разбиранията ни за метаболизма на желязо. Хормонът
хепсидин, регулиращ желязото е 25-амино киселинен пептид, който се синтезира в
хепатоцитите. Хепсидин се свързва с феропортина в канала за обмяна на желязо в
клетките и причинява неговото приемане и разграждане и така намалява изтичането
на желязо от тъканите. С този механизъм, хепсидина инхибира абсорбцията на
желязо в храната, изтичането на рециклирано желязо от далачни и чернодробни
макрофаги и освобождаването
на съхраняваното в хепатоцитите желязо.
Недостатъчност на хепсидин играе централна роля при повечето смущения от
претоварване с желязо. Алкохолът унищожава защитния ефект на хепсидина при
претоварване с желязо като прави синтеза на хепсидин в черния дроб,
нечувствителен към нивата на желязо в тялото. Нарушената регулация на хепсидин
синтеза в черния дроб може да бъде един от главните механизми, с който
консумацията на алкохол води до претоварване с желязо.
Ключови думи: Хепсидин, претоварване с желязо, обмяна на желязо, хронична
алкохолна чернодробна болест.
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Личностните качества не студента като фактор при формиране
професионално-клиничното мислене на специалиста в сферат
здравните Грижи и общественото здраве

на
на

Надежда Иванова', Мариана Пенкова"

о'

Personal qualities о' the student as г factor in the formation
о' professional
clinical think;nc;
ord;nary
skill ;п the field of health саге and pubIic health: Professional and clinica! th;nking 10'lhe
hea//hcare professional ;s а prerequisile (ог improving Ihe qualiiy hea/lh сат and find;ng new approaches 10
improve pubfic hea/lh. Specialisls in health саге and pubfic health musl possess peгsonal qualities Ihal
соттлпе 10 successful adaptation and professional developmenl.
Кеу words: Pro(essional and clinical reasoning, hea//h саге, persona/ity, quality

ВЪВЕДЕНИЕ
Професионално-клиничното мислене на бъдещия медицински специалист
започва да се формира по време на обучението във ВМУ. Впоследствие, то се
развива в процеса на личностно усъвършенстване и реализация (професионална,
социална).
Както изтъква П. Балканска, "мисленето е такава психична функция,
посредством която се извършва анализ и синтез на явления, разкриват се сложните
взаимоотношения и закономерности в тяхното развитие". Според същият автор,
"развитието на мисленето е процес на развитие на качествата на мисленето последователност, гъвкавост, самостоятелност, дълбочина, бързина на мисълта.
Развитието на тези качества е един продължителен процес на учене 1ft тренировки."
[1, с.59]
Бъдещият медицински специалист трябва да полага здравни грижи за пациента
в условията на динамична реална среда. В своята клинична дейност, той ще трябва
да решава проблеми произтичащи от: неудовлетвореност на пациента от
здравеопазната
система, демографска
криза, влошаване на здравето
(индивидуално, обществено), критичен минимум от квалифицирани здравни
специалисти, недостиг на материално-технически средства, недостатъчно
финансиране и др. специалистът в сферата на здравните грижи и общественото
здраве, трябва да притежава личностни качества, които да спомагат за успешната
професионална адаптация и реализация. Последното е в корелация с отличните
теоретични знания и практични умения.

v

М.Пенкова,
Медицински факултет, Тракийски университет, (тара Загора
Пеnтичната

язва е заболяване
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ХХХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНА

СЕСИЯ "КОНТАКТ 2012",26
Изд. ТЕМТО, София

октомври 2012, София

РОЛЯ НА СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВА комуНИКАЦИЯВПРОФИЛАКТИКАТАНАСОЦИАЛНО
ЗПАЧИМИТЕЗАБОЛЯВАНИЯ
Надежда Иванова', Мариана ПенковаSummary
1n the last 20 уеапз осеип-еа rapid development in iпjогтаtiоn technology. Тпе stиdу,
соndисtеd among stиdеnts, patients and medical pro/essionals [оипа that the mass
media have ап еdисаtiоnаl impact and play ап ипропап: ко!« т the ргеvеntiоn 0/
зослайу significant diseases.
Keywords: mass media, ркеуепиоп 0/ socially significant diseases

Резюме
В последните 20 години настъпи бурно развитие в областта на информационните технологии. От направеното проучване, проведено сред студенти, пациенти и медицински специалисти се установи, че средствата за масова комуникация оказват възпитателно въздействие и имат съществена роля в профилактиката на социално значимите заболявания.
Ключови думи: медии, профилактика, социално значими заболявания

ХХХ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧНА

СЕСИЯ "КОНТАКТ 2012",26 октомври
Изд. ТЕМТО, София

2012, София

СПЕЦИАЛНИ ЗДРАВИИ ГРИЖИ ПРИ ПАЦИЕНТИ
С ДЕКОМПЕНСИР АНА ЧЕРПОДРОБНА ЦИРОЗА

м. Пенкова,

Н. Иванова

Катедра Здравни грижи]
МФ] Тракийски Университет - Ст. Загора
e-mail: mpenkovadoc@.abv.bg
Резюме: Цел: Да се оцени ролята на специалиста по здравни грижи в комплексното лечение на пациенти с чернодробна цироза.
Хронифицирането
на заболеваемостта значително променя задачите и
приоритетите на здравното обслужване на населението. Успешните терапевтични подходи при хронично болните пациенти с декомпенсирана
чернодробна цироза включват съгласувани мултидисциплинарни
непрекъснати грижи и комплексни знания и умения за точната и навременна диагноза и адекватно ефективно лечение.
Заключение: Здравните грижи са основен и важен момент от оздравителния етап на всеки пациент с чернодробна цироза. Пред специалиста по
здравни грижи стои основната задача непрекъснато да усъвършенства и
организира работата си с цел адекватна диагноза и ефективно лечение.
Ключови думи: Специалисти по здравни грижи, хронични чернодробни
болести, декомпенсирана чернодробна цироза

БРЕМЕННОСТ

И МЕТАБОЛИТЕН

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

СИНДРОМ -

И ПЕРСПЕКТИВИ·

Мариана Пенкова, Кремена Митева
Тракийски университет - Стара Загора
Медицински факултет, катедра "Здравни грижи"

Abstract: The metabolic syndrome is а social significant problem. The pregnancy is
опе of the risk factors for its арреагапсе. Also in pregnant women with metabolic
syndrome are гпоге frequent complications for the pregnancy. The prophylaxis of the
metabolic syndrome is crucial for limitation of socially-significant and responsible role in
it have the health рготезэюпа]в.
Кеу words: metabolic syndrome, pregnancy, health professionals

АКУШЕРСКИ

ГРИЖИ ПРИ БРЕМЕННИ
ЕКЛАМПСИЯ

С ПРЕЕКЛАМIIСИЯ

И

Кремена Митева, Мариана Пенкова
Тракийски университет - Стара Загора
Медицински факултет, катедра "Здравни грижи"

Abstract: Preeclampsia and eclampsia аге serious complications of pregnancy.
Important and decisive in the prevention and treatment of hypertensive disorders in
pregnancy are а specialist in "Health Саге" / midwives /.
Кеу words: praeeclampsia, eclampsia, health саге

ХРОНИЧНИТЕ СОЦИАЛНО-ЗНАЧИМИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД СЪВРЕМЕННАТА СИСТЕМА НА
МЕДИЦИНСКО ОБРАЗОВАНИЕ
д-р Мариана Пенкова
г, Стара Загора, Република България
Iп тсет years. тв percentage о' реор/е with chronic diseases is constant!y
growlng. Clinical training is а complicated process that is influenced Ьу the curricuJuт,
relationships and interactions between participants iп authentic situations. Objective: То
ехр/оге how 10 perform training 'п clinicaJsetting with medica/ students and health саге
with а view 10 successfu/ therapeutic approaches 'п chronica//y iII patients. Mater/al and
methods: survey о{ s/udents (гот Ihe 'нпвтв! Medicine" and "Heafth свю" о( Trakia
Un/vers/ty. Med/ca/ Facu/ty. their teachers and mentors /п clfnica/ (асilШеs {ог practicaJ
train/ng. Used аге methods 01 organ/z/ng and imp/ementing tra/ning - cognitive act/vity.
stiтu/аtiпg апd motivating leam/ng and contгol and self-control. Aesults: Th/s study
complements prev/ous studies descr/bed /п the teach/ng strategies used 'п clin/ca/
education. Students аге accepted as гев! partners 'п the univers/ty teaching
envJronment. Pгo{ess/onaJ and personal deveJopment о( future medical specialist
focuses оп сотр/ех knowledge and skills (огессиаив diagnosis and effective treatment
adequately. Conclusion: The pedagog/caJ environment 'п higher medicaJ school
/nfluences оп enhanc/ng the qua/ity о{ tra/n/ng о{ (uture spec/alists and this /s crucial to
/mpгov/ng heafth and qua/ity о{ liv/ng.

IRON OVERLOДD ДND CHRONIC LIVER DISEДSES

Mariana Penkova Radicheva
Depaгtment о' /ntema/ Diseases and Clinical Laboratory. Facu/ty of Medicine.
Trakia University, Stara Zagora, Bu/garia

Abstract
Objective: То assess and соmраге the presence and significance of
iron overload in patients with chronic liver disease.
Methods: The study of 220 patients with chronic liver diseases, which
were examined for frequency and correlation between elevated liver епzymes, ultrasound diagnosed steatosis, liver biopsy and indices of iron mеtabolism.
Results: The value of serum iron (22.3 ± 8.3 vS.17.6± 3.5), serum ferritin
(225.4 ± 213.8 vs. 132.6 ± 65.2) and transferrin saturation (32.4 ± 92 vs. 27.0
± 3.8) were significantly higher in patients with chronic liver diseases соmpared with controls.
Conclusion: иоп overload was highest in patients with alcoholic etiology, followed Ьу non-alcoholic fatty liver disease and chronic hepatitis С.
Кеу words: steatosis, ferritin, chronic liver diseases.
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ХРОНИЧНИ ХОЛЕциетити
- ЕТИОЛОГИЧНИ
ФАКТОРИ И КЛИНИЧНО ПРОТИЧАНЕ
к. Тодорова, М. Пенкова, М. Продан ова, Т. Транлев, Ст. Мантов
Клиника 110 гастроентерология
Месицински фаkУАmет, Тракийски Униберситет - Стара Загора

CHRONIC CHOLECYSTIТIS - ETHIOLOGY Al\.
CLINIC EVOLUTION
К. Todorova, М. Penkova, М. Prodanova, Т. Тгапсе
St. Mantov
Medical Faculty, Dept .. О! Gastгoenterology
Thracian Univmity, Stara Zag01'a

AВSTRACT
There \l,Iere studied 41 patients \vith cholecistili
calculosa and cholecistitis noncalculosa in tl1e department о.
Gastroenterology - Thracian University, Stara Zagora.
'Пте aim of ош study was to analyse the distriЬuliол
of Пте patients in sex and age, tlle kind of the ethiology for
exacerbation, clinic evo!ution and laboratory and instrumелtal investigatioDs.
Ву 36 patients (87.8%) \\'еге founded clinic and instrumental exacerbation.
.
Ву 19 of them (52.8%) \уеге founded Lamblia
intestina1is and Ьу 9 of them - Е. сой.
Моге frequency of the LambIia - cl101ecistites \vas in
солпеспоп witll l1igl11cvel regiona! parasitosis.
Кеу words: сlюlесistitis calculosa and noncalculosa;
Lambliosis.
>

ПРОУЧВАНЕ НА АНЕМИИТЕ
ПЕРИОД

ЗА ПЕТГОДИШЕН

с. Мантов, К. Тодорова, В. Иванова, М. Проданова, М. Пенкова. Т.
Трандев
Кяиника 110 гастроентерояогия и хсматология
Месицински фаkУЛЛlСIll Тра сийски униберситет - Стара Загпра

А STUDY ОР ANAEMIA FOR А PERIOD ОР
FlVE YEARS
St. Мапtоv,
К. Toc!orova,
У. Гмапома , М.
Prodanova,
М. Репкоуа, т. Trandev
Пераптеп! 01 GaSf.гoenterology апа НаСll1аf()!ою'
Меаи:а! Расииу
'Пиааап Uni1JeI'sity, Stara Zagora
ABSTRACT
Wc паче analysed

tlle patients
\vitll апаеппа,
\vl1O 113\'С Ьееп ггеагео in the сералтпепг of GastroenteroJogy
апе! Hematology,
in t11e to\\'n of Star<1
ZаgОЛI, Гог а period of five years.
We ]1ave sttJdiec1128 patients [гогп Пте age of 16
го 85 уеагв - 78 of шеш - womel1 and 50 of them - теп.
It \vas Гопгк! ош t]lat, 101 patients !1ave а Ьепigпапt Ьегпорагпу, and 27 Ьауе а шаligl1апt опе.
In tlle group of benignant
llemopathies,
,vith <1
Jlig11est Ггегргепсу is Ре-пейсгеш апаеппа. lt лав Ьееп
ргевепгеп
in 42 раtiелts
(41.58%).
'Пте спгоп.с
лаепюггпашеь
аге tlle main геазоп Гог tlle Jack of Fe
among tlH; tvю tl1ircls of patients.
We ]lave Гошп! ош symptomatic
апаегп!а in
22.22%
of раtiепts.
Its Ггефгепсу is t\vice as m'uch
11igller in \уотеп, tl1an in теп.
Гг [тах Ьсеп cjiscoverecl vit B12-deficient
anaemia
il1 9 рапепг». lts Ггегргепсу is t,vice ав пшсп higl1er in
\vотеп, тлап in тпеп аgаiл.
NOI1-Hoclgkin's [угпрпотпав, спгогпс myeloid [епkemia
ап с асш е поп+угпрлсщавпс
[епкеппа
аге
агпогп; пте rnost fгеqtlепtlу Гошк! out cliseases, \vhic]l
l11aligl1C1lltЬегпораппев. In t1lis gГОllр, гпеп suffcr гпоге
онеп тпеп \vотеп.
Anaemia at malignant петпорайпев is солпесгео
\VitJl t])e progY'ession of Пте blood disease <111(! пюге <lifficlllt affccts, even tllOlIgll to tlle letl131 ехп, [поерспllепtlу of пте appliecl tгеаtmепt.
Кеу words: апаеппа,
benignant
[гепюрайие
Fe-deficients
апаеппа, vit B12-deficient
апаегпга, гпаlignant пегпораппев.
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