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ВЪТРЕШНА КЛИНИКА, АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК, МБАЛ ТОКУДА ЕАД 

 

I. ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД И ПУБЛИКАЦИИ, СВЪРЗАНИ С 

ДИСЕРТАЦИЯТА 

 

1. Лозанов Л. Хипотиреоидизъм, затлъстяване и метаболитен синдром- взаимовръзки 

и роля на патогенетичните фактори (Дисертационен труд за ОНС „Доктор“) 

 

РЕЗЮМЕ: Асоциацията между висцералното затлъстяване, метаболитния 

синдром и хипотиреоидизма, като най-честа проява  на  тиреоидна дисфункция 

е предмет на засилен интерес и голям брой проучвания през последното 

десетилетие. Това се обуславя от прогресивно нарастващата честота на тези 

заболявания и свързаните с тях нарушения, които взаимно се потенцират и 

определят изключително висок сърдечно-съдов риск, инвалидност и смъртност.  

   Основните предизвикателства при тези случаи на ко-морбидност са свързани 

с изясняване на патогенетичните механизми, които съучастват в изявата на 

ендокринно-обменните нарушения, тяхната взаимовръзка и еволюция.  От 

особено практическо значение е ранната диагноза и адекватно лечение на 

същите чрез прилагане на индивидуализирани терапевтични схеми, съобразени 

с възрастта, социалния статус на пациентите и натъпилите усложнения.  

   Проучванията на редица колективи през последните години  дават 

определени насоки за решаване на тези проблеми, но много въпроси остават 

все още неизяснени, дискутабилни, а някои от тях противоречиви.  Причините 

са свързани не само със сложността на взаимовръзките при пациенти с ко-

морбидност от различна степен,  но не по-малко с използваните критерии за 



оценка на нарушенията при различни популации, съобразени с  пола, възрастта, 

наследствената предиспозиция, начина на живот и факторите на околната 

среда.  

   Това е основанието да се проведе трансверзално и лонгитудинално проучване 

върху асоциацията на хипотиреоидизъм, метаболитен синдром и висцерално 

затлъстяване при възрастни пациенти от българска популация с акцент върху 

ролята на някои патогенетични фактори и основни характеристики на 

обменните нарушения. Основна цел бе проучване на взаимовръзките между 

тиреоидната дисфункция, обменното затлъстяване и метаболитния синдром 

като бъде направен сравнителен анализ на основните патогенетични фактори и 

тежестта на метаболитни  нарушения при пациенти с манифестен и 

субклиничен хипотиреоидизъм. 

   Основните задачи бяха: 1. Установяване честотата на тиреоидната 

дисфункция при възрастни пациенти с обменно затлъстяване  и метаболитен 

синдром, с характеризиране естеството и тежестта на  функционалните 

нарушения. 2. Проучване честотата на захарния диабет тип 2 и сърдечно-

съдовите усложнения при метаболитен синдром според наличието 

/отсъствието/ и тежестта на хипотиреоидизма. 3. Изследване на липидните 

показатели в серума при метаболитен синдром/затлъстяване отнесени към 

ИТМ и серумните нива на тиреостимулиращия хормон  и свободния тироксин. 

4. Определяне разпределението на мастните депа и телесните течности при 

различен ИТМ, отнесени към  серумния ТСХ. 5. Изследване на инсулина в 

серума при базални условия и след обременяване с глюкоза за оценка на 

инсулиновата резистентност и нейната зависимост от тиреоидната дисфункция. 

6. Изследване показателите на хронично възпаление (CRP, IL-6) и анализ на  

резултатите според  серумните нива на ТСХ. 7. Изследване  на серумните нива 

на адипоцитокините Лептин и Адипонектин при различните групи, 

съпоставени с нивата на ТСХ. 8. Проучване на хуморалния автоимунитет 

/тиреоидните антитела/ при  отделните групи  с метаболитен 

синдром/затлъстяване и хипотиреоидизъм. 9. Изследване  ефектите на 

заместителната трапия с левотироксин върху ИТМ, ТСХ, липидния статус, 



лептина и адипонектина и 10. Определяне на сърдечно-съдовия риск при 

различните групи в зависимост от рисковите фактори и  наличие на  ИБС. 

   Данните от проведеното обсервационно клинично проучване показаха висока 

ко-морбидност между метаболитния синдром, централното  затлъстяване и 

автоимунните тиреоидни заболявания. Докато честотата на автоимунния 

хипертиреоидизъм и тази на еутиреоидните случаи с тиреоидит на Хашимото 

бе в рамките на очакваното, установената честотата на хипотиреоидизма се  

различаваше съществено от съобщаваните в литературата дани при 

популационни проучвания, включително и за  нашата страна. 

   Честотата на Метаболитния синдром и затлъстяването бе свързана с 

нарастваща честота на артериалната хипертония, захарен диабет тип 2 и 

нарушен глюкозен толеранс, което е в съгласие с данните, съобщавани в 

литературата. Такива разлики установихме и по отношение холестеролемията и 

триглицеридемията, които корелират положително със серумните нива на ТСХ. 

Нашите резултати  доказват, че хипотиреоидизмът, обменното затлъстяване и 

метаболитния синдром се характеризират със сходни нарушения в 

метаболитната регулация, израз на които са инсулиновата резистентност и 

хроничното възпаление на мастната тъкан с повишение на CRP, както и  

продукция на активни молекули, каквито са адипоцитокините лептин и 

интерлевкин-6. Това е доказателство, че нарушената тиреоидна секреция при 

хипотиреоидизъм, представлява важен  патогенетичен фактор участващ за 

възникване и взаимното потенциране на затлъстяването и на другите 

нарушения при метаболитен синдром и повишава значимо сърдечно-съдовия 

риск. 

2. Лозанов, Л. Асоциация между тиреоидна функция и мастна тъкан. 

Ендокринология, 2015, 3:125-133. ISSN 1310-8131. 

 

РЕЗЮМЕ: В последните десетилетия затлъстяването и заболяванията на 

щитовидната жлеза са все по-често срещани заболявания сред населението. 

Съществуват различни хипотези за пряка взаимовръзка между тях. Хормоните 

на щитовидната жлеза са важен и определящ фактор за разхода на енергия и 



спомагат за регулиране на апетита. От друга страна, секреторните продукти от 

адипозната тъкан влияят на централната нервна система и я сигнализират за 

количеството енергийни запаси и това оказва влияние върху активността на 

оста хипоталамус-хипофиза-щитовидна жлеза. Непрекъснатото взаимодействие 

между щитовидната жлеза и мастната тъкан е важно за контрола на човешкото 

телесно тегло и поддържането на оптимален енергиен баланс. Многообразните 

ефекти на тиреоидните хормони по отношение на адипогенезата, метаболизма 

на мазнините и термогенезата повдигат въпроса дали първична дисфункция на 

щитовидната жлеза може да доведе до промяна в мастната маса. Установена е 

връзка между някои тиреоидни заболявания и циркулиращите нива на някои 

адипоцитокини, напр. лептин, но отчетените резултати са противоречиви. 

Причинно-следствена връзка между затлъстяването и тиреоидния 

автоимунитет не е установена до момента, но някои данни показват, че 

затлъстяването може да повиши риска от развитие на някои автоимунни 

заболявания чрез хронично провъзпалително състояние следствие натрупване 

на бяла мастна тъкан. Разработването на лекарства със селективно насочване 

към различни изоформи на тиреоидните рецептори представлява 

нововъзникващо терапевтично средство и е обещаваща стратегия за лечение на 

затлъстяването и метаболитния синдром. 

 

3. Лозанов, Л. Ефекти на хипотиреоидизма върху мастната обмяна и сърдечно-

съдовия риск. Списание на българската лига по хипертония; 2016, 4 (II): 41-48. 

ISSN 2367-5225. 

 

РЕЗЮМЕ: Функцията на щитовидната жлеза оказва съществено влияние върху 

метаболизма на липопротеините, както и върху редица други рискови фактори 

за сърдечносъдови заболявания. Тиреоидните хормони имат пряко въздействие 

върху сърдечносъдовата хемодинамика. Най-честите ефекти при пациенти с 

хипотиреоидизъм включват диастолна дисфункция, намаляване на сърдечното 

преднатоварване, систолна дисфункция, повишено системното съдово 

съпротивление, съдова ендотелна дисфункция, хемостатична и тромбоцитна 

дисфункция, повлияващи цялостния кардиоваскуларен риск. Връзката между 



изявения хипотиреоидизъм и хиперхолестеролемията е известна от много 

години, според някои проучвания тя е налице при 90% от пациентите. Доказано 

е, че както манифестният, така и субклиничният  хипотиреоидизъм се явява 

най-честата причина за вторична дислипидемия. Макар да е ясно, че 

тиреоидната заместителна терапия при изявения хипотиреоидизъм има 

благоприятен ефект върху профила на серумните липиди и намалява риска от 

кардиоваскуларни заболявания, няма ясен консенсус по отношение на 

субклиничния хипотиреоидизъм. При всеки случай трябва да се преценят 

потенциалните неблагоприятни ефекти, защото терапията с левотироксин може 

да изостри налична стенокардия или да провокира/влоши налични ритъмни 

сърдечни нарушения. 

 

4. Lozanov, L., V. Koleva, B.S. Lozanov, M. Vankova. Comorbidity of obesity and thyroid 

dusfuction: an association with greater cardiovascular risk factors. Biological systems: 

open access 2015; 4:142. ISSN: 2329-6577. Doi: 10.4172/2329-6577.1000142. Impact 

Factor (2015): 1,25*. 

 

ABSTRACT: Hypothyroidism, metabolic syndrome and central obesity are common 

diseases known as the risk factors for atherosclerotic cardiovascular disease. The co-

existence of thyroid dysfunction in obese patients might substantially increase the 

cardiovascular risk. The objective of the study was to evaluate the effect of 

hypothyroidism on the main cardiovascular risk factors in patients with obesity and 

cardiovascular syndrome. Material and methods: In a cross-sectional clinical study 

we examined 202 patients with central obesity and metabolic syndrome (160 women, 

42 men, aging 43 ± 13 yrs) with BMI ≥ 30 kg/m2 divided in two groups - 101 

patients with subclinical or overt hypothyroidism (gr. A-hypot) and 101 eythyroid 

patients (gr B-eut), diagnosed by TSH, FT4,TPO-Ab. Laboratory assessment 

included: total cholesterol (TChol), HDL,LDL, triglycerides (3-glyc), serum glucose, 

standard oral glucose tolerance test (OGTT) and insulin resistance by Homeostasis 

Model Assessment of Insiline Resistance (HOMA-IR). Serum leptin and C-reactive 

proteins were estimated in 20 patients of each patients group and in a control group 



of 20 healthy persons with BMI <25 kg/m2. The supplementation Levothyroxine 

therapy was carried out of patients with overt and subclinial hypothyroidism. Results: 

Both compared groups showed similar BMI (mean 37 kg/m2) and HOMA-IR value 

3.1 and 3.15, respectively Mean TSH value was found 4-fold higher in gr. A than in 

gr. B. which significantly correlated with TChol, 3-glyc, CRP and serum leptin The 

prevalence of arterial hypertension (AH), diabetes type2 or impaired glucose 

tolerance (IGT) in gr A was 86% and 67% vs. 80% and 70% in gr B, respectively. 

Significant correlations were established between TSH, TChol, atherogenic 

lipoproteins, 3-glyc. in patients gr. A but not in gr B. The same parameters decreased 

significantly after adequate levothyroxin supplementation. The significant positive 

nonparametric correlations were found also between BMI, TSH, leptin and CRP 

(p<0.05). Conclusion: Our data demonstrate that hypothyroidism significantly 

aggravates the lipid metabolisms in patients with obesity or MetS. These 

disturbances co-existing with higher prevalence of arterial hypertension, DM-T2 or 

IGT determine the substantially increased cardiovascular risk which correlated with 

increased insulin resistance, higher levels of leptin and CRP as a marker of chronic 

inflammation. Consequently clinitians shouid be particularly alert in the possibility 

of thyroid disfunction in obese patients. 

 

II. МОНОГРАФИЯ И УЧАСТИЯ В МОНОГРАФИИ 

 

5. Лозанов Б., Л. Лозанов. „Болести на щитовидната жлеза”. София, издателство 

„Симолини”, 2018. Първо издание, 24.5 печатни коли, 388 стр., 19 глави, включени 

в две части. ISBN 978-619-7265-43-9. 

РЕЗЮМЕ: Монографията съдържа 19 глави, включени в две части. В  първата 

част  „Физиология  и патология на щитовидната жлеза” са представени 

физиологичните механизми на синтез, секреция  и регулация на тиреоидните 

хормони, както и класическите познания по отделни  нозологични  единици, 

обогатени със съвременните постижения на клиничната тиреоидология.  

   Във  втората  част - „Роля на тиреоидните хормони за развитието и 

функциите на основните системи”,  са разгледани клетъчно-молекуларните 



механизми за изява на тиреоидните нарушения по отделни органи и системи, 

включително с  експериментални модели имащи практически и фундаментален 

характер. Всяка глава има библиография с цитирания  на 30 до 70 източници, 

повечето от последните 5 -10 години.   

   Д-р Лъчезар Лозанов, д.м. е самостоятелен автор на 7 глави и съавтор на 2 

глави,  с общ обем 143 страници. Повечето от тях се отнасят до втората част на 

монографията, отразяващи  последните постижения на фундаменталната и 

клинична тиреоидология.  

   Книгата  е богато илюстрирана с черно-бели и цветни фигури, таблици, 

схеми; отделно има 14 цветни приложения към съответните глави. В тях са 

представени съвременните международни стандарти и препоръки за 

диагностика и лечение на тиреоидните заболявания. Монографията е 

предназначена за лекари ендокринолози и специализиращи лекари по тясната 

специалност „Ендокринология”, а също  и за други специалисти в съответните  

сфери. 

 

6. Лозанов, Л. Тиреоидна дисфункция, индуцирана от Амиодарон. В: „Болести на 

щитовидната жлеза“, София, 2018, изд. „Симолини“; 105-113. ISBN 978-619-7265-

43-9. 

РЕЗЮМЕ: Амиодарон e мощно антиаритмично лекарство, което се използва за 

лечение на камерни и надкамерни тахиаритмии. Амиодарон е структурно 

сходен с Т3 и Т4 и съдържа приблизително 37% йод, което създава 

предпоставки за развитие на нарушения във функцията на щитовидната жлеза. 

Тиреоидна дисфункция е била регистрирана в 14-18% от пациентите, 

получаващи дългосрочна амиодаронова терапия, но мета-анализи показват, че с 

по-ниски дози на амиодарон честотата на дисфункцията на щитовидната жлеза 

е 3,7%.  Ефектите от лечението с амиодарон варират от субклинични 

тиреоидни нарушения до изявена тироидна дисфункция, която може да бъде 

амиодарон индуцирана тиреотоксикоза или амиодарон индуцирана 

хипотиреоидизъм. Тя може да се развие в нормално функицонираща 

щитовидна жлеза или при предшестващи тиреоидни нарушения. Рискът от 



развитие на хипотиреоидизъм или тиреотоксикоза е независим от дневната или 

кумулативната доза на амиодарон. Тиреотоксикоза може да се изяви докато 

пациентът получава амиодарон, но дори няколко месеца след спиране на 

лечението. Терапията на амиодарон индуцираната тиреотоксикоза 

представлява терапевтично предизвикателство, като отдиференцирането на 

двата вида тиреотоксикоза е от съществено значение за определяне на най-

правилното лечение. Във всички случаи се препоръчва изследване на 

функцията на щитовидната жлеза при всички пациенти, започващи лечение с 

амиодарон, като трябва да бъдат проследявани на всеки 3 месеца от началото 

на амиодароновата терапия, в последствие най-малко веднъж годишно, след 

като терапията се преустанови. 

 

7.  Лозанов Б., Лозанов, Л. Хипотиреоидизъм. В: „Болести на щитовидната жлеза“, 

София, 2018. Изд. „Симолини“; 169-201. ISBN 978-619-7265-43-9. 

 

РЕЗЮМЕ: Хипотиреоидизмът е заболяване с мултофакторна етиопатогенеза, 

което се характеризира с намалена до липсваща секреция на тиреоидни 

хормони, а в редки случаи с периферна или генерализирана резистентност към 

същите. Заболяването е хронично, но може да има и транзиторен характер, в 

зависимост от етиологичните нокси, компесаторните механизми и 

еволютивната фаза на основния болестен процес. Клилиничната картина на 

хипотиреоидизма се определя от тежестта на тиреоидната недостатъъчност и 

възрастта, към която се отнася неговото начало. Направена е класификация на 

хипотиреоидизма, а епидемиологичните данни показват, ме около 98% от 

всички случаи се дължат на болестни процеси в щитовидната жлеза, 

обуславящи първичен хипотиреоидизъм. Най-честата причина в световен 

мащаб е йодният дефицит, а в неендемичните райони тиреоидита на 

Хашимото- около 50% от всички случаи. Разгледана е етиологията, 

патогенезата на заболяването и клиничната картина по органи и системи. 

Описани са протичането, клиничните форми и усложненията. Накрая са 

разгледани въпросите за вродената генерализирана резистентност към 

тиреоидните хормони, централния хипотиреоидизъм, вродения 



хипотиреоидизъм, както и особеностите му през пубертета, в напредналата и 

старческата възраст. Подчертава се, че диагнозата и лечението на 

хипотиреоидизма изискват особено внимание и активен контрол от страна на 

лекаря, заболяването има голямо медико-социално значение поради голямата 

му честота и отражението му върху здравния статус и смъртността. 

 

8.  Лозанов, Л. Диагноза и лечение на доброкачествените и злокачествените тумори 

на щитовидната жлеза. В: „Болести на щитовидната жлеза“- София, 2018. Изд. 

„Симолини“; 231-252. ISBN 978-619-7265-43-9.  

 

РЕЗЮМЕ: Възлите в щитовидната жлеза, независимо дали са единични или 

множествени, са много чести в клинична практика и се откриват 

приблизително в 5-7% от възрастното население при физикален преглед. При 

30% до 50%, според някои автори до 67%, от възрастните имат един или повече 

възли в щитовидната жлеза при случайно ехографско изследване. Тиреоидните 

възли са клинично важни, защото те могат да представляват злокачествени 

образувания на щитовидната жлеза, което се установява при 10-15% от тях. 

Обсъждат се генетичните мутации като причина за рак на щитовидната жлеза, 

видовете тиреоидни възли, включващо клинична и патологична класификация, 

диагностичните методи, използвани при оценката на тироидните възли, 

методите за визуализиране, като ехография и сцинтиграфия на щитовидната 

жлеза, цитологични и хистологични изследвания. В следващата част се 

разглежда хирургичното лечение на различните доброкачествени и 

злокачествени възли, в зависимост от цитологичното изследване, както и 

нехирургичното лечение, като терапия с левотироксин, радиоактивен йод, 

интравенозно инжектиране на етанол, интерстициална лазерна фотокоагулация, 

радиочестотна аблация. В последната част се разглеждат въпросите на 

проследяване на пациентите и клиничните подходи при тироидните възли по 

време на бременност и при децата. В заключение, диагнозата и лечението на 

тиреоидните възли с висока степен се определя чрез ранната оценка, 

клиничните критерии, измерването на TSH, ехографията на щитовидната жлеза 

и ТАБ. 



 

9. Лозанов, Л. Медуларен тиреоиден карцином. В: „Болести на щитовидната жлеза“, 

София, 2018. Изд. „Симолини“; 253-260. ISBN 978-619-7265-43-9. 

 

РЕЗЮМЕ: Медуларният карцином на щитовидната жлеза (МТС) представлява 

по-малко от 5% от всички ракови заболявания на щитовидната жлеза; 

Произлиза от C- клетките и се счита за невроендокринен тумор. Въпреки, че 

най- често MTC расте бавно, прогнозата на пациентите е по-лоша от този на 

пациентите с папиларен и фоликуларен рак на щитовидната жлеза. Туморът се 

изявява или спорадично или като наследствена форма, като компонент на тип 2 

множествена ендокринна неоплазия синдроми MEN2A и MEN2B и свързания 

синдром на фамилен MTC (FMTC). Пациентите с хистологично потвърден 

МТС трябва да да направят директен ДНК анализ на кръвни клетки, за да се 

установи наличието на RET мутация на зародишната линия. Ако наследствния 

MTC е очевиден, следва да бъдат изключени феохромоцитом и първичен 

хиперпаратиреоидизъм. Общо тиреоидектомия и дисекция на цервикалните 

лимфни възли, в зависимост от серумните нива калцитонин и констатациите от 

ехографията, е стандартното лечение за пациенти с спорадичен или 

наследствен МТС. Разглежда се последващото наблюдение, което не изисква 

подтискане на ТСХ, а наблюдение на серумните нива на клцитонин и CEA, 

които трябва да се измерват на 3 месеца след операцията. 

 

10. Лозанов, Л. Щитовидна жлеза и репродукция. В: „Болести на щитовидната жлеза“ 

София, 2018. Изд. „Симолини“; 263-278. ISBN 978-619-7265-43-9. 

 

РЕЗЮМЕ: Съществуват значими връзки между болестите на щитовидната 

жлеза и нарушенията в репродуктивната система и при двата пола. 

Адекватните нива на циркулиращите хормони на щитовидната жлеза са от 

първостепенно значение за нормалната репродуктивна функция. Тироидните 

хормони влияят върху човешката репродукция чрез различни механизми както 

на централно, така и на периферно ниво. Болестите на щитовидната жлеза са 

най-често срещаното ендокринно заболяване, засягащо жените в 



репродуктивна възраст. Разглеждат се ефектите на тиреотоксикозата и 

хипотиреоидизма върху мъжката репродуктивна система с акцент върху 

хормоналните промени, сперматогенезата и фертилитета, както и ефекта на 

Йод 131 лечението на хипертиреоидизма върху репродукцията. Ефектите на 

тиреотоксикозата и хипотиреоидизма върху женската репродуктивна система 

анализират наличните хормонални промени, менструални нарушения, 

фертилитет и тяхното лечение. В последната част се разглеждат възможностите 

на  асистираната репродукция при тиреоидна дисфункция. 

 

11.  Лозанов, Б., Л. Лозанов. Щитовидна жлеза и сърце. В: „Болести на щитовидната 

жлеза“, София, 2018. Изд. „Симолини“; 291-301. ISBN 978-619-7265-43-9. 

 

РЕЗЮМЕ: Сърцето е основен прицелен  орган за действие на тиреоидните 

хормони , които оказват директни  и индиректни ефекти върху миокарда  и  

сърдечно-съдовата система. В миокарда превръщането на тироксина (FТ4)  в 

активна форма (FТ3)  под въздействието на  ЙДЙ-тип 1 се осъществява в 

незначителна степен, за разлика от периферните тъкани където този процес е 

много активен и е основен източник на циркулиращия FТ3. Клетъчната 

мембрана на миоцита съдържа специфични транспортни протеини за FТ3. 

Разгледани са клетъчните и молекулярните механизми на действие на Т-3, 

ефектите  на тиреоидните хормони върху генната експресия в миокарда, 

ефектите на Т3 върху кардиоваскуларната хемодинамика. Обсъдени са 

клиничните характеристики на тиреотоксикозата, тиреотоксичната 

кардиомиопатия, както и  сърдечните прояви при хипотиреоидизъм, инъква се, 

че  хипотиреоидизма е самостоятелен рисков фактор за атеросклероза и ИБС. В 

заключение , щитовидната жлеза трябва да бъде изследвана при всички болни с 

ритъмни нарушения, както и при такива с нестабилна стенокардия, систолна 

артериална хипертония или хиперхолестеролемия  ако липсват други причинни 

фактори. Приема се, че  ТСХ - скрининг за хипотиреоидизъм е уместен за 

възрастовата популация над 60 г. възраст, предвид високата честота на 

хипотиреоидизма, явяващ се високо рисков атерогенен фактор с висока 

социална значимост. Същият е задължителен при лица с фамилна 



обремененост, както и при анамнеза за проведено хирургическо или 

радиоизотопно лечение  на щитовидната жлеза. 

 

12.  Лозанов, Л. Тиреоидна функция и мозък. В: „Болести на щитовидната жлеза“, 

София, 2018. Изд. „Симолини“; 303-320. ISBN 978-619-7265-43-9. 

 

РЕЗЮМЕ: Хормоните на щитовидната жлеза са от съществено значение за 

узряването и за функционирането на мозъка през целия живот. При възрастни 

функционалните нарушения на щитовидната жлеза могат да доведат до 

различни клинични прояви. Повечето от тези  нарушения обикновено са 

обратими при подходящо лечение, което показва, че промените в тиреоидните 

хормони при възрастни не оставят постоянни структурни нарушения в мозъка. 

Разглежда се ролята на тиреоидните хормони в неврогенезата, невронната 

миграция, миелинизацията и мозъчната дейност. Обсъжда се регулацията на 

мозъчната генна експресия от тиреоидните хормони в периода на фетуса, 

постнаталния период и възрастния мозък. По-нататък се разглеждат 

клиничните проблеми, свързани с действието на тиреоидните хормони в 

мозъка, в резултат на йоден дефицит, вроден хипотиреоидизъм, майчин 

хипотиреоидизъм, както и Т-рецепторните мутации.  

 

13.  Лозанов, Л. Тиреоидна функция и затлъстяване. В: „Болести на щитовидната 

жлеза“, София, 2018. Изд. „Симолини“; 321-340. ISBN 978-619-7265-43-9. 

 

РЕЗЮМЕ: Хормоните на щитовидната жлеза са наистина важен и определящ 

фактор за разхода на енергия и спомагат за регулиране на апетита. От друга 

страна, секреторни продукти от адипозната тъкан влияят на централната 

нервна система и я информират за количеството енергийни запаси и това може 

да окаже влияние върху активността на оста хипоталамус-хипофиза-щитовидна 

жлеза. Непрекъснатото взаимодействие между щитовидната жлеза и мастната 

тъкан е важно за контрола на човешкото телесно тегло и подържането на 

оптимален енергиен баланс. Тиреоидната дисфункция може да засегне това 

равновесие и винаги изисква адекватно лечение. Засягат се проблемите на 



термогенния ефект на хормоните на щитовидната жлеза, хранене и щитовидна 

жлеза, лептин и тиреоидна функция, тиреоидна функция при затлъстяване, 

затлъстяване и тиреоиден автоимунитет, както и хормоните на щитовидната 

жлеза като потенциално лечение на затлъстяването.  

 

14.  Лозанов, Л. Тиреоидна функция и дислипидемии. В: „Болести на щитовидната 

жлеза“, София, 2018. Изд. „Симолини“; 341-355. ISBN 978-619-7265-43-9. 

 

РЕЗЮМЕ: Функцията на щитовидната жлеза оказва значително влияние върху 

метаболизма на липопротеините, както и на други рискови фактори  за 

сърдечно-съдови заболявания (CVD) и по този начин повлиява цялостния 

кардиоваскуларен риск. Тиреоидните хормони индуцират активността на 3-

хидрокси-3-метилглутарил-коензим А редуктазата (HMG-CoA), която е 

първата стъпка в биосинтеза на холестерола. Освен това, T-3 активира генната 

експресия на LDL рецепторите  директно чрез свързването му със специфични 

тиреоид-хормон чувствителни елементи (TRES). Тиреоидните хормони 

повлияват също липопротеините с висока плътност (HDL) чрез увеличаване на 

холестерол-естерния трансферен протеин. Освен  ефекта им върху липидния 

профил, тиреоидните хормони повлияват и редица други метаболитни 

параметри, свързани с кардио-васкуларния риск, каато може да повлияе 

производството на адипоцитокини. Разгледани са промените в липидния 

профил  и сърдечно-съдовия риск при хипотиреоидизъм (манифестен и 

субклиничен) и ефекта на лечението им върху липидния статус. 

 

15.  Лозанов, Л. Ефекти на тиреоидните хормони върху костния скелет. В: „Болести на 

щитовидната жлеза“, София, 2018. Изд. „Симолини“; 357-369. ISBN 978-619-7265-

43-9. 

 

РЕЗЮМЕ: Тиреоидните хормони оказват изключително важно влияние върху 

развитието на скелета при деца. Състоянието на еутироидизъм е важно за 

оптималната минерализация по време на растежа, а хормоните на щитовидната 

жлеза регулират скоростта на костната резорбция и образуване. При 



възрастния скелет тироидните хормони действат като хомеостатични 

регулатори, които поддържат костната маса. При хипотиреоидизъм има 

намален костен обмен, който засяга както костната резорбция, така и костното 

изграждане и създава условия за фрактури и остеопороза при 

постменопаузални жени. Излишъка на тиреоиден хормон се свързва с повишен 

риск от фрактури при жени след менопауза. Разглежда се действието на 

тиреоидните хормони в костта, тиреоидните рецептори и тяхната регулация, 

както и молекулярна основа на действието на тиреоидния хормон в костта. 

 

16. Лозанов, Л., В. Маринов. Хроничен панкреатит и захарен диабет. В: „Хроничен 

панкреатит“, София, 2018, изд. “Симолини“; 87-97. ISBN 978-619-7265-51-4. 

 

РЕЗЮМЕ: Панкреатичният диабет е форма на вторичен диабет, по-специално 

свързан с болест на екзокринния панкреас. Панкреатичният диабет се 

класифицира от Американската диабетна асоциация и от Световната здравна 

организация като захарен диабет тип 3с (T3cЗД) и се отнася до диабет, дължащ 

се на увреждане на ендокринната функция на панкреаса, свързан с 

панкреатично екзокринно увреждане, в резултат най-често на хорничен 

рецидивиращ панкреатит (79%), остър панкреатит, кистозна фиброза (4%), 

хемохроматоза (7%), панкреатичен дуктален аденокарцином (8%) и след 

панкреатикомия (2%). За разлика от захарния диабет тип 1 и тип 2, данните за 

разпространението на захарен диабет тип 3c все още са недостатъчни. При 

78.5% от всички пациенти със захарен диабет тип 3c, хроничният панкреатит се 

установява като основно заболяване. Критериите за поставяне на диагноза, 

обаче, са ограничени от припокриване на признаците с дългогодишния захарен 

диабет тип 1 и 2 и малка стандартизация в методите, използвани за определяне 

на неадекватната β-клетъчна функция и инсулинова резистентност. Ключовият 

механизъм на хипергликемията е недостатъчната секреция на инсулин, в 

резултат различни механизми, като участие на възпалителни цитокини, 

чернодробна и периферна инсулинова резистентност и намален инкретинов 

ефект. Лечението включва всички налични перорални антидиабетни средства, 



инсулин, както и съпътстващо лечение на екзокринната панкреасна 

недостатъчност. 

 

17. Маринов, В., Р. Цонев, Л. Лозанов, П. Карагьозов, Г. Кирова, В. Колева и сътр. 

Типични специфични форми на хроничен панкреатит и усложнения. В: „Хроничен  

панкреатит“, София, 2018, изд. “Симолини“; 177-202. ISBN 978-619-7265-51-4. 

 

РЕЗЮМЕ: Разглеждат се типичните или специфични форми на хроничния 

панкреатит, като се има предвид съчетанието на етиологични фактори с 

характерна патогенеза, определени патоморфологични промени в панкреаса и 

съответната им честота в Европа. Усложненията могат да бъдат полиморфни, с 

характерна клинична изява и изключително трудни по отношение на 

диагнозата и терапевтичното поведение. В настоящата глава са разгледани 

отделните форми на хроничен панкреатит и неговите усложнения, подкрепени 

с конкретни случаи от практиката. Акцентира се върху клиничната картина, 

патоморфологичните промени и терапевтичното поведение. Разглеждат се 

автоимунния, алкохолния, хередитарния, обструктивния и  идопатичния 

панкреатит, както и настъпващите усложненията при всяка една форма. 

 

III. УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

 

18. Лозанов Л. Адисонова болест. Учебно помагало за медицински специалисти. 

София, 2002, изд. ЕТ“ДИВЕЛЪП“, 14 стр. ISBN 954-90997-2-5. 

 

РЕЗЮМЕ: Разгледани са въпросът за Адисоновата болест, класификация на 

първичната и вторична надбъбречно-корова недостатъчност и техните клинични 

прояви. Разглеждат  се въпросите за адисоновата криза и синдром на Нелсън. В 

следващата част подроно е описано клиничната картина и лечението на 

Адисоновата болест. В последната част са описани ситуациите, които 

задължително изискват инжекционно лечение с глюкокотикоиди при този тип 

болни. 

 



19. Лозанов Л., Е. Начев. Акромегалия. Учебно помагало за медицински специалисти. 

София, 2002, изд. „СЕМАРШ“, 27 стр. ISBN 954-8021-008-0. 

 

РЕЗЮМЕ: Установено е , че в хипофизата се секретират редица хормони, които 

участват в регулацията на другите ендокринни жлеви, както и хормони, които 

действат по-универсално върху целия организъм и имат пряко отношение към 

много от неговите функции. Един от тези хормони е растжният хормон. 

Болестното повишено освобождаване на растежен хормон преди пубертета 

предизвиква гигантизъм, а след пубертета води до развитието на акромегалия. 

В учебното помагало са разгледани причините за заболяването акромегалия, 

клиничните прояви, диагностичния алгоритъм и лечение- хирургично, 

лъчелечение и медикаментозно. Посочени са кои са усложненията на 

заболяването и какъв контрол се налага при наблюдението на този тип болни. 

 

IV. ПУБЛИКАЦИИ В ПЕРИОДИЧНИ НАУЧНИ СПИСАНИЯ 

 

 В ЧУЖБИНА 

 

20. Lachezar, L., D. Gorcheva, B. Lozanov, R. Argirova, V. Koleva, B. Kostova, R. 

Borisov, M. Nedeva. Role of thyroid deficiency on adiponectin, leptin and metabolic 

status in visceral obesity: a cross-sectional study. Horm Metab Res 2017; 49(09): 667-

672. doi: 10.1055/s-0043-115532. ISSN: 0018-5043. Impact Factor 2018: 2,56.  

 

ABSTRACT: Hypothyroidism results in disturbances of metabolism influencing 

many regulatory systems and active molecules as adipocytokines. Objective of the 

study was to investigate leptin and adiponectin in patients with visceral obesity and 

hypothyroidism in relation to metabolic status, insulin resistance and systemic 

inflammation. A total of 118 patients (59 hypothyroid and 59 euthyroid) were 

enrolled divided into four age-matched groups according to body wеight (BMI) and 

thyroid function. Laboratory panel includes TSH, FT4, FT3 (CMIA), adiponectin and 

leptin (ELISA), IL- 6 (ECLIA), CRP, insulin, glucose, apolipoprotein B and 

lipoprotein (a) - Lp(a). Hypothyroid patients revealed significant positive correlations 



of TSH, adiponectin and Lp(a). Their medians of 10.4 mU/l, 12.5 µg/ml and 116.3 

mg/l respectively were significantly higher than in euthyroid patients- 1.5 mU/l, 6.26 

µg/ml and 32.0 mU/l (p<0.0001). Leptin in both obese groups was significantly 

higher than in patients with normal weight. Leptin in hypothyroid patients was lower 

but not significant to euthyroid ones (9.7 ng/ml vs 13.4 ng/ml respectively, p=0.16), 

correlated negatively to TSH and positively to CRP, IL-6, ApoB, Lp(a) and BMI. 

HOMA-IR and serum insulin at 120 min in OGTT were significantly higher in 

hypothyroid than in euthyroid patients independent of BMI (p<0.001). Adiponectin, 

insulin resistance and chronic inflammation indices in hypothyroid patients 

correlated positively to TSH, BMI and atherogenic lipoproteins subclasses 

ApoB/Lp(a). Increased adiponectin in thyroid deficiency could be due to secondary 

resistance of adiponectin receptors or appeared as a compensatory pathogenetic 

factor in hypothyroidism. 

 

21. Lozanov, B., D. Gorcheva, L. Lozanov, V. Koleva, S. Rafetoff. Insufficiency of 

levothyroxine therapy in autoimmune hypothyroidism: effect of glucocorticoid 

administration. Acta Endocrinologia (Buc), 2017, vol. XIII, no.4, p.515-518. doi: 

10.4183/aeb.2017.515. ISSN: 1841-0987. Impact Factor: 2017/2018: 0,411.  

 

ABSTRACT: Introduction. A variety of compounds and hormones interact with the 

thyroid gland or alter the effect of thyroid hormones. This communication addresses 

glucocorticoids (GC) which might interfere with thyroxin (T4) at the different levels 

influencing T4-replacement in some hypothyroid patients. Case Report. We observed 

a 42 year old woman with Hashimoto’s thyroiditis who underwent a subtotal 

thyroidectomy, resulting in postoperative hypothyroidism of 4 years duration. She 

was admitted to the hospital under combined therapy with levothyroxine (L-T4) 150 

mcg and liothyronine (L-T3) 37,5 mcg. Laboratory results were as followed: TSH 

23,8 mU/l,  baseline FT4-6,18 pmol/l  and 8,94 pmol/L  180 min after administration 

of 150 mcg L-T4, FT3-4,79 pmol/L, TG-6,0 ng/ml, TG-ab -818 IU/ml, TPO-ab-696 

IU/ml and positive T4 antibodies of 3% of serum T4 bound to IgG (ref.range <2%) 

On the same doses of T4/T3 therapy we administered pulses of methyl-prednisolon 

(MPS) 500 mg i.v. for 3 consecutive days resulting in following effect on the 4-th 



day: TSH-0,18 (ref.range.0,35 – 4,94 mU/L), FT4-14,5 pmol/l, TG-ab-450 IU/ml, 

TPO-ab-114 IU/ml, T4-ab – 2%. Replacement with L-T4 150 mg/d was continued 

but L-T3 was stopped. Serum hormone levels remained in the normal range for up 

the 90-day when these returned to the previous values (TSH-98,8 mU/L, FT4-8,72 

pmol/L, T4-ab-2,6%) and decreased significantly after repeated 2 pulses of MPS. 

Discussion: It is known that GC potentiate the metabolic effect of T3. There are 

experimental data of increased transcriptional effects of GC on the nuclear T3- 

receptor β1 promoter and synergistic interaction of T3 and GC. We suggest a second 

effect in this case mediated by the immunosuppressive effects of GC which 

decreased the T4 antibodies level resulting in the release of FT4 from circulating 

immune complexes. 

 

22. Hernandez AF, MD, J. Green, S. Janmohamed, R. D'Agostino, C. Granger,...L. Lozanov 

et all. Albiglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes and 

cardiovascular disease (Harmony Outcomes): a double-blind, randomised placebo-

controlled trial. The Lancet, 2018, 392(10157), 1519-1529. ISSN: 0140-6736. Impact 

Factor: 53,25. 

 

ABSTRACT: Glucagon-like peptide 1 receptor agonists differ in chemical structure, 

duration of action, and in their effects on clinical outcomes. The cardiovascular 

effects of once-weekly albiglutide in type 2 diabetes are unknown. We aimed to 

determine the safety and efficacy of albiglutide in preventing cardiovascular death, 

myocardial infarction, or stroke. Methods. We did a double-blind, randomised, 

placebo-controlled trial in 610 sites across 28 countries. We randomly assigned 

patients aged 40 years and older with type 2 diabetes and cardiovascular disease (at a 

1:1 ratio) to groups that either received a subcutaneous injection of albiglutide (30–

50 mg, based on glycaemic response and tolerability) or of a matched volume of 

placebo once a week, in addition to their standard care. Investigators used an 

interactive voice or web response system to obtain treatment assignment, and patients 

and all study investigators were masked to their treatment allocation. We 

hypothesised that albiglutide would be non-inferior to placebo for the primary 

outcome of the first occurrence of cardiovascular death, myocardial infarction, or 



stroke, which was assessed in the intention-to-treat population. If non-inferiority was 

confirmed by an upper limit of the 95% CI for a hazard ratio of less than 1•30, closed 

testing for superiority was prespecified. This study is registered with 

ClinicalTrials.gov, number NCT02465515. Findings. Patients were screened between 

July 1, 2015, and Nov 24, 2016. 10 793 patients were screened and 9463 participants 

were enrolled and randomly assigned to groups: 4731 patients were assigned to 

receive albiglutide and 4732 patients to receive placebo. On Nov 8, 2017, it was 

determined that 611 primary endpoints and a median follow-up of at least 15 years 

had accrued, and participants returned for a final visit and discontinuation from study 

treatment; the last patient visit was on March 12, 2018. These 9463 patients, the 

intention-to-treat population, were evaluated for a median duration of 1•6 years and 

were assessed for the primary outcome. The primary composite outcome occurred in 

338 (7%) of 4731 patients at an incidence rate of 4•6 events per 100 person-years in 

the albiglutide group and in 428 (9%) of 4732 patients at an incidence rate of 5•9 

events per 100 person-years in the placebo group (hazard ratio 0•78, 95% CI 0•68–

0•90), which indicated that albiglutide was superior to placebo (p<0•0001 for non-

inferiority; p=0•0006 for superiority). The incidence of acute pancreatitis (ten 

patients in the albiglutide group and seven patients in the placebo group), pancreatic 

cancer (six patients in the albiglutide group and five patients in the placebo group), 

medullary thyroid carcinoma (zero patients in both groups), and other serious adverse 

events did not differ between the two groups. There were three (<1%) deaths in the 

placebo group that were assessed by investigators, who were masked to study drug 

assignment, to be treatment-related and two (<1%) deaths in the albiglutide group. 

Interpretation. In patients with type 2 diabetes and cardiovascular disease, albiglutide 

was superior to placebo with respect to major adverse cardiovascular events. 

Evidence-based glucagon-like peptide 1 receptor agonists should therefore be 

considered as part of a comprehensive strategy to reduce the risk of cardiovascular 

events in patients with type 2 diabetes. 

 

 

 

 



 В БЪЛГАРИЯ 

 

23. Лозанов, Б., Л. Лозанов, В. Колева, М. Ванкова, Д. Горчева, Б. Костова, М. Недева, 

М. Вуков. Асоциация между метаболитен синдром, затлъстяване и автоимунни 

тиреоидни заболявания. Ендокринология 2014; 2: 88-101. ISSN 1310-8131. 

 

РЕЗЮМЕ: Метаболитният синдром (МетС) и централното затлъстяване (ОБ) 

могат да бъдат свързани с редица ендокринни нарушения, включително с 

тиреоидна дисфункция и автоимунни процеси. Цел на проучването е да бъде 

изследвана асоциацията (честотата) на автоимунните тиреоидни заболявания 

(АТЗ) при възрастни пациенти с МетС и ОБ, като бъдат потърсени 

статистически значими разлики в показателите между групите с и без 

тиреоидни нарушения. Материал и методи: изследвани са 231 лица на средна 

възраст 43 ± 13 г (189 жени и 42 мъже), от тях 90 с ОБ и 141 с МетС, преценен 

по критериите на IDF (2005). При част от случаите е провеждано лечение с 

метформинови препарати в различни срокове и дозировки. Извършени са 

следните изследвания: ТСХ, СТ4, ТРО-Аm, ТСХ-РАТ, и инсулин (всички с 

хемилуминисцентен анализ, CMIA), плазмена глюкоза, триглицериди (ТГ), 

общ холестерол и HDL (чрез директни ензимни методи). Данните са 

обработени статистически с версията SPSS (Window 13). Резултати: 130 

(56,3%) от изследваните 231 пациенти отговарят на критериите за АТЗ с 

различна функционална характеристика: 101 (43,7%) с данни за 

хипотиреоидизъм (тиреоидит на Хашимото, хипотиреоидна фаза), 15 (6,5%) с 

тиреотоксикоза (Базедова болест), 14 (6,1%) с еутиреоидни форми на 

тиреоидит на Хашимото. Честотата на хипотиреоидизма (субклиничен, 

манифестен) е три пъти по-висока при жените (48,7%) спрямо тази при мъжете 

(16,6%). Съпоставката на данните по отношение броя, средната възраст, 

теглото и ИТМ (средно 37 kg/m2) между пациентите с хипотиреоидизъм (група 

А) и тези без данни за тиреоидна дисфункция (група В) не показва 

статистически значими разлики, но такива се установяват по отношение 

стойностите на ТСХ, ТРО-Аm, както и честотата на АХ (съответно 67,3% и 

54,5%). Налице са статистически значими корелации между ТСХ, ТГ и Хол в 



гр. А, но такива не се доказват при еутиреоидните пациенти (гр. В). И при 

двете групи е налице еднаква по степен инсулинова резитентност (HOMA-IR 

3,10-3,15), като честотата на ЗД-2, НГТ и/или НГГ при МетС е сходна (67-70%), 

надхвърляща неколкократно тази при пациентите с ОБ от гр. А (10%) и гр. В 

(12%). Обсъждане: Високата честота на автоимунния хипотиреоидизъм в 

изследваната кохорта пациенти, надхвърляща тази в общата популация, се 

отнася за клинични случаи с високостепенно централно затлъстяване и МетС. 

Същата корелира с по-висока честота на АХ и дислипидемия, а в случаите с 

МетС и с честотата на глюкозен интолеранс и ЗД-2. Възможните фактори за 

високата коморбидност на МетС, ОБ и АТЗ с хипотиреоидизъм могат да бъдат 

свързани с инсулинова резистентност и ефект на адипоцитокините върху 

метаболизма на тиреоидните хормони на периферно и централно ниво. Би 

могло да се предполага, че лечението с метформинови препарати има 

пермисивна роля за изява на автоимунни функционални нарушения, свързани с 

модулиращия ефект на метформина върху NIS-промотера и натрупавено на йод 

в жлезата, доказано при някои последни проучвания. Заключение: При 

пациенти с МетС и централно ОБ е необходимо насочено изследване на 

тиреоидната функция за субклинични нарушения, специално при тези, 

провеждащи лечение с метформин. Коригирането на същите намалява 

сърдечно-съдовия риск и благоприятства постигането на по-добър краен ефект 

от лечението. 

 

24. Лозанов, Л., Д. Горчева, Б.С. Лозанов, М. Кадурина, Н. Цанков. Рядък случай на 

АПС тип 3, включващ захарен диабет тип 1, Базедова болест и склеродерма на 

Бушке. Ендокринология 2013; 3: 151-154. ISSN 1310-8131. 

 

РЕЗЮМЕ: Жена на 41 г, оперирана преди 19 год за Базедова болест, с 

постоперативен хипотиреоидизъм, суплементиран с Л-Тироксин. Около 2 

години по-късно е бил диагностициран захарен диабет тип 1, с последващо 

развитие на диабетна микроангиопатия, нефропатия и ХБН. От няколко месеци 

е с изява на генерализирани отоци, изливи в серозните кухини, 

хипоалбуминемия, високостепенна протеинурия и влошаване на метаболитния 



контрол, наложило високи дози аналогови инсулини в интензифициран режим. 

Болната постъпи в клиниката в много тежко общо състояние, с клинични 

прояви на тежък хипотиреоиден синдром на фона на 150 мкг дн Л-тироксин 

(ТСХ 71 mIU/L). С увеличаване дозата на Л-Тироксина до 300 мкг в 

комбинация с Т3 50 мкг/24 ч се посгигна нормализиране на серумните ТСХ, 

СТ4 и рязко подобрение на общото състояние. В резултат на комплексното 

лечение бе постигнато компенсиране на въглехидратните и електролитните 

нарушения, резорбция на серозните изливи и отоците, но кожата по крайниците 

остана много плътна, необичайно задебелена. Направената кожна биопсия 

показа хистологични промени в долните и средни слоеве на дермата, 

характерни за Склеродермия на Бушке, представляваща рядък генетично 

детерминиран синдром, най-често е свързан със захарен диабет. Същият се 

характеризира с натрупване на глюкозоаминогликани в дермата, най-вероятно 

вследствие нарушения в алдолазо-редуктазната система. Описаният случай 

може да бъде отнесен към Автоимунния Полигландуларен Синдром-тип 3. 

Рязкото влошаване на хипотиреоидизма най-вероятно се дължи на нарушения в 

периферния метаболизъм и в транспорта на тиреоидните хормони вследствие 

тежка бъбречна недостатъчност. 

 

25. Лозанов, Л. Метформин остава основен играч в съвременното лечение на захарен 

диабет тип 2. MedInfo, 2016; 1: 54-64. ISSN 1314-0345. 

 

РЕЗЮМЕ: Целта на всички съществуващи терапевтични подходи при захарен 

диабет тип 2 е да осигурим не само бърз контрол на хипергликемията, но 

разбира се, това да е за продължителен период от време, да запазим този 

контрол оптимален и през годините на лечението. Диагностицирането на 

диабета често става години след реалния старт на заболяването, поради което 

още при поставянето на диагнозата може вече да са налице усложнения. 

Метформиновото лечение е в клиничната практика в Европа от 1957 г. и досега 

са проведени над 2 300 проучвания за неговата ефективност и безопасност. 

Метформин е с доказана ефикасност и профил на безопасност, благотворни 

сърдечно-съдови и метаболитни ефекти, с възможност да се съчетава с всички 



други антидиабетни средства, включително и с инсулин, което прави това 

лекарство средство за първи избор при лечение на пациентите със захарен 

диабет тип 2 и е препоръчано във всички алгоритми в последните години на 

ADA/EASD/ААСЕ. Всички перорални антидиабетни лекарства, когато се 

добавят към максимална терапия с метформин, са свързани с намаляване на 

HbA1c, но с различна степен на наддаване на тегло и риск от хипогликемия. 

Допълнителният сърдечно-съдов eфект на метформин е съпоставим с тези на 

някои антихипертензивни медикаменти, като бета блокери и фелодипин, така и 

с някои липидопонижаващи, като симвастатин. Допълнителни ползи от това 

лечение са по отношение на оксидативния стрес, тегло, липиден профил, 

артериално налягане, хемостаза и невропротекция. През последните години 

метформин се превърна в терапия от първа линия на пациентите с диабет тип 2. 

 

26. Лозанов, Б., Л. Лозанов, Д. Прокопов, Я. Дренски, Д. Георгиев, В. Калинкин. 

Съвременни подходи за промоция, превенция и контрол на лица с висок 

метаболитен риск за развитие на захарен диабет и сърдечно-съдови заболявания. 

MedInfo, X; 2010, 10: 66-70. ISSN 1314-0345. 

 

РЕЗЮМЕ: През последното десетилетие рязко нараства относителният дял на 

лицата с метаболитен синдром,определящ висок риск за развитие на захарен 

диабет и сърдечно-съдови заболявания. Броят на болните със захарен диабет 

тип 2 също нараства. В нашата страна общата болестност възлиза реално на 

около  9% от населението на страната, главно за сметка на диабет тип 2 при 

лицата в активна възраст. Съвременните проучвания дават достатъчно 

основания за диференциране на общото състояние, наречено метаболитен риск, 

като отражение на риска на индивида за развитие на сърдечно-съдово 

заболяване и захарен диабет тип 2. Приоритет имат препоръките за редукцията 

на риска за развитие на диабет с помощта на стратегия за промяна на стила и 

начина на живот, а не на медикаментозната терапия. През последните години 

бяха  създадени различни компютеризирани системи базирани на електронни 

носители на информацията, която е  необходима за селективно медицинско 

наблюдение на пациентите със захарен диабет. Създаването на единна 



информационна среда изисква създаването на електронно досие за всеки 

конкретен пациент с интерфейс WEB, DeskTop и мобилно устройство с 

възможност и за синхронизация помежду им, както и за автоматичен импорт на 

данни от апарати за измерване. От голямо значение е системата да позволява 

регистрация на лекари, диетолози и други специалисти по конкретни проблеми, 

съответните лечебни заведения и графици на работа, с възможности за 

телемедицински връзка в реално време, on line обучителни програми, блогове 

за публикуване на материали и отговори на въпроси от пациентите. 

Необходими са и гаранции за конфиденциалност на личните данни. Това би 

повишило качеството и ефективността на медицинските грижи в тази сфера на 

здравеопазването. 

 

27. Дашев, Г., Б. Лозанов, Л. Лозанов. Експресия на HLA-DR, тиреоглобулин,  

цитокератин и виментин в тиреоцити при болни с болестта на Базедов и тиреоидит 

на Хашимото. Ендокринология. 1999, 1: 40-45. ISSN 1310-8131. 

 

РЕЗЮМЕ: Имунохистохимичното изследване на експресията на антигени, 

пирнадлежащи към HLA-клас II, както и тези на интермедиерните филаменти, 

има важно място в изучаването на патологичните процеси, свързани с 

автоимунни нарушения при различните тиреоидни заболявания и 

хистогенезата на тиреоидните тумори. Данните за тяхната ко-експресия за сега 

са твърде противоречиви. Целта на настоящата работа е тяхното проучване и 

характеристика при най-честите тиреоидни заболявания. Изследвани са 25 

болни- 16 с болестта на Базедов и 9 с тиреоидит на Хашимото, както и 

контролна група от 5 болни с нодозна еутиреоидна струма. 

Имунохистохимичното изследване е извършено с моноклонални  и 

поликлонална антитела срещу HLA-DR, тиреоглобулин, цитокератин и 

виментин (по стандартния РАР метод), като е използван биопсичен материал, 

получен след парциална и субтотална резекция на щитовидната жлеза. 

Резултатите показват HLA-DR имунореактивност в тиреоцитите при всички 

случаи с тиреоидит на Хашимото и при 14 от 16 болни с болестта на Базедов, 

успоредно с експресия на тиреоглобулин от различна степен. Цитокератин и 



виментин-положителни епителни клетки са доказани при повечето от болните, 

но експресията на тези антигени е относително слабо изявена, локализирана 

главно по базалната клетъчна мембрана. Едновременната експресия на 

интермедиерни микрофиламентни антигени с HDL-DR при автоимунни 

тиреоидни заболявания може да се разглежда като израз на ко-индуцирана 

продукция на имуномодулаторни протеини от таргетните клетки, чиято роля за 

възникването и протичането на нарушенията остава засега неизяснена и 

изисква допълнителни изследвания. 

 

28.  Лозанов, Л. Съвременни средства и методи в терапията на захарен диабет тип 2. 

Top Medica, 2014; 3:10-14. ISSN 1314-0434. 

  

РЕЗЮМЕ: Въпреки, че са известни ползите от здравословния начин на живот, 

и въпреки усилията на образованието, за много хора е трудно да поддържат 

такъв начин на живот. В резултат на това разпространението на захарен диабет 

тип 2 се предвижда да нарасне значително през следващите години. Различните 

линии на изследвания могат да бъдат групирани в три основни категории: 

технологични, биологични и фармакологични. Технологичните са свързани с 

разработване на  изкуствен панкреас и все по-нови технологии на инсулинови 

помпи. Биологичните са свързани с изследвания в насока замяна на увредените 

бета-клетки с функциониращи  клетки или подмяна на целия панкреас. Както и 

при изкуствения панкреас, повечето панкреасни трансплантации към днешна 

дата са проведени при диабет тип 1, но резултатите в крайна сметка ще се 

трансформират в терапии за захарен диабет тип 2. Основни научни изследвания 

в процесите на клетъчната диференциация посочват възможни алтернативни 

източници на бета клетките, включително от диференциране на стволови 

клетки и препрограмиране на соматични клетки. Фармакологичните 

изследвания, изглежда са най-обещаващи за значително намаляване на 

тежестта на захарния диабет. Непрекъснатото подобряване на съществуващите 

терапии са довели до много от постиженията при сегашната ни терапия за 

диабет, и този модел вероятно ще важи за в бъдеще. Те варират в насока на все 

по-нови класове антидиабетни средства, допълвайки съществуващите терапии, 



към по-радикални идеи, включително  терапевтично манипулиране на други 

хормони в опит да се имитира нормалната физиология при лица със захарен 

диабет. За щастие, днес разполагаме с фармакологични агенти, при които целта 

не е само въздействие върху β-клетъчната дисфункция или добавяне на 

инсулин, но също така и такива, които действуват на различни други признати 

отклонения по патологичната каскада на глюкозната дисрегулация. 

Бариатричната хирургия е обещаваш метод на лечение на диабет и неговите 

усложнения. През 2013 г бяха публикувани нови насоки за това лечение от 

Американската асоциация на клиничните ендокринолози  и Американското 

общество за метаболитна и бариатрична хирургия. Панелът съветва, че изборът 

на процедурата и подхода се основават на: индивидуализираните цели на 

лечението, на хирургическия опит, на стратификация на риска и 

предпочитанията на пациента, както и по-ясно разбиране на механизма на 

диабетната ремисия при бариатрично хирургичните пациенти. Новият 

алгоритъм за лечение на диабет и преддиабет през 2013, е първият, който 

включва в себе си затлъстяването, предиабета  и управлението на  сърдечно-

съдовите рискови фактори. Както и при предишния алгоритъм, интензитетът на 

лечението се основава първоначално на нивото на HbA1с. Промяната в начина 

на живот,  включително асистираната загуба на тегло, лежат в основата на 

последващото лечение. 

 

29.  Оrbetzova, M., R.G. Shigarminova, G.G. Genchev, B.A. Milcheva, L. Lozanov, N.S. 

Genov, S. Zacharieva. Role of 24-hour monitoring in assessing blood pressure changes in 

polycystic ovary syndrome. Folia Medica (Plovdiv). 2003; 45 (3): 21-25. ISSN 0204-

8043. 

 

ABSTRACT: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is associated with higher risk of 

developing cardiovascular diseases including higher incidence of hypertension later 

in life. Absence of circadian blood pressure fluctuations is considered as a marker of 

pre-hypertensive state and correlates highly with target organ damage in 

hypertension. AIM: Characterization of the circadian blood pressure rhythms as well 

as comparison of the results from the clinical measurements and Holter-monitored 



blood pressure data in women with PCOS. Materials and methods: The study 

comprised 35 women (mean age 22.6 +/- 5.9 years, mean BMI 31.4 +/- 7.1 kg/m2) 

with proven diagnosis. 24-hour ambulatory Holter-monitoring using Oscar device 

(Sun Tech Medical Instruments, USA) was performed in parallel with clinical 

measurements of blood pressure. Results: There were 25.7% of the subjects 

diagnosed with hypertension according to the criteria of ambulatory monitoring 

observing discrepancy with the criteria for normal clinically measured blood pressure 

in 7 cases (20%). The "white coat" effect was observed in 11.4%. Physiological 

nocturnal drop in the systolic pressure was not observed in 51.4% of the patients and 

in the diastolic pressure - in 22.9% of the cases. Conclusions: The results confirm the 

advantages and the importance of the 24-hour monitoring as a diagnostic and 

predictive method for assessment of blood pressure alterations even in the absence of 

overt hypertension. PCOS is characterized by higher incidence of unstable blood 

pressure that is an additional risk factor for further development of cardiovascular 

diseases in this relatively young age group. 

 

30. Лозанов Л. Оценка на сърдечно-съдовия риск на DPP-4 инхибиторите при 

пациенти със захарен диабет - тип 2. Ендокринология. 2013, 18(4): 202-208. ISSN 

1310-8131. 

 

РЕЗЮМЕ: Сърдечно-съдовата безопасност е основно изискване при 

разработването и клиничното приложение на новите препарати за лечение на 

захарния диабет тип 2. Редица по-нови проучвания показват, че широко 

използваните сулфанилурейни препарати са свързани с повишен риск за 

сърдечно-съдова смъртност. Същото е доказано със сигурност за някои 

препарати от групата на тиазолидиндионите, какъвто е розиглитазонът . 

Понастоящем, на преден план се обсъжда потенциалният сърдечно-съдов риск 

при приложение на рецепторните миметици и аналозите на глюкагон-подобния 

пептид-1 (GLP-1), както и на инхибиторите на дипептил-пептидазата (DPP-4). 

Макар инсулинотропните свойства на двата типа медикаменти да са сходни, те 

се различават значимо по фармакокинетичните си характеристики, както и по 

извънтаргетните си ефекти. Последни проучвания доказват, че два от 



представителите на  DPP-4 инхибиторите: Saxagliptin и Alogliptin са безопасни 

от гледна точка на сърдечно-съдовия риск. 

 

31. Лозанов, Л. Тиреоидна дисфункция, индуцирана от терапия с амиодарон. 

MEDICAL magazine. 2017, 40/4: 54-57. ISSN 1314-9709. 

 

РЕЗЮМЕ: Амиодарон e мощно антиаритмично лекарство, което се използва за 

лечение на камерни и надкамерни тахиаритмии. Това е бензофуран, получен от 

богати на йод съединения. Амиодарон е структурно сходен с Т3 и Т4 и съдържа 

приблизително 37% йод. Тиреоидна дисфункция е била регистрирана в 14-18% 

от пациентите, получаващи дългосрочна амиодаронова терапия. Въпреки това, 

мета-анализ показва, че с по-ниски дози на амиодарон (150-330 мг) честотата 

на дисфункцията на щитовидната жлеза е 3,7%.  Ефектите от лечението с 

амиодарон варират от субклинични тиреоидни нарушения до изявена тироидна 

дисфункция, която може да бъде амиодарон индуцирана тиреотоксикоза или 

амиодарон индуцирана хипотиреоидизъм. Тя може да се развие в нормално 

функицонираща щитовидна жлеза или при предшестващи тиреоидни 

нарушения. Рискът от развитие на хипотиреоидизъм или тиреотоксикоза е 

независим от дневната или кумулативната доза на амиодарон. 

Хипотиреоидизма е рядкост след първите 18 месеца от началото на лечението. 

Тиреотоксикоза може да се изяви докато пациентът получава амиодарон, но 

дори няколко месеца след спиране на лечението. Терапията на амиодарон 

индуцираната тиреотоксикоза представлява терапевтично предизвикателство, 

като отдиференцирането на двата вида тиреотоксикоза е от съществено 

значение за определяне на най-правилното лечение. Във всички случаи се 

препоръчва изследване на функцията на щитовидната жлеза при всички 

пациенти, започващи лечение с амиодарон, като серумните нива на TSH,  фТ4 

и фТ3 трябва да бъдат проследявани след 3 месеца от началото на 

амиодароновата терапия, в последствие най-малко веднъж годишно, след като 

терапията се преустанови. 

 



32. Цветанов, Ц., В. Гелев, И. Желева, С. Йовев, Л. Лозанов, М. Станева. Качество на 

живот- сравнение между пациенти с периферна артериална болест и пациенти с 

исхемична болест на сърцето. Ангиология и съдова хирургия. 2017, vol. ХХ (1): 45-

53. ISSN 1310-7011. 

 

РЕЗЮМЕ:Качеството на живот (QoL) е широко понятие, което се отнася до сте

пента на благополучие и личната удовлетвореност, изпитвана от даден човек 

или група от хора. Периферната артериална болест на долните крайници 

(ПАБ)  и  исхемичната  болест  на  сърцето (ИБС) са хронични прогресиращи 

заболявания, чийто брой нараства. Цел на проучването е да се анализират 

рисковите фактори, социално-икономическата характеристика и QoL на 

пациенти с ПАБ и ИБС.  Материал и метод: В  проучването  са включени  общо 

180  участници.  Групата  с ПАБ включва 90 болни с ПАБ, а групата с ИБС– 

90 пациенти с ИБС. Определяни бяха сърдечно-съдовия рисков профил, 

социално-икономическата характеристика и QoL. Резултати: Статистически 

значима разлика има в двете групи по следните показатели: В групата с ИБС се 

установи по-висока честота на преживян миокарден инфаркт, докато делът на 

пациентите с преживяна интервенция и исхемичен мозъчен инсулт е 

значително по-голям в групата с ПАБ. Броят на пушачите от групата с ПАБ е 

по-голям от групата с ИБС. QoL на пациенти с ПАБ е по-ниско в сравнение с 

тези с ИБС. Заключение. Проучването показва,  че ПАБ и ИБС като 

здравословен проблем влошават качеството на живот. Изучаването на 

качеството на живот не отнема много време, не  е  скъпо  и  е  необходимо  

пациентите  да бъдат редовно изследвани за това. Чрез този подход може да се 

подобрят грижите за пациентите с ПАБ и ИБС и да се постигне по-ранно  

откриване и профилактика на атеросклерозата. 

 

33. Антова, П., И. Карагьозов, К. Давидов, Г. Симеонов, Л. Лозанов, И. Стайков, М. 

Станева. Тромбоза на вътрешна югуларна вена свързана с централен венозен 

катетър- клинично значение и терапия. Ангиология и съдова хирургия. 2017, vol. 

ХХ (1): 39-44. ISSN 1310-7011. 

 



РЕЗЮМЕ: Тромбозата  на  вътрешната  югуларна вена (ВЮВ) е 

животозастрашаващо  състояние,  което може да доведе до белодробен 

тромбоемболизъм  или  интракраниална  пропагация  на тромба,  

а използването на централен венозен катетър (ЦВК) е широко застъпено  в 

реанимационната  практика. Целта на настоящето проучване е определяне  на 

честотата и оценка на   рисковите фактори (РФ) за тромбоза  на ВЮВ  след 

поставяне на ЦВК и оценка на терапия. Материал и метод: В  проучването са 

включени 233  пациенти,  хоспитализирани  в  отделение  по интензивно 

лечение м. 03.2012г.– м. 05.2013г. с поставен ЦВК във ВЮВ. От тях 135 са 

мъже и 98– жени,  на средна   възраст 60,6 г. С  цветно  кодирана  дуплекс 

сонография (ЦКДС) те  са изследвани  и контролирани за тромбоза на 

ВЮВ. Тромбозите са характеризирани по  големина  и  по  симптоматика. При 

диагностицирана тромбоза на ВЮВ  се  премахва  ЦВК  и се включва АКТ и 

антибиотици, а болните са контролирани с ЦКДС на 30-и ден, 3-ти и 6месец.   

Резултати: Статистически значимо асимптомните тромбози се наблюдават по-

често от  симптоматичните.  Тромбоза на ВЮВ се среща по-често при:  

пациенти над 65 г.,  продължителен престой в интензивно   отделение, 

неправилно позициониране на ЦВК, болни с неоплазми, голям  размер на ЦВК. 

В  резултат  на  лечението  се установи пълна реканализация при пациентите с 

непълна тромбоза, при 92.8% – с непълна голяма  тромбоза  и  при 40%–  

с пълна тромбоза. Заключение: Тромбозата  на  ВЮВ  е важно усложнение,  

което  увеличава  болничния  престой  и влошава състоянието на пацицента. 

 

34. Цветанов, Ц., М. Станева, И. Карагьозов, Л. Лозанов, К. Давидов. Етиология на 

отока на горните крайници- опит на един център. Ангиология и съдова хирургия. 

2017, vol. ХХ (1): 31-38. ISSN 1310-7011. 

 

РЕЗЮМЕ: Клинично  отокът  се  представя  с  натрупване  на  течност  в  

тъканите  на тялото. Една от локализациите на отока са горните  крайници  

който  се  определя  като периферен оток. Целта на настоящето проучване  е  

определяне  честотата  на пациентите с едностранен  или  двустранен,  остър  

или  хроничен едем  на  горните  крайници  и  най-честите причини за него. 



Материал и метод: От пациентите, преминали  в  амбулаторията  по  

Ангиология  в Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда за периода  от         

01.06.2016 до 01.03.2017  г.  бяха анализирани тези, които имат оток на горен 

крайник.  Прегледът включваше анамнеза, статус и ЦКДС за изследване 

 на венозната система. Резултати: От  всичко  5764  пациенти, 274 (4.75%)  са 

 били с оток на горен крайник, 99 (36,1%)  мъже  и  175  (63,9 %)  жени.  С 

едностранен  ток са 261 (95,3%), а 13 (4,7%) са с  двустранен (р<0.05).  С  остро 

настъпил  едностранен оток са били 208 (79,7%) болни, вкл.  128  (61,5 %) жени 

и 80 (38,5%) мъже (р<0.05). С  хроничен  едностранен  оток  са били  53  болни  

(20,3%),  от  тях  38  (71,7%) жени и 15 (28,3%) мъже (р<0,05). С остър 

двустранен едем са били 6 (46,2%) пациенти, а с хроничен двустранен 7 (53,8 

%). С лимфедем са 106 (38,7%) от болните, с първична ДВТ- 41 (15%) и с  

вторична ДВТ– 127 (46,3%) от тях. Заключение: Отокът  на горните крайници 

е с разнообразна етиология и клиника. Установяването  на причината за  отока 

е задължително, за да се стартира правилно етиологично, не  само 

симптоматично лечение на пациентите. 

 

35.  Николов, А., М. Цекова, К. Костов, Л. Лозанов, Т. Дреновски. Съвременни 

акценти в лечението на артериалната хипертония при пациенти със захарен диабет. 

Medinfo, 2018; 4: 26-30. ISSN 1314-0345.    

 

РЕЗЮМЕ: Артериалната хипертония се среща по-често сред пациентите със 

захарен диабет тип 2, отколкото сред хората от общата популация. Ранните 

клинични проучвания предполагаха силна връзка между хипертонията и 

диабета. Данните от тези проучвания, особено при хоспитализации в диабетни 

клиники показват, че 70% от пациентите с диабет на възраст имат артериална 

хипертония като придружаващо заболяване. Хипертонията при диабетици се 

среща приблизително два пъти по-често, отколкото при хората без диабет. 

Изключително важно е, че хипертонията при пациентите с диабет води до 

сигнификантно повишение на риска за развитие на съдови увреждания при тази 

популация, а заедно двете състояния предразполагат към хронична бъбречна 

недостатъчност. Съществуват редица препоръки на ACC/AHA /AAPA /ABC/ 



ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA за превенция, откриване, оценка и 

контролиране на високо кръвно налягане при възрастни. Понастоящем 

съществуват лимитирани количества сведения за определяне на точните 

стойности на артериалното налягане при пациенти с диабет. Въпреки това два 

висококачествени систематични прегледа на RCTs подкрепят поддържането на 

САН <140 mmHg и ДАН <80 mmHg. Налице са и определени препоръки за 

лечение на артериалното налягане при възрастни с метаболитен синдром. В 

поданализи на проучването ALLHAT се потвърждава, че chlorthalidone не 

превъзхожда по отношение намалението на сърдечно-съдовите и бъбречни 

събития, утвърдени медикаменти, като lisinopril, amlodipine или doxazosin. 

 

36.  Лозанов, Л. Асоциация между диабетогенния генотип и основните съдови 

усложнения на захарния диабет тип 2. Ендокринология 2018; 2: 79-85. ISSN 1310-

8131. 

 

РЕЗЮМЕ: Захарният диабет тип 2 е многофакторно полигенно-детерминирано 

метаболитно заболяване. Модерните терапевтични стратегии за корекция на 

хипергликемията и свързаните с нея метаболитни нарушения намаляват риска 

от микро- и макроваскуларни усложнения, а от там сърдечно-съдовата 

заболеваемост и смъртност.  Въпреки това, честотата на съдовите  усложнения 

при диабета остава относително висока. В развитието им участват редица 

генетични фактори, които  могат да бъдат определящи, но  предварителният 

риск при конкретните случаи би могъл да бъде прогнозиран.  Разбира се, върху 

тяхната изява влияят и допълнителни фактори, като начина на живот, 

храненителния режим, контрола на често съпътствуващите захарния диабет 

дислипопротеинемия и артериална хипертония. Идентифицирането на 

генетичните компоненти е една от най-важните области на изследванията в 

бъдеще. Проучването на основните механизми за изявата на захарния диабет 

тип 2 и определянето на генетичния риск на различните бъдещи 

микроваскуларни и макроваскуларни усложнения биха послужили за 

разработване на нови стратегии за прогнозиране и превенция, а от друга 



страна, може да бъде прогнозиран ефекта на лечението с определени групи 

антидиабетни медикаменти. 

 

37. Костова-Сякулова, Б., Л. Лозанов. Контрол на хипергликемията с инсулинови 

препарати при пациенти със захарен диабет тип 2. MEDICART; 2018; 3: 30-33. 

ISSN 1312-9384.  

 

РЕЗЮМЕ: Захарният диабет е социално значимо заболяване, основен рисков 

предиктор за изявата на сърдечно-съдови заболявания, консумиращи огромен 

финансов ресурс.  Диагностиката на типа диабет е от съществено значение за 

избора на лечение. То зависи от редица допълнителни фактори, като степента 

на въглехидратните нарушения, степента на затлъстяване,  давността на 

диабета, възрастта, съпътстващите усложнения и мотивацията на пациентите. В 

помощ на клиницистите са създадени препоръки от основните организации, 

изучаващи диабета за неговото комплексно лечение. Те са фокусирани върху 

подходящия избор и последователността  на приложение на различните 

антидиабетни медикаменти, съобразно тежестта на нарушенията. 

Инсулиновото лечение е неизбежна стъпка при захарен диабет тип 1. Главните 

страхове на пациентите са от хипогликемия, от самото инжектиране, болка, 

загуба на свобода. При диабет тип 2 лечението с инсулин е задължително при 

усложнения като кетоацидоза, кома, и тежка декомпенсация. 

Продължителността на инсулиновото лечение при тях зависи от наличните 

инсулинови резерви. Терапевтичните схеми са с различни бързо, бавно 

действащи инсулини и инсулинови микстури, самостоятелно и/или в 

комбинация с инсулинови очувствители. Оптималният терапевтичен режим 

изисква и дългосрочна сърдечно-съдова безопасност. Съвременните стратегии 

изискват индивидуализиран подход при избора на терапия и подобряване на 

качеството на живот на пациентите. 

 

38. Петров И., Н. Златарева, И. Ташева, З. Станков, А. Чернева, Л. Лозанов. 

Антиагрегантна и антикоагулантна терапия при остър коронарен синдром- преглед 



върху развитието й през последните две десетилетия. Българска кардиология. Том 

ХХIV, 2018, 3: 5-15. ISSN 1310-7488. 

 

РЕЗЮМЕ: Въпреки че смъртността от ИБС в западните страни през последните 

няколко десетилетия е намаляла, заболеваемостта, причинена от нея, се 

увеличава и значителен брой пациенти все още страдат от остър коронарен 

синдром (ОКС) и внезапна сърдечна смърт (ВСС). Базирайки се на клиничните 

проучвания, започващи през 1970 г., сега знаем, че почти всички събития, 

свързани с ОКС, са резултат от коронарна атеросклероза с насложена 

коронарна тромбоза, причинена от руптура или ерозия на атеросклеротична 

плака. Поради този доказан механизъм антитромботичната терапия, включваща 

в себе си антиагреганти и антикоагуланти, е крайъгълен камък в 

медикаментозното лечение на пациенти с ОКС, подложени на първична 

перкутанна коронарна реваскуларизация (pPCI). Представени са новостите в 

антиагрегантното/антикоагулантното лечение на пациенти с ОКС, залегнали в 

последните актуализирани клинични ръководства. При пациенти със захарен 

диабет тип 2 най-честите причини за тромботични прояви са: нарушена 

функция на тромбоцитите, ендотелна дисфункция и нарушена фибринолиза. До 

2010 г. използването на ацетилсалицилова киселина (ASA) за сърдечно-съдова 

протекция е препоръчвано при всеки пациент с диабет. Понастоящем 

препоръките за сърдечно-съдова профилактика и използването на ASA при 

пациенти с диабет са подобни на препоръките за индивиди без захарен диабет 

тип 2, т.е. като вторична профилактика на бъдещи повторни сърдечно-съдови 

събития. 

 

39. Шокър С., Д. Черкезов, В. Бельова, Б. Ел Дарауиш, Л. Лозанов, З. Демерджиева, Н. 

Цанков. Morbus Addisoni- описание на клиничен случай. Дерматология и 

венерология. XLVII, (Supl.1)/2019: 3-7. ISSN 0417-0792.  

 

РЕЗЮМЕ: Болестта на Адисон е рядко заболяване с ендокринен характер, 

което се дължи на намалена или липсваща продукция на надбъбречни хормони. 

Представями случай на болестта на Адисон, наблюдавана при пациент на 38 



годишна възраст, който се оплаква от лесна уморяемост, обща отпадналост и 

типични кожни промени- хиперпигментации по кожата и лигавиците. За 

диагнозата е необходим мултидисциплинарен клиничен подход, както и 

адекватна заместителна глюкокортикоидна и минералкортикоидна терапия.  

 

 

V. ПУБЛИКАЦИИ В РЕЦЕНЗИРАНИ СБОРНИЦИ ОТ НАУЧНИ ПРОЯВИ 

 

VI. ДОКЛАДИ И СЪОБЩЕНИЯ ИЗНЕСЕНИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ С  

ПУБЛИКУВАНИ РЕЗЮМЕТА 

 

 

 В ЧУЖБИНА 

 

40. Handjiev Sv., L. Lozanov, V. Ivanov, T. Handjieva- Darlenska, A. Petrov, S. 

Pachunkova. Study on the effect of high-protein diet and Orlistat in the treatment of 

severe obese patients, (Initial data). 16
th

 European Congress on Obesity (ECO), Geneva, 

Switzerland, 14-17 May, 2008. Int J Obesity (2008) 32, S36-S234, S130. 

 

ABSTRACT: Introduction: We have previously reported that overweight and obese 

subjects reduce their daily fat intake during and after treatment with Orlistat. Aim: 

The aim of the study was to evaluate the changes in lifestyle, resp. in fat intake of 

overweight and obese subjects after treatment with Orlistat. Materials and methods: 

The study group consisted of 96 patients – 65 women and 31 men (mean age 45.2 

years, mean BMI 44.6 kg/m2, mean fat mass 41.6 %, mean waist circumference 110 

cm). They were examined for a 7 – month period: in the first 4 months patients 

undergone a diet and received Orlistat 120 mg twice/daily; the last 3 months – only 

diet. Antropometric evaluations were performed at the begining and at the end of the 

study. The fat intake was measured using patient’s food diaries. Results and 

discussion: At the end of the fourth month 3 women and 1 man dropped out. Our 

results demontrated that the average fat intake decreased from 108 g/daily to 56 

g/daily at the fourth month and to 50.2 g/daily at the end of the study. Moreover, we 

observed changes in the antropometric parameters as follows: BMI decreased with 

6.8 %, mean waist circumference became 94 cm and fat mass – 30.8 %. Our results 



suggest that Orlistat 120 mg, given twice/daily, leads to beneficial change in lifestyle 

of overweight and obese subjects after the treatment. 

 

41. Lozanov B., L. Lozanov, M. Vankova et al. Thyroid dysfunction in patients with obesity 

and metabolic syndrome in adults. Obesity facts, 21
th

 European Congress on Obesity, 

Vol.7,Suppl.1, May 2014, 111. Poster: T6:PO.039. Obesity Facts 2014;7 (Suppl 1):1–

188, p.111. 

ABSTRACT: Introduction: Obesity and Metabolic syndrome are linked to many 

endocrine abnormalitis including thyroid dysfunctios, especialy the subclinical and 

overt hypothyroidism. The aim of the study was to investigate of prevalence of 

thyroid dysfunction in adult patients with Obesity (Ob) and Metabolic syndrome 

(MetS) in a Bulgarian population. Methods: Patients included in the study were 231 at 

mean age 43+-13 yr, 90 pts with central Ob and 189 with MetS (NCEP-ATP III 

criteria). All patients were assessed for BMI, ABP, US-thyroid, OGTT, HOMA-IR, 

Cholesterol, HDL, 3-glycerides, Uric acid. Results: Thyroid dysfunction was found in 

130 pts (56q3%), including 101 pts (43,7%) with subclinical or overt hypothyroidism, 

15 pts (6,5%) with thyrotoxicosis, 14 pts with euthyroid Hashimoto’ thyroiditis. The 

prevalence of hypothyroidism in Ob and MetS patients was similar (43–44%) three 

times more in women (48q7&) then in men (16q6%). Diabetes mellitus affected 

17,8% of Ob pts vs 20,8% of MetS., arterial hypertension 54% and 67% respectively. 

There was a positive correlation between BMI, HOMA-IR and cholesterol. 

Conclusion: Our data demonstrate high prevalence of hypothyroidism in patients with 

Obesity ang MetS which is linked to significant changes in body weight and 

metabolism. In this regard, it is important to evaluate the thyroid function in all 

patients with Obesity and Metabolic syndrome. 

42. Lozanov B., R. Argirova, L. Lozanov, V. Koleva, M. Vankova, D. Gorcheva, R. 

Borisov, B. Kostova, M. Vukov. Hypothyroidism, central obesity and metabolic 

syndrome: correlations between TSH, adipocytokines and indices of insulin resistance. 

38th Annual Meeting of the European Thyroid Association, Santiago de Compostela, 

Spain, Sept. 2014. Poster: P48. Eur Thyroid J 2014; 3(suppl 1):73–226, p.122-123. 



 

ABSTRACT: The objective of the study was to investigate the correlations between 

serum TSH, leptin, the parameters of insulin resistance (IR) and some indices of 

systemic inflammation in patients with metabolic syndrome (MetS), central obesity 

and hypothyroidism (Hashimoto’ s thyroiditis). Material and Methods: 41 patients 

(29 f, 12 m) with MetS and central obesity with BMI >35 kg/m2 were assessed and 

divided into 2 groups: gr.A/ with hypothyroidism (Hypot.) n = 20 pts at m.age 42±13 

y; gr. B/ MetS without Hypot n = 21 pts, m.age 38.2±12 y, and gr.C/ age-matched 

healthy controls n = 20 (BMI 21±3 kg/m2). Laboratory parameters included: TSH 

(0.35– 4.94 mU/l), FT4 (9–19 pmol/l), leptin (ELISA, ref.r. 4.5 – 20.8 ng/ml), 

interleukin-6 (IL-6, ECLIA, ref.r. 0–7 ng/ml), TNF-alpha, CRP, OGTT: (0–60–120 

min) glucose + insulin (CMIA), HOMA-IR, HDL cholesterol, and triglycerides 

(TG). Statistical analyses were performed by SPSS for Windows 13. Results: The 

hypothyroid patients (gr.A) compared to controls (gr.C) showed a 4-fold higher 

leptin mean value (40.25±15 vs 11.7±8.4 ng/ml) corresponding to the significantly 

higher BMI (39.5 vs 21.1 kg/m2) and HOMA-IR (3.6 vs 1.4). These parameters did 

not differ significantly between gr.A and gr.B (euthyroid patients with MetS only). 

The mean value of TSH in gr.A (10.14±5.57 mU/l) was up to 6 times higher than 

TSH in gr.B and in the controls (1.9±05 and 1.7±1.0 mU/l, respectively). Positive 

correlations were found between leptin and TSH (r = 0.54, P = 0.02), CRP and BMI 

(r = 0.54, P = 0.044), CRP and TSH (r = 0.668, P = 0.02). Most of the studied 

patients in gr.A and gr.B were positive for CRP or IL-6. Conclusion: The data 

obtained demonstrate that hypothyroidism and metabolic syndrome are characterized 

by a variety of similar disturbances of metabolic regulation. These include insulin 

resistance, chronic inflammation of adipose tissue, resulting in production of 

adipocytokines like leptin, which seens to be concordant with thyroid hormone 

deficiency. 

 

43. Lozanov L., D. Gorcheva, B. Kostova, R. Borisov, M. Nedeva, B. Lozanov, V. Koleva, 

R. Argirova, M. Vukov. Adipocytokines, insulin resistance and chronic inflammation 

status in hypothyroid patients. 39th Annual Meeting of the European Thyroid 



Association, Copenhagen, Denmark. 03-06 Sept.2016. Poster: P3-04-06. Eur Thyroid J 

2016; 5(suppl 1): 57–176, p.157. 

 

ABSTRACT: Background: The thyroid dysfunction may influences the production of 

many adipocytokines and chronic inflammation factors resulting in a variety of 

metabolic disturbances, insulin resistance, dyslipidemia and arterial hypertension. 

Objective: Of the study was to investigate the relations of adiponectin, leptin, indices 

of tissue inflammation and metabolic disturbances in patients with hypothyroidism as 

compared to euthyroid controls with obesity and normal body weight. Material and 

Methods: A total of 118 studied patients (85 female, 33 male, aging 43 ± 11 years) 

were divided into 4 groups: gr.A–obese hypothyroid patients (BMI-36 kg/m2), gr.B–

obese euthyroid (BMI-38 kg/m2), gr.C– hypothyroid (BMI<25 kg/m2), gr.K 

(control)- euthyroid (BMI 22.3 kg/m2). Adiponectin, leptin (ELISA), interleucin-6 

(ECLIA), Lp(a) and ApoB (ITDM), CRP, cholesterol, HDL, OGTT and HOMA-

Index were determined. Diabetes type 2 (DM-2) and arterial hypertension (AH) were 

registered in each group. Results: Significant differences of adiponectin mean values 

were found between hypothyroid patients with high or normal BMI (gr.A, gr.C), 

euthyroid obese patients of gr. B (p < 0.05) and controls (p < 0.0001); the median of 

adiponectin was 12.2, 6.9 and 5 mcg/ml respectively. The obese patients (gr.A, gr.B) 

showed the much higher leptin, CRP and IL-6 mean values compared to those of gr.C 

and controls (p < 0.001) corresponding to frequency of DM-2 and AH (55.0% vs 

12.2%, p < 0.0001). It was obtained negative nonparametric correlations between 

BMI, visceral fat%, cholesterol, ApoB, insulin, HOMA-I and TSH. Conclusion: The 

data of the study demonstrated that hypothyroidism might be accompanied by 

increased adiponectin which was independent of the body weight. Leptin, chronic 

inflammation and insulin resistance correlated with BMI, TSH, dyslipidemia, diabetes 

2 and arterial hypertension. Adiponectin might be considered as a protective factor.  

 

44. Lozanov B., D. Gorcheva, V. Koleva, L. Lozanov. Effect of glucocorticosteroids on the 

thyroid supplementation therapy in a pstient with autoimmune hypothyroidism: a case 

report. 39th Annual Meeting of the European Thyroid Association, Copenhagen, 



Denmark. 03-06 Sept.2016. Poster: P1-04-08. Eur Thyroid J 2016; 5(suppl 1):57–176, 

p.109. 

ABSTRACT: A variety of compounds and hormones interact with the thyroid gland 

or alter the effect of thyroid hormones. This communication addresses 

glucocorticoids (GC) which might interfere with thyroxin (T4) at the different levels 

influencing T4-replacement in some hypothyroid patients. Case Report: We observed 

a 42 year old woman with Hashimoto’s thyroiditis who underwent a subtotal 

thyroidectomy, resulting in postoperative hypothyroidism 4 years earlier. She was 

admitted to the hospital under combined therapy by levothyroxine (L-T4) 150 mg 

and liothyronine (L-T3) 37.5 mg. Laboratory results were as followed: TSH 23.8 

mU/l, baseline FT4-6.18 pmol/l and 8.94 pmol/l 180 min after administration of 150 

mcg L-T4, FT3- 4.79 pmol/l, TG-6.0 ng/ml, G-ab –818 IU/ml, TPO-ab-696 IU/ml 

and positive T4 antibodies 3% of serum T4 bound to IgG (ref. range <2%) On the 

same doses of T4/T3 therapy we administered pulses of  methyl-prednisolon (MPS) 

500 mg i.v. for 3 consecutive days resulting in following effect on the 4-th day: TSH-

0.18 (ref. range 0.35–4.94 mU/l), FT4-14.5 pmol/l, TG-ab-450 IU/ml, TPO-ab-114 

IU/ml, T4-ab – 2%. Replacement with L-T4 150 mg/d was continued but L-T3 was 

stopped. Serum hormone levels remained in the normal range for up the 90-day when 

these returned to the previous values (TSH 98.8 mU/l, FT4-8.72 pmol/l, T4-ab-2.6%) 

and decreased significantly after repeated 2 pulses of MPS. Discussion: It was known 

that GC potentiale the metabolic effect of T3. There are experimental data of 

increased transcriptional effects of GC on the nuclear T3-receptor β1 promoter and 

synergistic interaction of T3 and GC. We suggested a second effect in this case 

mediated by the immunosuppressive effects of GC which decreased the T4 

antibodies level resulting in the release of FT4 from circulating immune complexes. 

 

45. Lozanov L., D. Gorcheva, B. Lozanov, M. Kadurina, N. Tzankov. A rare case of 

autoimmune polyglandular syndrome, inclunding Diabetes mellitus type 1, Graves 

disease and Scleroderma adultorum Buschke. 36th Annual Meeting of the European 

Thyroid Association, Piza, Italy, 2012. Poster: P190. 158-159. Eur Thyroid J 2012; 

1(suppl 1):75–208, p.158-159. 



 

ABSRACT: A woman aging 41 y. with a history of diabetes type 1 diagnosed before 

17 y., subtotale thyroidectomy for Graves´ disease 19 y. ago and postoperative 

hypothyroidism has been admitted in the Hospital for a reason of diabetic 

nephropathy and renal insuficiency gr. 2. The clinical condition was worsening 3 

months ago presenting ad addmission by generalized edema, high grade proteinuria 

and hypoalbuminaemia, ascites, bilateral hydrothorax and poor glycemic control with 

insulin analogues applied in intensive schemes. Hypothyroidism has been 

supplemented many years by 150 mcg/d levothyroxin but recently the same dose 

appeared insufficient. The serum TSH addmission was found 71 mIU/l, FT4 - 8,8 

pmol/l. The therapy applied included high dose furosemid (240 mg/d), spironolacton, 

human albumin infusions, betablockers, ACE inhibitors, insulin analogues (90 U/d) 

and the dose of LT4 enhanced up to 300 mcg/d in combination with T3 50 mcg/d. 

We observed a remarkable improvement of the clinical state and lab. Data within 2 

weeks: TSH fall up to 3,1 miU/l and ft4 incresed up to 13, 9 pmol/l. Nevertheless the 

skin remained too tight and firm in palpation especially in the upper trunk, nack and 

extremities. It was suspected an concomitant disorder as Scleredema Buschke. This 

diagnosis was confirmed by skin biopsy which showed histological data for 

thickening, hyaline change of collagen and defragmentatin of elastic fibers in the 

deep and the middle layers of germa with accumulation of glucosaminoglycans. 

Scleroderma Buschkede scribing in beginning of 20-th centure is proved as rare 

disorder of connective tissue inherited dominantly with incomplete penetrance. In 

50% of cases described it was associated with diabetes type 1 depending on the 

duration of diabetes and diabetic microangiopathy. In our opinion It might be a 

component of autoimmune polyglandular syndrome type 1.   

 

46. Lozanov L., V. Koleva, B. Lozanov, M. Vankova. Hypothyroidism, metabolic syndrome 

and cardiovascular risk factors. 14th Internetional symposium „Acad. Tasho 

Tashev”(BASORD), Albena, Bulgaria, 4-6. IХ.2015. Poster: О7.  

ABSTRACT: Introduction: Hypothyroidism and metabolic syndrome (MetS) are 

known risk factors for atherosclerotic cardiovascular disease mediated by the effects 



of thyroid hormones on lipid metabolism and blood pressure. The coexistence of 

thyroid dysfunction, which has been established in 35-43% of patients with MetS in 

some series, might substantially increase the cardiovascular risk. The aim of this 

study was to evaluate the pattern of hypothyroidism in patients with MetS and its 

relation to different components of MetS. Material and methods: We examined 202 

patients with MetS (m.age 43 yr, mean BMI 37kg/m2) - 101 euthyroid (gr.A) and 

101 with subclinical or overt hypothyroidsm (gr.B) diagnosed by TSH, FT4,TPO-Ab. 

Laboratory assessment included: total cholesterol (TChol), HDL, ApoB, Lp(a), 

triglycerides (3-glyc), uric acid (UA), blood sugar and insulin by OGTT. Statistics 

was performed using SPSS Windows. Results: Both compared groups showed 

similar BMI (mean 37 kg/m2) and HOMA-IR (3,15). Mean TSH value was found 4-

fold higher in gr.A than in gr.B. The prevalence of arterial hypertension (AH), 

diabetes type2 (DMT2) or impaired glucose tolerance in gr A was 86% and 67% vs 

80% and 70% in gr B, respectively. Significant correlations were established 

between TSH, TChol, atherogenic lipoproteins, 3-glyc and UA in patients gr.A but 

not in gr B. The same parameters decreased significantly after adequate L-T4 therapy 

of hypothyroidism. Conclusion: Our data demonstrate that hypothyroidism 

significantly aggravates the lipid and purine metabolisms in MetS. These 

disturbances coexisting with high prevalence of arterial hypertension, insulin 

resistance and DMT2 determine substantially increased cardiovascular risk. 

Therefore, all obese subjects should be routinely screened for thyroid dysfunction, 

and treated accordingly. 

 

47. Lozanov L., V. Koleva, B. Lozanov, D. Gorcheva, B. Kostova, R. Borisov. Effect of 

thyroid deficiency on atherogenic lipoproteins and insulin resistence in obesity. 40th 

Annual Meeting of the ETA. Belgrade, September, 09-12, 2017. Poster: P1-05-45. Eur 

Thyroid J 2017;6 (Suppl 1): 23-118, p.74. 

     ABSTRACT: Introduction: Hypothyroidism and obesity are common diseases known 

to influence the lipid metabolism associated with atherosclerotic complications. Some 

lipoproteins represent strong risk factors for cardiovascular disease. Objective of the 

study was to estimate the effect of hypothyroidism on serum lipoprotein-a (Lp-a) and 



apolipoprotein B (ApoB) related to BMI, insulin resistance (IR) and adiponectin. 

Material and Methods: 118 patients were assessed divided into four agematched 

groups (mean age 43±11 years): gr.A– hypothyroid obese patients (BMI 36 kg/m2), 

gr.B– euthyroid obese (BMI 38 kg/m2), gr.C – hypothyroid (BMI<25 kg/m2), gr.K – 

euthyroid (BMI<25 kg/m2). Lp(a), ApoB, insulin, fasting glucose, adiponectin were 

assessed. Results: Positive correlations of TSH with Lp (a), ApoB, Total Cholesterol, 

Adiponectin, and HOMA-IR were established. Lp (a) in both hypothyroid patients 

groups (A,C) were significantly increased compared to those of euthyroid groups B 

and K (medians of 77.9 and 156.6 mg/l vs 36,5 and 7,35 mg/l respectively, p<0,0001). 

Hypothyroid patients with normal BMI (gr.C) showed much higher adiponectin than 

obese euthyroid patients (gr.B) and controls (gr.K): mean values of 19.1, 7.5 and 6.0 

μg/ml respectively (p<0.0001). Conclusion: The data showed that hypothyroidism was 

associated with extremely increased Lp(a) and adiponectin independent of BMI. It 

might be assumed that higher adiponectin level in obese hypothyroid patients 

compared to that in patients with normal body weight plays a compensatory role or 

appears the result of adiponectin receptor resistance. 

 

48. Nikolov A., M. Tsekova, K. Kostov, A. Blazhev, L. Lozanov, T. Drenovski. Serum 

levels of anti-collagen type IV IgG antibodies are associated with high risk of 

atherosclerosis in diabetic patients with essential hypertension. 25th ISCOMS 

(International Student Congress of (bio)Medical Sciences), 04-08 June 2018, Amsterdam, 

The Netherlands. (oral presentation) 

 

ABSTRACT: Introduction: Thickening of basement membrane in capillaries and 

small vessels is a well-known finding and important in the progression of diabetic 

microangiopathy. Patients with diabetes mellitus and arterial hypertension are at 

higher risk for development of atherosclerosis. Materials and Methods: To monitor 

the metabolism of the basement membrane protein collagen type IV (CIV) in type 2 

diabetes mellitus (T2DM), serum levels of antibodies to CIV (ACIV) IgG, IgM and 

IgA were measured using in ELISA method in 93 patients with type 2 diabetes 

mellitus and arterial hypertension (AH) (mean age 61.4 +- 11.3 years, diabetes 

duration 9.88 +- 3.12 years; hypertension duration 9.28 +- 4.98 years). These values 



were compared to serum antibodies to CIV in 42 age and sex matched controls. 

Diabetics were divided in two groups according to presence – Group 1 (n=67) or 

absence – Group 2 (n=26) of microangiopathy. Results: Patients with T2DM and AH 

showed statistically significantly higher ACIV IgG antibodies than healthy controls 

0.298 (0.237 X 0.381) vs. 0.210 (0.149 X 0.262) (KW = 14.0); P<0.0001). Group 1 

(patients with microvascular complications) showed significantly higher levels of 

ACIV IgG in comparison with Group 2 0.323 (0.24 X 0.391) vs 0.241 (0.207 X 

0.291) (KW = 7.66; p = 0.006) and control group 0.210 (0.149 X 0.262) (KW = 

17.52; P<0.0001). Patients from Group 2 were with higher ACIV IgG levels than 

controls 0.176 (0.151 X 0.202) vs 0.142 (0.118 X 0.173) (KW = 6.15; p = 0.01). 

Group 1 showed the highest values of ACIV IgG. ACIV IgG showed correlation 

duration of diabetes (r = 0.49); (p=0.01), retinopathy (r=0.20); (p=0.04), BMI 

(r=0.24); (p=0.05), systolic blood pressure (r=0.16); (p=0.05), total cholesterol 

(r=0.20); (p=0.03), triglycerides (r=0.31); (p=0.01). Serum ACIV IgM and IgA levels 

in patients with T2DM and AH were lower than these in controls, but the differences 

are not statistically significant. Conclusion: Our study showed a relationship between 

elevation of serum levels of ACIV IgG in diabetics and development of vascular 

changes. The elevation of ACIV IgG can be related with later clinical manifestation 

of atherosclerosis. We suggest that ACIV IgG can be useful method for identifying a 

high atherosclerotic risk in diabetic patients. 

 

49. Lozanov L., R. Argirova, B. Lozanov, D. Gorcheva, B. Kostova. Adiponectin and its 

receptors correlate to TSH in hypothyroid patients with Hashimoto,s disease. 42th  

Annual Meeting of the ETA, Budapest, 7-10 Sept. 2019. Poster: Р1-01-11 (in print) 

 

       ABSTRACT: The aim of the study was to examine the serum levels of AdipoR1 and 

AdipoR2 in relation to circulating adiponectin and TSH in autoimmue 

hypothyroidism. 77 participants were enrolled regarding the serum adiponectin (45 

hypothyroid patients with Hashimoto’ disease and 32 healthy subjects). Both 

compared age-matched groups (43 -37 y) had a normal body weight (BMI 22.4 vs 23 

kg/m2), with TSH of 11.5 and 1.8 mU/L respectively. Adiponectin in the 



hypothyroid group (15.6 ± 9.5 µg/ml) was much higher than in healthy persons (8.03 

± 4.6 µg/ml, p < 0.001). AdipoR1 and AdipoR2 (ELISA) were measured in 40 

persons (20 of each group). The data   revealed a нма нужда от high    significant 

difference of adiponectin receptors between both groups of studied persons. AdipoR1 

and AdipoR2 in serum of the hypothyroid group were 5.1 and 2.7 ng/ml vs < 0.781 

ng/ml and respectively in the healthy control group (p<0.001).  It could be assumed 

that increased levels of adiponectin and its receptors appeared as a compensatory 

phenomenon promoted by the chronic autoimmune inflammation and oxidative stress 

in patients with Hashimoto’s disease. Another explanation is that higher AdipoR1   

may be “saturated” with the higher level of adiponectin so becoming fully or 

partially unable to link to adiponectin. This can be considered as a secondary 

adiponectin resistance due to hypothyroidism. 

 

50.  Borisov R., L. Lozanov, I. Plackov, B. Lozanov. Tolosa-Hunt Syndrome associated with 

hypophysitis and transient hypopitutarism: a case report. 42th  Annual Meeting of the 

ETA, Budapest, 7-10 Sept 2019. Poster: P3-05-215 (in print) 

       ABSRACT: Tolosa-Hunt syndrome (THS) is a rare disease related to autoimmune 

granulomatous inflammation of the cavernous sinuses unusually associated with a 

pituitary involvement. Herein we describe a 36 year-old man presented with left 

painful ophthalmoplegia and eyelid ptosis. MRI demonstrated the infiltration of both  

cavernous sinuses and enlargement of the pituitary gland without changes of the 

intraorbital structures. Laboratory tests established a central hypothyroidism and a 

hypogonadism, negative TPO-Ab, TSHR-Ab, DNA, a normal thyroid US imaging. 

The treatment with pulses methylprednisolon (MPS) 500 mg i.v for 3 consecutive 

days was applied followed by smaller doses MPS up to 5.5 gr cummulative dose for 

2 months which resulted  to significant amelioration of eye symptoms and signs. The 

control MRI showed   normalization of pituitary size concomitantly with a 

resolvement of hypopituitarism. Nevertheless the infiltration of the left cavernous 

sinus and the orbital pains persisted which required the corticosteroid  therapy to be 

continued  by MPS 30 mg/24h i.m.until 6tth month after beginning of therapy. The 

side effects occurred such as steroid diabetes, insulin resistance and weight gain 



more than 10 kg. On these reasons we applied Infliximab 300 mg (4 mg/kg) by a 

single infusion which resulted to a successful control of all symptoms, dramatic 

disappearance of pains and diplopia without any  side effects. The rapid 

improvement allowed the corticosteroid therapy to be discontinued followed by 

beneficial effects on diabetes and body weight. The successful treatment of Tolosa-

Hunt syndrome by Infliximab as a TNF-alpha antibody inducing proinflammatory 

cytokines confirms the concept of autoimmunne pathogenesis of this syndrome 

which appeared in combination with autoimmune hypophysitis in the case described. 

 

 В БЪЛГАРИЯ 

 

51.  Шигарминова Р., Е. Начев, Л. Лозанов, З. Каменов, С. Захариева, А. Стойнев, Н. 

Минкова. Ефект на 8- седмичното лечение с Амлодипин (самостоятелно и в 

комбинация с ХЗЛ) върху денонощния ритъм на артериалното налягане при 

менопаузални жени. (орална презентация). IV Национален симпозиум по 

Ендокринология, VI.1998 

      РЕЗЮМЕ: Калциевите антагонисти са широко използвани антихипертензивни 

медикаменти в клиничната практика. Особено ефикасни са при менопаузални 

жени, тъй като артериалната хипертония при тази група пациентки е от обемен 

тип и е сол чувствителна. Поради това влиянието върху калциевата хомеостаза 

е от съществено значение. ХЗЛ е основа на съвременната профилактика на 

сърдечно-съдовите заболявания при менопаузални жени. Въпросът за ефекта на 

ХЗЛ в комбинация с различни антихипертензивни средства върху 

биохимичните параметри не е достатъчно проучен. Целта на проучването е да 

се проследи ефекта на 8 седмичното лечение с Амлодипин- втора генерация 

калциев антагонист от дехидропиридинов тип, самостоятелно и в комбинация с 

ХЗЛ, върху денонощния ритъм на артериалното налягане при менопаузални 

жени с артериална хипертония. Материал и методи: 20 менопаузални жени на 

възраст 45-55 години. Приета е менопауза при аменорея от най-малко една 

година и стойности на ФСХ и ЛХ над 24,0 UI/l. Всички жени бяха с лека до 



умерена артериална хипертония (I-II стадий по СЗО) и БМИ под 35,0. Преди 

започване и в края на лечението бяха изследвани кръвна захар, креатинин, 

калий, пикочна киселина и липиден профил. Артериалното налягане бе 

регистрирано мануално и с 24 холтер мониториране с монитор тип COLIN, 

Япония. Една седмица преди изследванията бе спряно всякакво лечение. 

болните бяха разделени на две групи по 10 човека, като едните бяха на лечение 

с Амлодирин 5 мг, а другите Амлодипин 5 мг, Систен 50 мг и Провера 5 мг. 

Резултати: осем седмичното лечение в двете групи доведе до значимо 

понижаване на систолното и на диастолното артериално налягане, не се 

наблюдаваха разлики в понижението на артериалното налягане в двете групи. 

Не се наблюдаваха странични ефекти от лечението с Амлодипин. Нямаше 

промени в биохимичните показатели в двете групи. Отбелязва се 

сигнификантно намаление на триглицеридите и сигнификантно повишение на 

НДЛ, което потвърждава доказания антиатерогенен ефект на калциевите 

антагонисти. 

 

52.  Шигарминова Р., Е. Начев, Л. Лозанов, З. Каменов, С. Захариева, П. Ангелова- 

Гатева. Ефект на 8- седмичното лечение с Амлодипин (самостоятелно и в 

комбинация с ХЗЛ) върху артериалното налягане и някои биохимични маркери на 

костния метаболизъм при менопаузални жени. (орална презентация). II Национална 

конференция по остеопороза, XI.1998. 

      РЕЗЮМЕ: Менопаузата е свързана с нарушения в хипоталамо-хипофизно-

ганадните взаимоотношения и метаболитното равновесие на организма. Това 

определя специфичния здравен риск в този период. Най-честите заболявания са 

сърдечно-съдовите и остеопорозата. Целта на настоящата работа е да се 

проследи ефекта на 8-седмичното лечение (Амлодипин- сомостоятелно и в 

комбинация с ХЗЛ) върху кръвното налягане, костната плътност и някои 

биохимични показатели. Проследени са серумните нива на калций, фосфор, 

костния изоензим на АФ, както и уринните концентрации на калций и 

креатинин. Костната минерална плътност на радиус и улна е изследвана с 

остеодензитометър DTX-100. Изследването е проведено при 20 менопаузални 



жени на възраст 45-55 години (с лека до умерена артериална хипертония, с 

остеопения до остеопороза), разделени рандомизирано в две групи (амлодипин 

и амлодипин с ХЗЛ- Систен 50 и Провера 5 мг). Не се установиха съществени 

промени в биохимичните маркери на костния метаболизъм, което дава 

основание да се допусне, че лечението с калицеви антагонисти не се отразява 

неблагоприятно върху остеопорозата. Резултатите показват сигнификантно 

понижение на стойностите на систоличното и диастоличното артериално 

налягане. Комбинирането на амлодипин и ХЗЛ показва сходен 

антихипертернзивен отговор. Тъй като съчетанието на хипертония с 

остеопороза е възможно при менопаузални жени, необходими са проучвания за 

по-дълъг период от време за избиране на оптимален терапевтичен подход при 

двете заболявания. 

 

53.  Шигарминова Р., Е. Начев, Л. Лозанов, Н. Генов, С. Захариева. Холтер-

мониториране на артериалното налягане преди и след хормонално заместително 

лечение с Климен. (орална презентация). I Национална конференция по 

климактерична медицина, Х.1999. 

      РЕЗЮМЕ: Естрогенният дефицит в менопаузата, както и свързаните с него 

хормонални и метаболитни нарушения водят до повишен риск от сърдечно-

съдови заболявания. Честотата на артериалната хипертония при жените в 

менопауза нараства и се доближава до тази при мъжете. Артериалното налягане 

показва промени в денонощния ритъм. Хормонално заместителното лечение 

/ХЗЛ/ стои в основата на първичната профилактика на сърдечно-съдовите 

заболявания в този възрастов период. Все повече данни се натрупват за 

благоприятния ефект на ХЗЛ върху профила на артериалното налягане. Цел на 

настоящата работа е да се проследи ефекта от четири месечно приложение на 

Климен върху артериалното налягане, измерено чрез 24-часово холтер 

мониториране при нормотензивни менопаузални жени. Материал и методи: 12 

нормотензивни жени в менопауза на средна възраст 45 години. Критерии за 

менопауза- аменорея от 1 година, ФСХ и ЛХ над 35,0 UI/l. Всичките са с БМИ 

под 35,0 и без данни за паренхимно увреждане. ХЗЛ бе с Климен за 4 месеца по 



схема 21 дни прием и 7 дни почивка. Преценката за нормотония е направена въз 

основа на трикратно измерване в седнало положение и беше дефинирана до 

140/90. Взети са биохимични показатели, според минимума за артериална 

хипертония на СЗО. Статистическа обработка на данните се извършваше по 

метода на чифтовия вариационен анализ на Student-Fisher. Резултати: за 

периода се наблюдава значително намаляване на субективните оплаквания, без 

покачване на тегло, липса на потискане на либидото. Показателите, влизащи в 

съсава на СЗО не показаха промени. Не се установиха промени в денонощната 

интегрална стойност на систоличното и диастоличното артериално налягане и 

на пулсовата честота. Обсъждане: Препаратът Климен няма неблагоприятни 

ефекти върху артериалното налягане при изследваните жени. Н есе 

наблюдаваха неблагоприятни промени във въглехидратната и липидна обмяна. 

Очертава се тенденция към спадане на артериалното налягане в нощните 

часове. Заключение: Препаратът Климен може успешно да се използва като 

ХЗЛ при менопаузални жени с артериална хипертония. 

 

54.  Шигарминова Р., Е. Начев, Н. Генов, Л. Лозанов, С. Захариева, И. Атанасова. 

Хормонално заместително лечение при жени с хирургически индуцирана 

менопауза. Постер 13. VI Национален конгрес по Ендокринология, 4-7.Х.2000. 

      РЕЗЮМЕ: Естрогенният дефицит в менопаузата обуславя широка гама от 

психични, вазомоторни симптоми. Настъпилите хормонални и метаболитни 

промени водят до повишен риск от сърдечно-съдови заболявания. Цел на 

настоящата работа е да се проследи ефекта от тримесечното приложение на 

препарата Климара върху артериалното налягане и липидната обмяна при жени 

с посткастрационна манопауза. В проучването са включени 16 пацинтки на 

възраст от 36 до 54 години с нормално артериално налягане. В началото и края 

на периода бяха проследени клиничните симптоми (индекс на Куперман), 

кръвна захар, креатинин, пикочна киселина, липиден профил, ГОТ, ГПТ, калий, 

натрий, калций и фосфор. Артериалното налягане бе регистрирано при 24 

часово амбулаторно мониториране с Холтер (тип Oscar- САЩ). Препаратът 

Климара показа изразено облекчаване на климактеричните симптоми. 



Коронарният риск се подобри с намаляване на LDL-холестерола и стимулиране 

на образуването на HDL-холестерола. Не се установиха промени в денонощната 

интегрална стойност на систоличното и на диастоличното артериално налягане. 

Не се наблюдаваха странични ефекти от лечението и се отчете добра 

поносимост на медикамента. 

 

55. Илиева С., Н. Добрева, А. Рапонжиева, Д. Николова, Б. Костова, Л. Лозанов, Е. 

Вачев. Клиничен случай на нефрокалциноза при млада пациентка с кортикостером. 

Национална конференция по нефрология. Албена, 28.09-01.10.2017. Постер: P4. 

Нефрология, диализа и трансплантация. Vol.23, Num.2., 2017. 

 

РЕЗЮМЕ: Нефрокалцинозата е състояние, при което се наблюдават калциеви 

отлагания в бъбречния паренхим. Съчетанието й със синдром на Кушинг е 

описано в единични случаи, предимно в детска възраст. Представяме случай с 

двустранна медуларна нефрокалциноза при жена на 26 г възраст с аденом на 

дясна надбъбречна жлеза. Отхвърлихме други причини за нефрокалциноза, а 

хормоналните изследвания доказаха наличие на кортикостером. След 

направена адреналектомия се наблюдава постепенна редукция на клиничните 

прояви на синдрома на Кушинг и нормализиране на хормоналните нива. 

Наличната микроалбуминурия не показа обратно развитие, а проведения КТ на 

бъбреци на осмия месец след операцията показа персистиране на бъбречните 

промени. Описаният случай демонстрира рядкото съчетание на медуларна 

нефрокалциноза със синдром на Кушинг. При диагностицирането на 

нефрокалцинозата е необходимо  да се вземат под внимание и евентуални 

ендокринни нарушеня, извън първичния хиперпаратиреоидизъм.  

 

56. Цветков И., Л. Лозанов, Д. Милева, Р. Тушев, Д. Цанков. Метаболитна хирургия за 

лечение на захарен диабет тип 2- десет годишен опит. ХII Национален конгрес по 

ендокринология. Пловдив, 11-13 октомври 2018. (орална презентация) 

 



      РЕЗЮМЕ:  Цел: Да представи опитът на няколко хирургични екипа, лекували и 

оперирали 114 пациенти със Захарен Диабет тип 2 в 4 български болници през 

периода 2008– 2018 година. Въведение: Според указанията на Международната 

диабетна федерация (International Diabetes Federation – IDF), публикувани през 

2011 година, метаболитната хирургия (МХ) представлява и обединява различни 

гастро-интестинални операции за постигане на значителна загуба на тегло и 

поради това тези операции са ефективно средство за хирургично лечение: 

подходящо терапевтично решение при пациенти с ДТ2 и високо степенно 

затлъстяване (BMI=/<35 kg/m2 при европеидната раса), подходящо 

алтернативно терапевтично решение при пациенти с ДТ2 и лека до умерена 

степен на затлъстяване (BMI между 30 и 35 kg/m2  при европеидната раса), 

които не могат да постигнат адекватен гликемичен контрол с оптимален 

медикаментозен терапевтичен режим (или ако глюкозо-понижаващата терапия 

води до допълнително наддаване на тегло), особено при наличието на други 

рискови фактори за сърдечно-съдово заболяване. Материал и методика: В 

материала са включени и ретроспективно проследени 114 пациенти на възраст 

от 21 до 63 години и с Индекс на телесна маса от 32.0 до 67,0 с основно 

придружаващо заболяване Захарен Диабет тип 2. За лечение на диабета са 

приложени основно 3 вида лапароскопски хирургични интервенции: висок 

стомашен байпас, мини-стомашен бай пас и ръкавична резекция на стомаха. 

При 7 жени на възраст от 38 до 51 години Индексът на телесна маса бе от 31 до 

34 и операцията бе предприета поради неадекватен гликемичен контрол в 

рамките на 1 година предоперативно. При 14 пациенти първоначално бе 

поставен ендоскопски балон в стомаха и 6 до 8 месеца по-късно бяха 

оперирани. При 64 пациенти след 2011 година бе използвана DIAREM скалата 

за прогностично определяне на изхода от хирургичното лечение на Захарен 

Диабет тип 2. Резултати: Всички пациенти бяха проследени от 1 до 9 години 

след операцията. Предоперативните показатели на пациентите като: пол и 

възраст, кръвно-захарен профил, HbA1c, прием на медикаменти и инсулин за 

лечение на диабета преди и след операцията, диетичен режим и ниво на 

инсулина в кръвта бяха изследвани при всички пациенти. Пълна ремисия на 



Захарен Диабет тип 2 -HbA1c под 6,0, бе отчетена при 53 пациенти, включващи 

5 пациенти с ИТМ под 34. При 49 болни отчетохме ниво на HbA1c от 6,0 до 6,5 

и кръвна захар на гладно от 5,6 до 6,9 mmol/L от 14 дни до 2 години след 

операцията. От тях 41 бяха само на 1 таблетка Метформин сутрин и диета, при 

останалите пациенти на възраст от 51 до 59 години отчетохме двукратен прием 

на Метформин и нива на HbA1c от 6,2 до 6,5. Отчетени бяха също подобряване 

на стойностите на кръвното налягане при 110 пациенти, нормализиране на 

чернодробните ензими при 107 пациенти, подобрено качество на живот при 

всички 114 пациенти. При останалите 12 пациенти на възраст от 47 до 63 

години отчетохме нива на HbA1c от 6,4 до 7,0 до 2 години след операцията. При 

7 от тези болни инсулиновата терапия бе заменена от медикаментозна, а при 

останалите 5 пациенти дозите на инсулина бяха намалени трикратно в рамките 

на 6 месеца до 1 година сдлед операцията. Следоперативната смъртност до 30 

дни след операцията бе 0%. Един пациент получи инфаркт на миокарда 48 дни 

след операцията и при един пациент на 50 години се наложи двукратна 

ендоскопска дилатация на гастро-йейюно анастомозата 15 и 45 дни след 

операцията. Реоперация се наложи при пациент на 48 години 4 дни след 

операцията поради наличие на изпускане на резекционната линия в областта на 

кардията след ръкавична резекция на стомаха. При този пациент отчетохме 3 

години след операцията и връщане на част от теглото – с около 18 кг, както и 

лечение с инсулин, но в дози двукратно по-малки от тези преди операцията. 

Изводи: Опитът ни с МХ показа, че този метод на лечение на Захарен Диабет 

тип 2 при пациенти с ИТМ над 30,0 в момента превъзхожда всички 

консервативни методи и значително подобрява качеството на живот при 

оперираните пациенти. Резултатите ни потвърждават данните от литературата, 

че колкото по-рано след откриване на Захарен диабет тип 2 пациентът бъде 

насочен за оперативно лечение, толкова по-добри са резултатите. Пълна 

ремисия на заболяването се получи именно при пациенти, оперирани до 2 

години след откриване на диабета. Отслабването на килограми има ключово 

значение за ремисия на болестта при оперираните от нас пациенти. МХ е 

безопасен и надежден метод за хирургично лечение на захарен диабет тип 2, 



следоперативните усложнения са по-малки от тези след лапароскопска 

холецистектомия. За съжаление в България няма изграден стандарт и система за 

хиругично лечение на Захарен Диабет тип 2. Според наши и на пациентите 

изчисления, сумата от 8600 лева, необходима за операцията, се възстановява за 

пациента в рамките на 3 години след операцията от намаления прием на 

медикаменти, повишената работоспособност, подобрения психологичен статус 

и не на последно място от значително подобреното качество на живот. 

 

57. Лозанов Л., В. Колева, Д. Горчева, Б. Костова, Р. Борисов, Б. Лозанов. 

Адипонектин и липиден профил при пациенти с хипотиреоидизъм и затлъстяване. 

ХII Национален конгрес по ендокринология. Пловдив, 11-13 октомври 2018. 

Постер: П-1 (орална презентация) 

 

      РЕЗЮМЕ: Ролята на тиреоидните хормони за секрецията на някои 

адипоцитокини във връзка с липидния статус и телесното тегло е дискутабилна. 

Цел напроучването беопределяне на корелациите между атерогенните 

липопротеини, телесното тегло и серумнияадипонектин при хипотиреоидни 

пациенти. Материали и методи. Серумните Lp (a), ApoB, адипонектин, инсулин 

и глюкоза на гладно бяха опеделени при 118 пациенти (85 жени, 33 мъже, на 

средна възраст 43±11 г), разделени в 4 групи: гр. А – хипотироидни (BMI 36 

kg/m2), гр. B – еутироидни (BMI 38 kg/m2); гр C – хипотироидни/ИТМ <25 

kg/m2/; гр. K – контроли (еутироидни, ИТМ <25 kg/m). Резултати. Установихме 

положителни корелации между TSH, адипонектин, Lp(a), ApoB и HOMA-IR. 

При хипотиреоидните пациенти серумните Lp (a ) бяха сигнификантно по-

високи спрямо тези при еутироидните групи, независимо от ИТМ (р <0,0001). 

При хипотироидните пациенти с BMI <25 kg/m2 серумният адипонектин бе 

значимо по-висок от колкото при групите с висок ИТМ (гр. А,В) и контролите 

(гр.К): средни стойности съответно 19,1; 7,5 и 6,0 μg (ml /р <0,0001). 

Заключение: Получените резултати показват, че хипотиреоидизмът есвързан 

със сигнификантно повишени серумни нива на адипонектин и високо-

рисковите липопротеини, независимо от ИТМ. Доказано е, че Lp (a) са високо-



рисков предиктивен фактор за атеросклероза. Обратно, адипонектинът е 

доказан протективен фактор, ето защо повишаването му при хипотиреоидизъм 

и високи нива на липопротеините може да се обсъжда като компенсаторна 

реакция. 

 

58. Горчева Д., Л. Лозанов, В. Колева, С. Рафетоф, Б. Лозанов. Недостатъчност на 

високите дози левотироксин при автоимунен хипотиреоидизъм: ефект на 

глюкокортикоидната пулс терапия. ХII Национален конгрес по ендокринология. 

Пловдив, 11-13 октомври 2018. Постер: П-04. 

 

      РЕЗЮМЕ: Цел на проучването: Да се изяснят причините за недостатъчния 

ефект на заместителното лечение с високи дози левотироксин при някои 

хипотиреоидни пациенти. Методи: TSH, FT4, TPO-ab, TG-ab, Т4-аb, 

метилпреднизолон и. в. пулс Резултати: 42-годишна жена с тироидит на 

Hashimoto и постоперативен хипотиреоидизъм на заместително лечение с 

левотироксин (L-T4) 150 мкг и трийодотиронин (L-T3) 37,5 мкг/24h бе приета в 

отделението с: TSH-23,8 8 mIU/l, FT4- 6,18pmol/l (норма 9-19 pmol/l ),TPO-ab 

696 IU / ml, TG-ab 818 IU /ml. Установиха се положителни циркулиращи Т4-

антитела. Пациентката спазваше изискванията на лечението, прием на други 

медикаменти бe изключен. Тестът за L-T4 чревна абсорбция показа нормално 

увеличение на серумния FT4. След интравенозно прилагане на 500 Метиил-

преднизолон (MPS) 500 mg iv/24h за три последователни дни, при същите дози 

L-T4 /L-T3, серумният FT4 се повиши до 14,5 pmol /l, TSH спадна до 0,18 mIU/l, 

циркулиращите Т4- аb се снижиха под референтната граница успоредно със 

значимо снижение на TPO-ab. Изключи се L-T3 и L-T4 150 мкг дн. монотерапия 

бе продължена през следващите 3 месеца. Повторно повишение на TSH 52 и 

циркулиращите Т4-антитела се установиха след около 100 дни. Прилагането на 

два пулса с MPS 500 mg iv/24h бе последвано от нормализиране на 

циркулиращите Т4-аb и FT4, успоредно със снижение на TSH под референтната 

граница. Заключение: Недостатъчният ефект на високите дози левотироксин 

при хипотиреоидизъм зависи от много фактори и механизми, повлияващи 



абсорбцията на L-T4 в тънките черва или свързването на циркулиращия хормон 

с циркулиращи активни молекули. Нашите данни дават основание да се 

предполага, че наличие на Т4-автоантитела могат да са причина за 

недостатъчен ефект на заместителното лечение при автоимунен 

хипотиреоидизъм, което би могло да бъде преодоляно с високи дози 

глюкокортикоиди, освобождаващи FT4 от свързващите го имунни комплекси. 
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