БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА

ІХ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХРАНЕНЕ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

ПРОГРАМА
PROGRAMME

МДУ „Фр. Ж. Кюри“, КК „Св. Константин и Елена“,
гр. Варна
19–22 май 2011 г.
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19 май 2011 г. (четвъртък)
12.00–19.00

Регистрация на участниците – фоайе
на МДУ „Фр. Ж. Кюри”
Registration

Зала 1
16.00–16.30

Откриване на Конгреса и приветствия
Opening ceremony
Проф. Лукан Балабански –
25 Години Българско дружество по хранене
и диететика
Prof. Lukan Balabanski – 25 Years Bulgarian
Society of Nutrition and Dietetics

16.30–19.00

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
PLENARY LECTURES
Председатели –
проф. д-р Божидар Попов, дмн, доц. д-р Стефка Петрова, дм
Секретар – гл. ас. д-р Мария Николова
Chairmanship –
Prof. Dr. Bojidar Popov DSc, Assoc. Prof. Dr. Stefka Petrova PhD
Secretary – Chief Assist. Dr. Maria Nikolova
1.

2.

3.

Б. Попов
МЕЖДУ ДИСКУСИИТЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ОТНОСНО РОЛЯТА
НА ЛИПИДИТЕ И МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ В ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ
B. Popov
BETWEEN DISCUSSIONS AND EVIDENCES ABOUT THE ROLE OF LIPIDS
AND FATTY ACIDS IN HUMAN HEALTH
С. Петрова
ЕВРОПЕЙСКА ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА И ПРИЛОЖЕНИЕТО Й
В БЪЛГАРИЯ
S. Petrova
EUROPEAN NUTRITION POLICY AND ITS IMPLEMENTATION IN BULGARIA
Д. Байкова
МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА КОНСУМАЦИЯТА НА ХРАНИ
ПРИ ВЪЗРАСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ
D. Bajkova
HEALTH ASSESSMENT OF FOOD INTAKE OF ADULT POPULATION
IN BULGARIA
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4.

Д. Попова
НУТРИТИВЕН СЪПОРТ – МЯСТО И РОЛЯ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА.
D. Popova
NUTRITIONAL SUPPORT – THE PLACE AND THE ROLE
IN CLINICAL PRACTICE
19.30
КОКТЕЙЛ „ДОБРЕ ДОШЛИ”
WELCOME PARTY

20 май 2011 г. (петък)
8.00–18.00

Регистрация на участниците – фоайе
на МДУ „Фр. Ж. Кюри”
Registration

ЗАЛА 1 / CONFERENCE ROOM 1
9.00–12.00

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ / FIRST SESSION
ХРАНИТЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ. ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА
NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY. FOOD AND NUTRITION POLICY
Председатели –
доц. д-р Стефка Петрова, дм, проф. д-р Донка Байкова, дм
Ari Istiany – Indonesia
Секретар – гл. асист. д-р Лалка Рангелова, дм
Chairmanship –
Assoc. Prof. Dr. Stefka Petrova PhD, Prof. Dr. Donka Bajkova PhD
Ari Istiany – Indonesia
Secretary – Chief Assist. Dr. Lalka Rangelova PhD
Пленарни доклади – по 20 мин.
Plenary reports – 20 min.
1.

2.

С. Петрова
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
В БЪЛГАРИЯ
S. Petrova
MODERN ASPECTS OF NUTRITION EPIDEMIOLOGY IN BULGARIA
A. Trichopoulou (Greece)
EATING OUT IN EUROPE
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3.

4.

5.

6.

Научни съобщения – по 10 мин.
Scientific communications – 10 min.
Ari Istiany, Rusilanti and Sachriani (Indonesia)
THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF CONSUMPTION OF MILK,
COFFEE AND TEA WITH THE PREVALENCE OF OSTEOPOROSIS AMONG
ELDERLY IN INDONESIA WHO LIVE IN URBAN AND RURAL AREAS
С. Петрова, В. Дулева, К. Ангелова, Д. Овчарова, Л. Рангелова,
М. Куртишева
ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА РАЗЛИЧНИ ПОПУЛАЦИОННИ
ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ
S. Petrova, V. Duleva, K. Angelova, D. Ovcharova, L. Rangelova,
M. Kurtisheva
BULGARIAN FOOD-BASED DIETARY GUIDELINES FOR DIFFERENT
POPULATION GROUPS
С. Петрова, В. Дулева, Л. Рангелова, К. Ангелова, Д. Овчарова
НАЦИОНАЛНИ ПРЕПОРЪКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ
СЪС ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ХРАНИТЕЛНИТЕ
ДЕФИЦИТИ И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ ДЕЦА
S. Petrova, V. Duleva, L. Rangelova, K. Angelova, D. Ovcharova
NATIONAL GUIDELINES AND LEGISLATION RELATED TO HEALTHY
NUTRITION FOR PREVENTION OF NUTRIENT DEFICIENCIES AND
OBESITY IN CHILDREN
С. Петрова, В. Дулева, Л. Рангелова
ОЦЕНКА НА ХРАНИТЕЛЕН СТАТУС ПРИ ДЕЦА ДО 5-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
В БЪЛГАРИЯ НА БАЗА НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ КРИТЕРИИ
S. Petrova, V. Duleva, L. Rangelova
NUTRITIONAL STATUS ASSESSMENT OF BULGARIAN CHILDREN UNDER
5 USING INTERNATIONAL AND NATIONAL STANDARDS AND CRITERIA

10.00–10.30
7.

8.

КАФЕ–ПАУЗА / COFFEE BREAK

С. Петрова, Л. Рангелова
НАУЧНА БАЗА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УКАЗАНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ
НА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
S. Petrova, L. Rangelova
SCIENTIFIC BASIS FOR UP-DATING OF NUTRITION GUIDELINES
FOR INFANTS AND YOUNG CHILDREN IN BULGARIA
С. Петрова, В. Дулева
НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИЯ СТАТУС, СЕМЕЙНАТА
И УЧИЛИЩНА СРЕДА ПРИ УЧЕНИЦИ В БЪЛГАРИЯ
S. Petrova, V. Duleva
NATIONAL SURVEY OF NUTRITIONAL STATUS, FAMILY AND SCHOOL
ENVIRONMENT OF SCHOOLCHILDREN IN BULGARIA
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9.

П. Цонов
ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ХРАНЕНЕ
P. Tsonov
PUBLIC HEALTH AND NUTRITION
10. Б. Юстиниянова, Е. Христова, Д. Димитрова
КУЛТУРА НА ХРАНЕНЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ
B. Yustiniyanova, E. Hristova, D. Dimitrova
NUTRITION CULTURE DURING PREGNANCY
11.30–12.00
ДИСКУСИЯ / DISCUSSION

ЗАЛА 5 / CONFERENCE ROOM 5
9.00–12.00 (петък)

ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ / SECOND SESSION
СЪСТАВ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ. ОЦЕНКА НА РИСКА.
ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ (ГМО)
FOOD COMPOSITION AND FOOD SAFETY. RISK ASSESSMENT. GMO
Председатели – доц. д-р Росица Еникова, дм, доц. Цвета Георгиева, дм
Секретар – гл. асист. Валентина Багдасарян дб
Chairmanship – Assoc. Prof. Dr. Rositsa Enikova PhD, Assoc. Prof. Tzveta
Georgieva PhD
Secretary – Chief Assist. Valentina Bagdasarian PhD
Камен Николов
БЪЛГАРСКАТА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ –
СТРУКТУРА, ДЕЙНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВИ
Kamen Nikolov
BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY – STRUCTURE, ACTIVITIES
AND PERSPECTIVES
Пленарни доклади – по 20 мин.
Plenary reports – 20 min.
1.

2.

Р. Еникова
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ БИОЛОГИЧНИ КОНТАМИНАНТИ
В БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА
R. Enikova
ASSESSMENT OF THE RISK OF BIOLOGICAL CONTAMINANTS
IN BULGARIAN PRACTICE
Т. Врабчева, Д. Чохаджиева
ДОБАВКИ В ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР
T. M. Vrabcheva, D. S. Chohadjieva
ADDITIVES IN FOODSTUFFS FROM BULGARIAN MARKET
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3.

4.

Научни съобщения – по 10 мин.
Scientific communications – 10 min.
Л. Чипилска, В. Георгиева
ХИГИЕННО-МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ НА БУТИЛИРАНИТЕ ВОДИ
L. Chipilska, V. Georgieva
HYGIENIC-MICROBIOLOGICAL PROBLEMS IN BOTTLED WATERS
В. Николова, Ц. Георгиева
ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ В ХРАНИ.
ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА ЕС И ХАРМОНИЗИРАНЕ НА БЪЛГАРСКОТО
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ПРОТИВОРЕЧИЯ В ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
ЕТИКЕТИРАНЕ НА СУРОВИНИ И ХРАНИ, ВНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
V. Nikolova , Tzv. Georgieva
GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS IN FOODS. ЕU LEGISLATIVE
FRAMEWORK AND HARMONIZATION OF THE BULGARIAN LEGISLATION.
CONTRADICTIONS IN LABELLING REQUIREMENTS FOR MATERIALS
AND FOOD IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES

10.00–10. 30
5.

6.

7.

8.

КАФЕ–ПАУЗА / COFFEE BREAK

В. Бърдаров, С. Цанова, А. Велчева, K. Бърдаров
ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХРОМАТОГРАФСКИЯ АНАЛИЗ В ОКАЧЕСТВЯВАНЕ
НА ВИНОТО И МОНИТОРИРАНЕ НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО
V. Bardarov, S. Tzanova, A. Velcheva, К. Bardarov
APPLICATION OF CHROMATOGRAPHY IN WINE ANALYSIS
AND MONITORING OF ITS PRODUCTION
Р. Георгиева
МИНЕРАЛИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ХРАНИ: ФУНКЦИЯ,
ДЕФИЦИТ И ИЗЛИШЪК, АНАЛИТИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОЦЕНКА НА РИСКА
R. Georgieva
MINERALS AND TRACE ELEMENTS IN FOOD: FUNCTION, DEFICIIENCY
AND EXCESS, ANALYTICAL DETERMINATION, RISK ASSESSMENT
Цв. Георгиева, В. Николова
ВАЛИДИРАНЕТО НА МЕТОДИТЕ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ГМО –
ОСНОВЕН ЕТАП В ПРОЦЕДУРАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ НА НОВИ ГМО
Tzv. Georgieva, V. Nikolova
METHOD VALIDATION OF QUANTIFICATION OF GMOS – MAIN STAGE IN THE
PROCEDURE OF REGISTRATION OF NEW GMOs
В. Христова-Багдасарян, Ж. Тишкова
ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА КОНСУМАТОРА ОТ ПЕСТИЦИДНИ ОСТАТЪЦИ
ВЪВ ВНОСНИ РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
V. Hristova-Bagdassarian, J. Tishkova
RISK ASSESSMENT FOR CONSUMERS OF PESTICIDE RESIDUES IN IMPORTED
PLANT PRODUCTS
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9.

Л. Донкова
НОВИ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ – ОПАСНОСТ ЗА ЗДРАВЕТО
ИЛИ ВЪПРОС НА ИНФОРМИРАН ИЗБОР
L. Donkova
NEW AND GENETICALLY MODIFIED FOODSTUFFS – HEALTH RISK OR QUESTION
OF INFORMED CHOICE
11.30–12.00
ДИСКУСИЯ / DISCUSSION
12.00–14.00

ОБЕДНА ПОЧИВКА / LUNCH

ПОСТЕРНА СЕСИЯ (Теми 1, 2, 3)
POSTER SESSION (Topics 1, 2, 3)
12.00–14.00
Фоайе на МДУ „Фр. Ж. Кюри” / Foyer of IHS „F. J. Curie”
Председатели – доц. Бл. Йорданов, доц. Т. Врабчева
Chairmanship – Assoc. Prof. Dr. Bl. JordanovPhD, Assoc. Prof. Dr. T. Vrabcheva PhD

ТЕМА 1. ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ НА ХРАНЕНЕТО
TOPIC 1. PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF NUTRITION
1.1. Г. Кръстева, Е. Лакова
ОТ ИМУНОНУТРИЦИЯ КЪМ ФАРМАКОНУТРИЦИЯ
G. Krasteva, E. Lakova
FROM IMMUNONUTRITION TO PHARMACONUTRITION
1.2. Е. Лакова, Г. Кръстева
КЪСНИТЕ ПРОДУКТИ НА НЕЕНЗИМНО ГЛИКИРАНЕ (AGEs)
В ХРАНАТА – ПАТОГЕННИ ФАКТОРИ
E. Lakova, G.Krasteva
ADVANCED GLYCATION END-PRODUCTS (AGEs) IN FOOD –
PATHOGENIC FACTORS
1.3. С. Димитрова, Д. Караяшева, Е. Ботева
KAРИЕСНA АКТИВНОСТ, ХРАНЕНЕ И БИОХИМИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
НА СЛЮНКА – 20 ГОДИНИ ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ
S. Dimitrova, D. Karaiasheva, E. Boteva
CARIES ACTIVITY, NUTRITION AND BIOCHEMISTRY OF SALIVA –
A 20 YEARS COMPARATIVE STUDY
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ТЕМА 2. СЪСТАВ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ.
ОЦЕНКА НА РИСКА.
ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ (ГМО)
TOPIC 2. FOOD COMPOSITION AND FOOD SAFETY.
RISK ASSESSMENT. GMO
2.1. Е. Радоилска, Й. Тачев, Г. Анкова
МИКРОБИОЛОГИЧНО ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ МЕРКИ
В ХРАНИТЕЛНИ ОБЕКТИ
E. Radoilska, Y. Tachev, G. Ankova
MICROBIOLOGICAL VERIFICATION OF DISINFECTION MEASURES IN
FOOD COMPANIES
2.2. Г. Анкова, Е. Радоилска, Й. Тачев
СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗБРОЯВАНЕ
НА МЛЕЧНОКИСЕЛИ МИКРООРГАНИЗМИ В ХРАНИ
G. Ankova, E. Radoilska, Y. Tachev
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE METHODS FOR COUNTING
THE LACTIC ACID BACTERIA IN FOODS
2.3. Й. Тачев, Г.Анкова, Е. Радоилска
ПАТОГЕННИ МИКРООРГАНИЗМИ В НЯКОИ БЪЛГАРСКИ ХРАНИ
J. Tachev, G. Ankova, E. Radoilska
PATHOGENIC MICROORGANISMS IN SOME BULGARIAN FOODS
2.4. Д. Гюрова, М. Йорданова, А. Русева, Ст. Младенов, Т. Панев
ЯДКИТЕ – ЧАСТ ОТ ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ
D. Gyurova, M. Yordanova, A. Ruseva, St. Mladenov, T. Panev
NUTS – A PART OF HEALTHY NUTRITION
2.5. Р. Георгиева, И. Караджова, М. Караджов
СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОКСИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ (As, Cd, Pb) ВЪВ ВОДИТЕ
И РИБИТЕ НА ЯЗОВИР В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ
R. Georgieva, I. Karadjova, M. Karadjov
TOXIC ELEMENT CONTAMINANTS (As, Cd, Pb) IN WATERS AND FISH TISSUES
IN A DAM FROM NORTHWESTERN BULGARIA
2.6. J. Slavkovi , Sl. obaji , T. Kundakovi (Serbia)
DETERMINATION OF TOTAL POLYPHENOLS IN COFFEE (COFFEA SP) AND
TEA (CAMELLIA SINENSIS) PRODUCTS AND COFFEE AND TEA BEVERAGES
2.7. Н. Манолова, И. Петкова, В. Николова, Цв. Георгиева
ОПТИМИЗИРАНЕ И ВНЕДРЯВНА НА ПРОЦЕДУРА ЗА ЕКСТРАКЦИЯ НА ДНК
ОТ СОЕВ ЛЕЦИТИН ЗА НУЖДИТЕ НА РУТИННАТА ПРАКТИКА
N. Manolova, I. Petkova, V. Nikolova, Tzv. Georgieva
OPTIMIZATION AND IMPLEMENTATION OF PROCEDURES FOR DNA EXTRACTION
FROM SOYA LECITHIN FOR THE NEEDS OF ROUTINE PRACTICE
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2.8. Д. Томов, Хр. Романова, И. Маринова, Н. Димитров,
Т. Димитров, Д. Бояджиев
ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОБРОВОЛНО ПРЕДСТАВЕНАТА
ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕ
D. Tomov, Hr. Romanova, I. Marinova, N. Dimitrov, T. Dimitrov,
D. Boyadjiev
CONFORMITY ASSESSMENT OF VOLUNTARY FOOD INFORMATION PRESENTED
IN FOOD LABELLING
2.9. Т. Врабчева, Б. Рашкова, Т. Дикова
МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БИСФЕНОЛ А И ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОУЧВАНЕ
НА ПАЗАРНИ ВНОСНИ ПРОБИ БЕБЕШКИ ШИШЕТА
T. Vrabcheva, B. Rashkova, T. Diкova
METHOD FOR DETERMINATION OF BISPHENOL A AND PRIMARLY STUDY
OF IMPORTED INFANT FEEDING BOTTLES
2.10. П. Иванова, Д. Луднева, Пл. Моллов, К. Михалев
БИОХИМИЧЕН СЪСТАВ И РАДИКАЛОУЛАВЯЩА СПОСОБНОСТ НА РАЗЛИЧНИ
СОРТОВЕ МАЛИНИ
P. Ivanova, D. Ludneva, Pl. Mollov, K. Michalev
BIOCHEMICAL COMPOSITION AND RADICAL TRAPPING ABILITY OF PRODUCTS
OF DIFFERENT VARIETIES OF RASPBERRIES
2.11. S. Panaiotov, P. Petkov, A. Naumova, V. Levterova, Nadia Brankova,
V. Karamfilov, G. Ivanova T. Kantardjiev
USE OF GRADIENT PCR FOR AUTHENTIFICATION OF IMPORTED HIGHLY
PROCESSED AVIAN PRODUCTS
2.12. Д. Гюрова, Ст. Младенов, М. Йорданова, Е. Славкова, Т. Панев
СЪВРЕМЕННИ БАЗИ ДАННИ ЗА ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ХРАНИТЕ –
НЕОБХОДИМОСТ И КРИТЕРИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ
D. Gyurova, St. Mladenov, M. Yordanova, E. Slavkova, T. Panev
MODERN FOOD CHEMICAL COMPOSITION DATABASES –
NECESSITY AND COMPILATION CRITERIA

ТЕМА 3. ХРАНИТЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ.
ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА
TOPIC 3. NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY.
FOOD AND NUTRITION POLICY
3.1. С. Петрова, В. Дулева, Л. Рангелова
ИНТЕРВЕНЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОМОЦИЯ КОНСУМАЦИЯТА
НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ ПРИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ
S. Petrova, V. Duleva, L. Rangelova
INTERVENTION STRATEGIES TO PROMOTE VEGETABLE AND FRUIT
CONSUMPTION OF SCHOOLCHILDREN IN BULGARIA
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3.2. В. Дулева, Бл. Йорданов
ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦА ОТ ИНСТИТУЦИИ
V. Duleva, Bl. Jordanov
MAIN ASPECTS OF INTERVENTION STRATEGY FOR IMPROVING NUTRITION OF
CHILDREN FROM SOCIAL ESTABLISHMENTS
3.3. М. Русинова, Цв. Борисова
БАНКА ЗА МАЙЧИНА КЪРМА
M. Rusinova, Tsv. Borisova
HUMAN MILK BANK
3.4. Д. Найденова, Т. Дачева
ИЗСЛЕДВАНЕ КУЛТУРАТА НА ХРАНЕНЕ НА СТУДЕНТИ ОТ МК КЪМ МУ – ВАРНА
D. Naydenova, T. Datcheva
RESEARCH ON FOOD CULTURE BY STUDENTS FROM MEDICAL COLLEGE AT
MEDICAL UNIVERSITY OF VARNA
3.5. Т. Момчилова, Ел. Михайлова, С. Кутрянска, Д. Алмухаметова
ХРАНИТЕЛЕН СТАТУС НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „АКУШЕРКА”,
МУ – ПЛОВДИВ
T. Momchilova, El. Mihailova, S. Kutryanska, D. Almuhametova
NUTRITION STATUS OF THE STUDENTS FROM „MIDWIFE“ FACULTY,
MEDICAL UNIVERSITY – PLOVDIV
3.6. Д. Овчарова, К. Ангелова
СОЦИАЛЕН МАРКЕТИНГ И ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА
D. Ovcharova, K. Angelova
SOCIAL MARKETING AND FOOD POLICY
3.7. Д. Овчарова, К. Ватралова
ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
D. Ovcharova, Kr. Vatralova
HEALTHY NUTRITION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
3.8. З. Митова
АНТРОПОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОДКОЖНАТА
И НА ВИСЦЕРАЛНАТА МАСТНА ТЪКАН ПРИ 9–15 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ
ОТ СОФИЯ (БЪЛГАРИЯ)
Z. Mitova
ANTHROPOLOGICAL ASSESSMENT OF SUBCUTANEOUS AND VISCERAL ADIPOSE
TISSUE IN 9–15-YEAR-OLD SCHOOLCHILDREN FROM SOFIA (BULGARIA)
3.9. С. Петрова, Д. Байкова, М. Куртишева, Хр. Юруков
АСПЕКТИ ПРИ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СБОРНИК РЕЦЕПТИ ЗА ХРАНЕНЕ
НА УЧЕНИЦИ
S. Petrova, D. Bajkova, M. Kurtisheva, Chr. Yurukov
ASPECTS IN UPDATING OF A BOOK OF RECIPES FOR SCHOOLCHILDREN’S
NUTRITION
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3.10. С. Петрова, В. Дулева, Е. Чикова-Ишченер
АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
ПРИ СТАРИ ХОРА
S. Petrova, V. Duleva, E. Chikova-Iscener
CURRENT ASPECTS OF THE FOOD-BASED DIETARY GUIDELINES
FOR OLDER PEOPLE
3.11. В. Горанова-Атанасова, С. Харизанова, Р. Василева, П. Гацева,
А. Александрова
ПРОУЧВАНЕ ВНОСА НА ОМЕГА-6 И ОМЕГА-3 ПОЛИНЕНАСИТЕНИ МАСТНИ
КИСЕЛИНИ В ХРАНЕНЕТО НА СТУДЕНТИ
V. Goranova-Atanasova, S. Harizanova, R. Vasileva, P. Gatseva,
A. Aleksandrova
STUDY OF OMEGA-6 AND OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS
INTAKES IN STUDENTS’ DIET

ЗАЛА 1 / CONFERENCE ROOM 1
14.00–16.00 (петък)

ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ / THIRD SESSION
ХРАНИТЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ. ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА.
NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY. FOOD AND NUTRITION POLICY.
Председатели –
доц. д-р Мариана Маринова дм, доц. д-р Б. Кавалджиева дм
Секретар – гл. ас. д-р Дарина Найденова
Chairmanship –
Assoc. Prof. Dr. Mariana Marinova PhD, Assoc. Prof. Dr. B. Kavaldzhieva PhD
Secretary – Chief Assist. Dr. Darina Naydenova
Пленарен доклад – 20 мин.
Plenary report – 20 min.
1.

М. Маринова
РОЛЯТА НА ОМЕГА-3 МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ДЕЦАТА
M. Marinova
THE ROLE OF OMEGA-FATTY ACIDS FOR CHILD DEVELOPMENT
Научни съобщения – по 10 мин.
Scientific communications – 10 min.

2.

Leser Vladka (Slovenia)
NUTRITION OF NURSING STUDENTS IN SLOVENIA
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3.

Б. Кавалджиева, Т. Димитрова, Д. Демирева
ХРАНЕНЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ – ЕЛЕМЕНТ ОТ ЗДРАВОСЛОВНИТЕ УСЛОВИЯ
НА ТРУД
B. Kavaldzhieva, T. Dimitrova, D. Demireva
THE NUTRITION OF WORKERS – AN ELEMENT OF HEALTHY WORKING
CONDITIONS
4. Н. Ушева, Р. Панчева, С. Попова
ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА – ПРАКТИКИ НА КЪРМЕНЕ И ЗАХРАНВАНЕ ВЪВ ВАРНА
N. Usheva, R. Pancheva, S. Popova
CHILD NUTRITION – BREASTFEEDING AND COMPLEMENTARY FEEDING
PRACTICES IN VARNA
5. З. Митова
ВРЪЗКИ НА ИТМ И НА НЕГОВИТЕ КОМПОНЕНТИ СЪС СОМАТОТИПА
ПРИ 9–15-ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ ОТ СОФИЯ (БЪЛГАРИЯ)
Z. Mitova
RELATIONS OF BMI AND ITS COMPONENTS WITH SOMATOTYPE
IN 9–15-YEAR-OLD SCHOOLCHILDREN FROM SOFIA (BULGARIA)
6. Я. Жечева, Ив. Янкова, А. Начева
ПЕРСЕНТИЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА ОБИКОЛКАТА НА ТАЛИЯТА
ПРИ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ
Y. Zhecheva, Iv. Yankova, An. Nacheva
WAIST CIRCUMFERENCE PERCENTILE VALUES IN BULGARIAN CHILDREN
AND ADOLESCENTS
7. Х. Деянов
ВИСОКАТА ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА ЗДРАВНА КУЛТУРА МОГАТ ДА СПАСЯТ
ЖИВОТА НА ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ВСЯКА ГОДИНА
H. Deyanov
HIGH PERSONAL AND PUBLIC HEALTH CULTURE MAY SAVE THE LIFE
OF THOUSANDS BULGARIANS EVERY YEAR
8. В. Бирданова, Н. Статев, К. Петков
СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РЕГРЕСИОННИ УРАВНЕНИЯ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ОСНОВНАТА ОБМЯНА, ПРИЛОЖЕНИ ПРИ МЛАДИ ЖЕНИ
V. Birdanova, N. Statev, K. Petkov
COMPARISON STUDY OF PREDICTIVE EQUATIONS CALCULATING FOR RESTING
ENERGY EXPENDITURE IN YOUNG WOMEN
9. Л. Иванова, Е. Ставрова
ТЕНДЕНЦИИ В ХРАНЕНЕТО НА БЪЛГАРИНА В ПЕРИОД НА ДИНАМИЧНИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ
L. Ivanova, E.Stavrova
NUTRITION TRENDS IN BULGARIA IN A PERIOD OF DYNAMIC ECONOMIC
CHANGES
15.30–16.00
ДИСКУСИЯ / DISCUSSION
16.00–16.30
КАФЕ–ПАУЗА / COFFEE BREAK
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ЗАЛА 5 / CONFERENCE ROOM 5
14.00–16.00 (петък)

ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ / FORTH SESSION
АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
И АСОЦИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ – ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
CURRENT ASPECTS OF OBESITY AND RELATED DISEASES
METABOLIC SYNDROME – PREVENTION AND TREATMENT
Председатели – доц. д-р Даниела Попова дм, Doina C rstea
Секретар – д-р Борислав Георгиев
Chairmanship – Assoc. Prof. Dr. Daniela Popova PhD, Doina C rstea
Secretary – Dr. Borislav Georgiev
Пленарен доклад – 20 мин.
Plenary report – 20 min.
1.

D. C rstea, M. Zaharie, S. I. Zaharie, A. P. C rstea (Romania)
THE ASSOCIATION BETWEEN GESTATIONAL DIABETES AND
PREGNANCY-INDUCED HYPERTENSION
Научни съобщения – по 10 мин.
Scientific communications – 10 min.

2.

3.

4.

Д. Въндева, Д. Попова, Б. Страхилова, М. Дичева, B. Каменова
ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ
СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕ
D. Vundeva, D. Popova, B. Strahilova, M. Ditcheva, V. Kamenova
STUDY ON QUALITY OF LIFE IN OBESE PATIENTS
Б. Страхилова, Д. Попова, Д. Въндева, Н. Хаджипетров, Е. Димитрова
ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ ПРИЛАГАЛИ АЛТЕРНАТИВНИ ДИЕТИЧНИ
РЕЖИМИ
B. Strahilova, D. Popova, D. Vundeva, N. Hadjipetrov, E. Dimitrova
STUDY IN OBESE PATIENTS ON ALTERNATIVE DIETS
Д. Попова, Б. Страхилова, Д. Въндева, Р. Попова
СКРИНИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ ПРИ ПАЦИЕНТИ
С РАЗЛИЧНИ АНТРОПОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ
D. Popova, B. Strahilova, D. Vundeva, R. Popova
SCREENING STUDY ON BONE DENSITY IN SUBJECTS WITH DIFFERENT
ANTHROPOMETRIC INDICES
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5.

Н. Гочева, Б. Георгиев, Д. Попова
ЧЕСТОТА И КОНТРОЛ НА ДИАБЕТА ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТИ
С ИБС В БЪЛГАРИЯ – EUROASPIRE III
N. Gotcheva, B. Georgiev, D. Popova
DIABETES IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE –
THE BULGARIAN COHORT OF EUROASPIRE III-HOSPITAL ARM
6. Н. Гочева, Б. Георгиев, Д. Попова
ЧЕСТОТА И КОНТРОЛ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ
ПАЦИЕНТИ С ИБС В БЪЛГАРИЯ – EUROASPIRE III
N. Gotcheva, B. Georgiev, D. Popova
OBESITY IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE –
THE BULGARIAN COHORT OF EUROASPIRE III-HOSPITAL ARM
15.30–16.00
ДИСКУСИЯ / DISCUSSION
16.00–16.30

КАФЕ–ПАУЗА / COFFEE BREAK

ЗАЛА 1 / CONFERENCE ROOM 1
16.30–17.30 (петък)

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ НА FRESENIUS KABI
„SUPPORTAN’’ В ОНКОЛОГИЯТА – ПОДДЪРЖА ЖИВОТА
1.
2.

Д-р Д. Калев, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна
МАЛНУТРИЦИЯ В ОНКОЛОГИЯТА
Доц. Д. Попова, УМБАЛ „Царица Йоанна –ИСУЛ“, София
ХРАНИТЕЛНА ТЕРАПИЯ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ПАЦИЕНТИ

SYMPOSIUM OF FRESENIUS KABI
„SUPPORTAN” IN ONCOLOGY – SUPPORTS LIFE
1.
2.

Dr. D. Kalev, UH „St. Marina”, Varna
MALNUTRITION IN ONCOLOGY
Assoc. Prof. Dr. D.Popova, UH „Queen Giovanna–ISUL”, Sofia
DIET THERAPY IN ONCOLOGY PATIENTS
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17.30–19.00 (петък)

ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ / FIFTH SESSION
КЛИНИЧНО ХРАНЕНЕ. МАЛНУТРИЦИЯ
CLINICAL NUTRITION. MALNUTRITION
Председатели –
проф. д-р Димитър Карадимов, дмн, доц. д-р Евгени Стойнев, дм
Секретар – д-р Мая Дичева
Chairmanship –
Prof. Dr. Dimitar Karadimov DSc, Assoc. Prof. Dr. Eugeny Stoynev PhD
Secretary – Dr. Maya Dicheva
Научни съобщения – по 10 мин.
Scientific communications – 10 min.
1. М. Белитова, Д. Карадимов
ПЕРМИСИВНО ХИПОКАЛОРИЙНО ПАРЕНТЕРАЛНО/ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОБЕЗИТЕТ В ЦЕНТРАЛНА РЕАНИМАЦИЯ
НА УМБАЛ „Ц. ЙОАННА” – ИСУЛ
M. Belitova, D. Karadimov
PERMISSIVE HYPOCALORIC UNDERFEEDING (PARENTERAL/ENTERAL) IN
OBESE PATIENTS, LOCATED IN UNIVERSITY HOSPITAL ‘QUEEN GIOVANNA’S ICU
2. М. Ангелова, Н. Янева, В. Недкова
ЦИНКОВ СТАТУС ПРИ ДЕЦА С МАЛАБСОРБЦИОНЕН СИНДРОМ
M. Angelova, N. Yaneva, V. Nedkova
ZINC STATUS IN CHILDREN WITH MALABSORPTION SYNDROME
3. Р. Попова, Д. Попова
АНАЛИЗ НА ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА МАЛНУТРИЦИЯ
R. Popova, D. Popova
ANALYSIS OF PATIENTS WITH MALNUTRITION
4. Н. Хаджипетров, Д. Попова, Р. Попова
МАЛНУТРИЦИЯ И СЪРЦЕ
N. Hadjipetrov, D. Popova, R. Popova
MALNUTRITION AND HEART
5. М. Дичева, Д. Попова
РЕДКИ ВРОДЕНИ МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ – РАЗСТРОЙСТВА
НА МЕТАБОЛИТНИЯ ЦИКЪЛ НА УРЕЯТА И ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ –
ПРОБЛЕМИ ПРИ ПАЦИЕНТИ НАД 18 Г.
M. Ditcheva, D. Popova
RARE CONGENITAL METABOLIC DISEASES – UREA CYCLE DISORDERS
AND PHENYLKETONURUA – PROBLEMS IN PATIENTS UP 18 YEARS
18.30–19.00
ДИСКУСИЯ / DISCUSSION
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21 май 2011 г. (събота)
9.00–12.00

Регистрация на участниците – фоайе на МДУ „Фр. Ж. Кюри”
Registration

ЗАЛА 1/ CONFERENCE ROOM 1
9.00–12.00

ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ / SIXTH SESSION
НОВИ ХРАНИ И МЕДИКАМЕНТИ В ЛЕЧЕНИЕТО
НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
ХРАНИТЕЛНА ПРЕВЕНЦИЯ И ДИЕТОТЕРАПИЯ
NEW FOODS AND MEDICINES IN CHRONIC
NON-COMMUNICABLE DISEASES.
FOOD AND NUTRITION PREVENTION AND DIET THERAPY
Председатели –
доц. д-р Александър Пенков, дм, доц. д-р Т. Търновска дм
Секретар – гл. асист. д-р Димитър Христов
Chairmanship –
Assoc. Prof. Dr. Alexandar Penkov PhD, Assoc. Prof. Dr. T. Turnovska PhD
Secretary – Chief Assist. Dr. Dimitar Hristov
Научни съобщения – по 10 мин.
Scientific communications – 10 min.
1.

2.

3.

Т. Търновска, М. Кубатева, В. Радева
ПРОУЧВАНЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ХРАНЕНЕ В МБАЛ – СМОЛЯН
T. Turnovska, M. Kubateva, V. Radeva
INVESTIGATION ON THE CURATIVE NUTRITION IN THE GENERAL HOSPITAL
OF ACTIVE TREATMENT IN THE TOWN OF SMOLYAN
А. Пенков
ХРАНЕНЕ И РАК НА ПРОСТАТАТА
A. Penkov
DIET AND PROSTATE CANCER RISK
Д. Христов
ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЛАКНИНИ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ХРОНИЧНИТЕ
НЕИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
D. Hristov
FIBERS IN THE PREVENTION OF CHRONIC NONINFECTIOUS DISEASES
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4.

5.

Ан. Димитрова
РОЛЯТА НА ЦИНКОВИЯ ДЕФИЦИТ В ПАТОГЕНЕЗАТА НА АТЕРОСКЛЕРОЗА
А. Dimitrova
THE ROLE OF ZINC DEFICIENCY IN THE PATHOGENESIS OF ATHEROSCLEROSIS
В. Недкова, М. Ангелова, Н. Янева, С. Асенова
CYSTIC FIBROSIS И СЕРУМЕН ЦИНК
V. Nedkova, M. Angelova, N. Yaneva, S. Asenova
CYSTIC FIBROSIS AND SERUM ZINC

10.00–10.30

КАФЕ–ПАУЗА / COFFEE BREAK

6.

Св. Кирякова
ЙОДИРАНАТА СОЛ КАТО ПРОФИЛАКТИКА НА ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
S. Kiriakova
IODIZED SALT IN THE PREVENTION OF IODINE DEFICIENCY DISORDERS
7. М. Николова
НУТРИГЕНОМИКАТА И НУТРИГЕНЕТИКАТА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА РАКА
M. Nikolova
NUTRIGENOMICS AND NUTRIGENETICS IN CANCER PREVENTION
8. Д. Герасимова
ПЕРСПЕКТИВИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ДИЕТОТЕРАПИЯ
ПРИ ИНТЕГРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА
D. Gherassimova
BREAST CANCER INTEGRATIVE TREATMENT: DIET THERAPY PERSPECTIVES
AND APPLICATION GROUNDS
9. Д. Попова, T. Saldeen, Ю. Илиева, Р. Попова
ОМЕГА ИНДЕКС И КОГНИТИВЕН СТАТУС ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ОМЕГА-З
МАСТНИ КИСЕЛИНИ В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ
D. V. Popova, T. Saldeen, Y. Ilieva, R. B. Popova
OMEGA INDEX AND COGNITIVE STATUS IN ELDERLY AFTER OMEGA-3 FATTY
ACIDS SUPPLEMENTATION
10. Вл. Шишков, М. Христов, Д. Герасимова
СИСТЕМЕН НУТРИЦИОЛОГИЧЕН ПОДХОД ПРИ КАНЦЕРОПРЕВЕНЦИЯ
V. Shishkov, M. Hristov, D. Gerassimova
SYSTEMATIC NUTRITIONAL APPROACH TO CANCER PREVENTION
11.30–12.00
ДИСКУСИЯ / DISCUSSION
12.00–14.00

ОБЕДНА ПОЧИВКА / LUNCH
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ПОСТЕРНА СЕСИЯ (Теми 4, 6, 8, 9, 10)
POSTER SESSION (Topics 4, 6, 8, 9, 10)
12.00–14.00
Фоайе на МДУ „Фр. Ж. Кюри” / foyer of IHS „F.J.Curie”
Председатели – доц. д-р. С. Попова, дм, доц. д-р Х. Деянов, дм
Chairmanship – Assoc. Prof. Dr. S. Popova PhD, Assoc. Prof. Dr. H. DeyanovPhD

ТЕМА 4. СЪВРЕМЕННИ ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
TOPIC 4. NEW FOOD TECHNOLOGIES
4.1. М. Огнянов, Ир. Янакиева, Алб. Кръстанов, М. Николова, В. Късовски,
М. Крачанoва
ЕНЗИМНО ПОЛУЧАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ФРАКЦИИ
ОТ ПЕКТИНОВ ПОЛИЗАХАРИД НА ПРАЗ
M. Ognyanov, I. Yankeiva, M. Nikolova, A. Krastanov,V. Kussovsky,
M. Kratchanova
ENZYMATIC PRODUCTION OF BIOLOGICALLY ACTIVE FRACTIONS
OF PECTIC POLYSACCHARIDE FROM LEEK
4.2. М. Николова, G. Ambrozova, М. Крачанова, П. Денев В. Късовски,
M. Ciz, Ant. Lojek
ЕФЕКТ НА ПЕКТИНОВИ ПОЛИЗАХАРИДИ, ИЗОЛИРАНИ ОТ ПРАЗ
ВЪРХУ ПРОДУКЦИЯТА НА РЕАКТИВНИ ФОРМИ НА КИСЛОРОДА
И АЗОТА ОТ ФАГОЦИТИ
M. Nikolova, G. Ambrozova, M. Kratchanova, P. Denev, V. Kussovski,
M. Ciz, Ant. Lojek
EFFECT OF PECTIC POLYSACCHARIDES ISOLATED FROM LEEK ON
THE PRODUCTION OF REACTIVE OXYGEN AND NITROGEN SPECIES
BY PHAGOCYTES
4.3 Я. Янев
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕСТЕТИЧЕСКИ ОФОРМЕНИ,
ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ ПЕЧИВА ОТ МАЯНО ТЕСТО
Y. Yanev
PRODUCTION POSSIBILITIES OF ATTRACTIVELY SHAPED, WHOLEMEAL BAKED
DISHES FROM YEAST DOUGH
4.4. М. Рускова, Н. Пенов, Т. Петрова, П. Цонев
ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЯТЯ НА ЕКСТРУДИРАНЕ НА СМЕСИ ОТ ЯБЪЛКОВИ
ПРЕСОВКИ И ПШЕНИЧЕН ГРИС ВЪРХУ СТРУКТУРНО –
МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЕКСТРУДАТИ
M. Ruskova, N. Penov, T. Petrova, P. Tsonev
EFFECT OF EXTRUSION CONDITIONS ON STRUCTURAL– MECHANICAL
PROPERTIES OF APPLE POMACE – WHEAT SEMOLINA EXTRUDATES
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4 5. И. Петрова, Н. Пенов, С. Стамов
ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РЕОЛОГИЯТА НА ЕКСТРУДАТИ ОТ ЕЛДА
Iv. Petrova, N. Penov, St. Stamov
RESEARCH ON RHEOLOGY OF BUCKWHEAT EXTRUDATE
4. 6. Д. Михайлова, Цв. Тенева, В. Станчев, С. Бахчеванска, В. Тонева
ОПТИМИЗИРАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ГЛИЦЕРИНОВ
ЕКСТРАКТ ОТ HABERLEA RHODOPENSIS
D. Mihaylov, Tsv. Teneva, V. Stanchev, S. Bahchevanova, V. Toneva
OPRIMIZING THE OBTAINING CONDITIONS OF GLYCERIN EXTRACT FROM
HABERLEA RHODOPENSIS
4.7. П. Цонев, Н. Пенов, Т. Петрова, М. Рускова
ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА ЕКСТРУДИРАНИ СМЕСИ ОТ ЧЕРЕН НАХУТ
И ПШЕНИЧЕН ГРИС
P. Tsonev, N. Penov, T. Petrova, M. Ruskova
PHYSICAL PROPERTIES OF EXTRUDED BLENDS FROM BLACK CHICK-PEAS
AND WHEAT SEMOLINA
4.8. Р. Михов
СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ
НА КЕТЪРИНГ-КУЛИНАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО
R. Mihov
UP-TO-DATE TRENDS OF TECHNOLOGY EQUIPMENT IN CATERING
4.9. З. Денкова, В. Янакиева, И. Мургов
СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКВАСКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВЪРДИ СИРЕНА
Z. Denkova, B. Yanakieva, I. Murgov
SELECTION OF STARTER CULTURES FOR PRODUCTION
OF HARD CHEESES

ТЕМА 6. ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ И НАПИТКИ
TOPIC 6. FUNCTIONAL FOODS AND BEVERAGES
6.1. В. Карагьозов, М. Николова, М. Крачанова, Х. Крачанов
ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ СУРОВИНИ. ПОЛУЧАВАНЕ
НА ПЮРЕОБРАЗНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРАЗ
V. Karagyozov, M. Nikolova, M. Kratchanova, Chr. Kratchanov
FUNCTIONAL FOODS FROM VEGETABLES. DEVELOPMENT OF PUREE-LIKE
PRODUCTS FROM LEEK
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ТЕМА 8. НОВИ ХРАНИ И МЕДИКАМЕНТИ В ЛЕЧЕНИЕТО
НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ХРАНИТЕЛНА ПРЕВЕНЦИЯ
И ДИЕТОТЕРАПИЯ
TOPIC 8. NEW FOODS AND MEDICINES IN CHRONIC
NON-COMMUNICABLE DISEASES.
FOOD AND NUTRITION PREVENTION AND DIET THERAPY
8.1. С. Петрова, Л. Рангелова, В. Дулева
РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА АНЕМИЯ ПРИ МАЙКИ И ДЕЦА ДО 5-ГОДИШНА
ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ
S. Petrova, L. Rangelova, V. Duleva
ANEMIA IN CHILDREN UNDER FIVE YEARS OLD AND CHILDBEARING WOMEN
IN BULGARIA: RISK FACTORS
8.2. М. Йорданова, Д. Гюрова, Т. Панев
ПЪЛНОЗЪРНЕСТИЯТ ХЛЯБ – НЕЗАМЕНИМ ИЗТОЧНИК НА ХРАНИТЕЛНИ
ВЛАКНИНИ
M. Yordanova, D. Guyrova, T. Panev
THE WHOLEGRAIN BREAD – AN INDISPENSABLE SOURCE OF DIETARY FIBERS
8.3. Т. Димитрова, Б. Кавалджиева, Н. Дончев
СВЪРЗАНИ С ХРАНЕНЕТО РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВА
ПАТОЛОГИЯ СРЕД РАБОТЕЩИ ЛИЦА
T. Dimitrova, B. Kavaldjieva, N. Donchev
NUTRITION RELATED CARDIO-VASCULAR RISK FACTORS AMONG WORKERS
8.4. Б. Русева, Р. Иванова, М. Моллова, К. Цачев, А. Димитрова
ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИЯ СЕЛЕНОВ ПРИЕМ ВЪРХУ ПРОМЕНИТЕ В АОРТНА
СТЕНА НА МЛАДИ НОРМОТЕНЗИВНИ ПЛЪХОВЕ
B. Ruseva, R. Ivanova, M. Mollova, K. Tsachev, A. Dimitrova
INFLUENCE OF DIFFERENT SELENIUM INTAKE ON THE CHANGES
IN AORTIC WALL OF YOUNG NORMOTENSIVE RATS
8.5. Д. Димитров
РЕСВЕРАТРОЛ
D. Dimitrov
RESVERATROL
8.6. М. Пенкова, Д. Радичева
СТЕАТОЗА НА ЧЕРЕН ДРОБ И ХИПЕРФЕРИТИНЕМИЯ
M. Penkova, D. Radicheva
LIVER STEATOSIS AND HIPERFERRITINEMIA
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ТЕМА 9. АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
И АСОЦИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ –
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
TOPIC 9. CURRENT ASPECTS OF OBESITY AND RELATED DISEASES
METABOLIC SYNDROME – PREVENTION AND TREATMENT
9. 1. П. Денев, Н. Ботушанов, Д. Троев, М. Орбецова, М. Крачанова,
Хр. Крачанов
ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОК ОТ АРОНИЯ ПРИ ПРЕВЕНЦИЯ И КОНТРОЛ
НА ДИАБЕТ ТИП II
P. Denev, N. Botushanov, D. Troev, M. Orbetzova, M. Kratchanova,
Chr. Kratchanov
APPLICATION OF ARONIA JUICE IN THE PREVENTION AND CONTROL
OF TYPE II DIABETES
9.2. Т. Янакиева
ПРОУЧВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ТЕЛЕСНА МАСА И СТЕПЕНТА НА РИСКА
ОТ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ ДЕЦА ОТ ДВЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ГР. ХАСКОВО
T. Yanakieva
RESEARCH ON BODY MASS INDEX AND LEVEL OF RISK OF OBESITY
IN CHILDREN OF TWO KINDERGARTEN IN HASKOVO
9.3. Н. Чакърова, Ц. Танкова, Л. Даковска, И. Атанасова
ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК ПРИ НАРУШЕНА ГЛИКЕМИЯ
НА ГЛАДНО И НАРУШЕН ГЛЮКОЗЕН ТОЛЕРАНС
N. Chakarova, T.Tankova, L. Dakovska, I. Atanassova
CARDIOVASCULAR RISK ASSESSMENT IN IMPAIRED FASTING GLUCOSE AND
IMPAIRED GLUCOSE TOLERANCE

ТЕМА 10. КЛИНИЧНО ХРАНЕНЕ. МАЛНУТРИЦИЯ
TOPIC 10. CLINICAL NUTRITION. MALNUTRITION
10.1. А. Ничева
МАЛНУТРИЦИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ
A. Nicheva
MALNUTRITION OF YOUNG CHILDREN

27

14.00–15.00

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ НА „АЛКАЛОИД“
„От хранене, през сърдечно-съдови рискови фактори
до съвременна стратегия за превенция на исхемична болест
на сърцето при метаболитен синдром“
Модератори: Доц. Даниела Попова, УМБАЛ „Царица Йоанна”
Доц. Владимир Христов, МЦ „Про-Вита”
1.

„ОТ ХРАНИТЕЛНИ РИСКОВИ ФАКТОРИ ДО КОМПОНЕНТИ
НА МЕТАБОЛИТНИЯ СИНДРОМ”
Доц. Даниела Попова, УМБАЛ „Царица Йоанна”
2. „ОТ МЕТАБОЛИЗЪМ, ПРЕЗ СЪДОВА РЕГУЛАЦИЯ ДО СЪРДЕЧНО-СЪДОВИ
РИСКОВИ ФАКТОРИ ПРИ МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ”
Доц. Владимир Христов, МЦ „Про-Вита”
3. „СЪВРЕМЕННИ ПРЕПОРЪКИ ЗА МЕДИКАМЕНТОЗНО ЛЕЧЕНИЕ
НА ПОВИШЕНОТО АРТЕРИАЛНО НАЛЯГАНЕ И АТЕРОГЕННАТА
ДИСЛИПИДЕМИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ”
Д-р Борислав Георгиев, НКБ

SYMPOSIUM OF „ALKALOID“
From nutrition via cardiovascular risk factors to contemporary
strategy for prevention of coronary heart disease
in metabolic syndrome
Moderators: Assoc. Prof. Daniela Popova UH „Queen Giovanna” ISUL, Sofia
Assoc. Prof. Vladimir Hristov MC „Pro-Vita”
1.

FROM THE NUTRITIONAL RISK FACTORS TO METABOLIC SYNDROME
COMPONENTS
Assoc. Prof. Dr. Daniela Popova UH „Queen Giovanna” ISUL, Sofia
2. FROM METABOLISM VIA VASCULAR REGULATION TO CARDIOVASCULAR
RISK FACTORS IN METABOLIC SYNDROME
Assoc. Prof. Dr.Vladimir Hristov MC „Pro-Vita”
3. CURRENT MEDICAL TREATMENT GUIDELINES FOR HIGH BLOOD PRESSURE
AND ATHEROGENIC DYSLIPIDAEMIA IN PATIENTS
WITH METABOLIC SYNDROME
Dr. Borislav Georgiev NHH
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15.00–17.00

ФИРМЕНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ / FIRM PRESENTATIONS
Модератори: проф. д-р Б. Попов, дмн, доц. д-р Д. Попова, дм

1. Фирмени презентации на ДАНОН / DANONE
1.1. Д-р К. Траев
„ПУБЛИЧНО-ЧАСТНИ ПАРТНЬОРСТВА В БОРБАТА С ДЕТСКОТО ЗАТЛЪСТЯВАНЕ –
ОПИТЪТ НА ДАНОН“

Детайли относно програмата „Активни и здрави“ – успешна публично-частна инициатива
в борбата със затлъстяването и ниското ниво на спортна активност сред българските деца с
участието на ФДБ, Данон, известни спортни личности, НЦООЗ, УХТ – Пловдив и т.н.

1.2. Д-р К. Траев
„РОЛЯТА НА МЛЕЧНО-КИСЕЛИТЕ ПРОДУКТИ В ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ
В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ”

Представяне на новата продуктова гама на Данон – здравословни продукти, съобразени с
препоръките на НЦООЗ и наредба 37 за здравословно хранене в училищата

2. Фирмена презентация на КЕНДИ Фарма / KENDY
„ПРОБИOТИЦИТЕ – ПРИЛОЖЕНИЕ В СЪВРЕМЕННАТА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА“

3. Фирмена презентация на UNILEVER
„НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ МАРГАРИНИ ЗА МАЗАНЕ”

4. Фирмена презентация на „СОЛЕЙ” / SOLAE
Д-р Гари Менделсън/ Garry Mendelson
„ПОЛЗАТА ОТ СОЕВИЯ ПРОТЕИН – ИЗВОДИ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ НАУЧНИ
ПРОУЧВАНИЯ“
BENEFITS OF SOY PROTEIN. SUMMARY OF RECENT SCIENTIFIC RESEARCHES

5. Фирмена презентация на ДЕВИН / DEVIN
„ДИЕТИТЕ И ВОДАТА“

6. Фирмена презентация на СБМ Интернешънъл ЕООД /
SBM International Ltd
Миглена Георгиева
„ХРАНИТЕЛНА АЛЕРГИЯ В КЪРМАЧЕСКА ВЪЗРАСТ И ПРИЛОЖЕНИЕТО
НА „ФРИЗОПЕП АС“

7. Фирмена презентация на SANDOZ
Д-р Персиан Буков
„ДИСБАКТЕРИОЗА – ПОВЕЧЕ ОТ ДИСКОНФОРТ“

8. Фондация Български Национален Воден Съвет /
Bulgarian National Water Council
Виктория Стойчева
„БЪЛГАРСКИ ВОДЕН СЪВЕТ – АМБИЦИОЗЕН ПРОЕКТ В ИМЕТО НА ЗДРАВЕТО“

9. Фирмена презентаци на РОШ / ROCHE
„XENICAL, НАЙ–НАДЕЖДНИЯТ ПАРТНЬОР ПРИ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ“
17.00–17.30
КАФЕ–ПАУЗА / COFFEE BREAK

29

17.30–19.00

СЕДМО ЗАСЕДАНИЕ / SEVENTH SESSION
СЪВРЕМЕННИ ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ.
ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ. ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ И НАПИТКИ.
NEW FOOD TECHNOLOGIES. FOOD SUPPLEMENTS.
FUNCTIONAL FOODS AND BEVERAGES
Председатели –
доц. д-р Веселка Дулева, дм, доц. Габриела Маринова, дб
Секретар – д-р Светлана Кирякова
Chairmanship –
Assoc. Prof. Dr. Vesselka Duleva PhD, Assoc. Prof. Gabriela Marinova PhD
Secretary – Dr. Svetlana Kiriakova
Пленарни доклади – по 20 мин.
Plenary reports- 20 min.
1.

2.

3.

В. Дулева
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕ НА ЗДРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ НА ХРАНИТЕЛНИ
ДОБАВКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ
V. Duleva
REQUIREMENTS FOR FORMULATION OF HEALTH CLAIMS FOR FOOD
SUPPLEMENTS AND FUNCTIONAL FOODS
K. Пашова-Балтова, Ж Димитров, Н. Нинова, М. Михайлова, З. Уршев
ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА И
БИОЛОГИЧНА СТОЙНОСТ НА МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ
K. Pashova, Zh. Dimitrov, N.Ninova, M. Mychailova, Z Urshev
INNOVATIVE SOLUTIONS TO INCREASE THE NUTRITIONAL AND BILOGICAL VALUE
OF MILK PRODUCTS
С. Иванов, С. Милева, В. Алексиева, Е. Шопов, Т. Йончева, Л. Митева,
Л. Бранкова, П. Керчев
ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ КОНСУМАЦИЯ НА НИСКОАЛКОХОЛНИ
НАПИТКИ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ?
S. Ivanov, S. Mileva, V. Alexieva, E. Shopova, T. Yoncheva, L. Miteva,
L. Brankova, P. Kerchev
THE POSITIVE EFFECTS OF LOW-ALCOHOLIC BEVERAGES CONSUMPTION –
MYTH OR REALITY?
Научни съобщения – по 10 мин.
Scientific communications – 10 min.

4.

Г. Маринова
ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АНТИОКСИДАНТНАТА АКТИВНОСТ НА НОВИ НАШИ
ПРОБИОТИЧНИ ХРАНИ
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G. Marinova
INVESTIGATION ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF NEW PROBIOTICS FOODS
5. М. Николова
РОЛЯТА НА ВИТАМИН D – МЕЖДУ ДИСКУСИЯТА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА
M. Nikolova
THE ROLE OF VITAMIN D – BETWEEN DISCUSSION AND EVIDENCES
6. Г. Бекяров, М. Какалова, Ц. Бекярова
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА СЕЛЕНОВИЯ ДЕФИЦИТ В ХРАНАТА
НА БЪЛГАРИТЕ
G. Bekyiarov, M. Kakalova, Ts. Bekyarova
SELENIUM DEFICIENCY IN THE DIET OF BULGARIANS AND OPPORTUNITIES
FOR COMPENSATION
19.00–19.30
ДИСКУСИЯ / DISCUSSION
20.30

ГАЛА ВЕЧЕРЯ В РЕСТОРАНТ НА КОМПЛЕКСА / OFFICIAL DINNER

22 май 2011 г. (неделя)

ЗАЛА 1/ CONFERENCE ROOM 1
9.00–13.30

ОСМО ЗАСЕДАНИЕ / EIGHTH SESSION
ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ НА ХРАНЕНЕТО.
ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ.
ПРЕВЕНЦИЯ НА КАРДИОВАСКУЛАРНИЯ РИСК
PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF NUTRITION. SPORT NUTRITION.
PREVENTION OF CARDIOVASCULAR RISK
Председатели – доц. Констанца Ангелова,дм, доц. Петър Атанасов
Доц. д-р Нина Гочева,дм
Секретар – д-р Росица Попова
Chairmanship – Assoc. Prof. Konstanza Angelova PhD, Assoc. Prof.Peter
Atanassov, Assoc. Prof. Dr. Nina Gocheva PhD
Secretary – Dr. Rosica Popova
Пленарни доклади – по 20 мин.
Plenary reports – 20 min.
1.

Ив. Хинков, К. Ангелова
НАНОТЕХНОЛОГИЯ И ЗДРАВЕН РИСК
Iv. Hinkov, K. Angelova
NANOTECHNOLOGY AND HEALTH RISK
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2.

3.

Л. Андреева, С. Цветков, Д. Стефанова, Л. Петров, Г. Матеев,
Л. Каменов, А. Басон, Т. Джарова
ЕФЕКТИ ОТ СУПЛЕМЕНТАЦИЯ С НАТУРАЛЕН ШОКОЛАД ВЪРХУ
КРЪВНО НАЛЯГАНЕ, ПУЛСОВА ЧЕСТОТА, ЧЕРВЕНИ КРЪВНИ КЛЕТКИ,
ХЕМОГЛОБИН И ХЕМАТОКРИТ В ОТГОВОР НА СУБМАКСИМАЛНО
НАТОВАРВАНЕ ПРИ ПЛУВЦИ
L. Andreeva, S.Tzvetkov, D. Stefanova, L. Petrov, G. Mateev, L. Kamenov,
A. Basson, T. Djarova
THE EFFECTS OF DARK CHOCOLATE SUPPLEMENTATION ON BLOOD PRESSURE,
HEART RATE, RED BLOOD CELLS, HAEMOGLOBIN AND HAEMATOCRIT IN
RESPONSE OF SUBMAXIMAL EXERCISE IN MALE SWIMMERS
Д. Зайкова, Л. Петров, Н. Заеков, Б. Илинова, О. Грошев, П. Йорданов,
П. Атанасов
КОНТРОЛ НА ХРАНЕНЕТО ПРИ ОЦЕНКА НА ЕФЕКТ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
ПРИ СПОРТИСТИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ НЕПРОФЕСИОНАЛНО С КУЛТУРИЗЪМ
D. Zaykova, L. Petrov, N. Zaekov, B. Ilinova, O. Groshev, P. Jordanov,
P. Atanassov
CONTROL OF NUTRITION AND EVALUATION OF THE EFFECT OF DIETARY
SUPPLEMENTS FOR NON-PROFESSIONAL BODYBUILDERS
Научни съобщения – по 10 мин
Scientific communications – 10 min.

4.

5.

6.

Р. Попова
ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА – ДИАГНОСТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ ПРИ РАЗЛИЧНИ
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ
R. Popova
BODY MASS INDEX – DIAGNOSTIC VALUE AT DIFFERENT AGES
Р. Попова
КЕТОГЕННАТА ДИЕТА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЕПИЛЕПСИЯТА
R. Popova
THE KETOGENIC DIET IN THE TREATMENT OF EPILEPSY
Д. Димитров
ХИСТАМИН И ХИСТАМИНОВА НЕПОНОСИМОСТ
D. Dimitrov
HISTAMINE AND HISTAMINE INTOLERANCE

10.30–11.00

КАФЕ – ПАУЗА / COFFEE BREAK
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11.00–12.00

НАУЧЕН СИМПОЗИУМ НА HAPPY
Модератори: проф. д-р Б. Попов, дмн, проф. д-р Донка Байкова, дм
доц. Даниела Попова, УМБАЛ „Царица Йоанна”
1. HAPPY SUSHI – ДОБРИЯТ ИЗБОР ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ
2. РОЛЯТА НА РИБАТА И РИБНИТЕ ПРОДУКТИ В БАЛАНСИРАНОТО ХРАНЕНЕ
3. РИБАТА И РИБНИТЕ ИЗДЕЛИЯ В ДИЕТОТЕРАПИЯТА

SYMPOSIUM OF FIRM HAPPY
Moderators: Prof. Dr. Bojidar Popov DSc, Prof. Dr. Donka Bajkova PhD, Assoc.
Prof. Daniela Popova UH „Queen Giovanna” ISUL, Sofia
1. HAPPY SUSHI – THE GOOD CHOICE FOR HEALTHY NUTRITION
2. THE ROLE OF FISH AND SEA FOOD IN BALANCED NUTRITION
3. THE FISH AND SEA FOOD IN DIET THERAPY
Пленарен доклад – 20 мин
Plenary report – 20 min.
7.

Н. Гочева
ХРАНЕНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ
СПОРЕД РЪКОВОДСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО
И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В БЪЛГАРИЯ (ДАННИ ОТ EUROASPIRE III)
N. Gotcheva
NUTRITION AND PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES ACCORDING
TO THE GUIDELINES OF THE EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOLOGY –
APPLICATION IN BULGARIA (DATA OF EUROASPIRE III)
Научни съобщения – по 10 мин.
Scientific communications – 10 min.

8.

Н. Гочева, Б. Георгиев, С. Иванов, Д. Гочев
РИСКОВ ПРОФИЛ НА БОЛНИТЕ С КОРОНАРНА БОЛЕСТ НА СЪРЦЕТО –
БЪЛГАРСКА КОХОРТА НА ПРОУЧВАНЕТО EUROASPIRE III
(ПАЦИЕНТИ С ДОКАЗАНА ИБС)
N. Gotcheva, B. Georgiev, S. Ivanov, D. Gotchev
RISK PROFILE OF PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE –
THE BULGARIAN COHORT OF EUROASPIRE III-HOSPITAL ARM
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9.

Б. Георгиев
ПОДХОДИ В ТЕРАПИЯТА ЗА ПО-ДОБРА СЪПРИЧАСТНОСТ И ПРИДЪРЖАНЕ
КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ВИСОКО-РИСКОВИ БОЛНИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА
НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ РИСК
B. Georgiev
MANAGEMENT APPROACH FOR BETTER COMPLIANCE AND PERSISTENCE
IN HIGH RISK PATIENTS TO PREVENT CARDIO-VASCULAR RISK
10. Е. Стойнев
ВАРИАНТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА НЯКОИ МЕТАБОЛИТНИ НАРУШЕНИЯ
E. Stoynev
VARIANTS FOR MODELLING OF SOME METABOLIC DISEASES
11. Д. Найденова, Ст. Порожанова, Б. Кавалджиежа, Т. Геров, Е. Димитрова
МЯСТО НА РИБНИТЕ ПРОДУКТИ В ХРАНЕНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
ПО ЧЕРНОМОРИЕТО
D. Najdenova, St. Porojanova, B. Kavaldjieva, T. Gerov, E. Dimitrova
PLACE OF FISH AND FISH PRODUCTS IN THE NUTRITION OF THE BLACK SEA
COAST POPULATION
12. Н. Гочева, Б. Георгиев, С. Иванов, Д. Гочев
ЛИПИДЕН ПРОФИЛ НА ПАЦИЕНТИ С КОРОНАРНА СЪРДЕЧНА БОЛЕСТ –
БЪЛГАРСКА КОХОРТА НА EUROASPIRE III – БОЛНИЧНО РАМО
N. Gotcheva, B. Georgiev, S. Ivanov, D. Gotchev
LIPID PROFILE OF PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE –
THE BULGARIAN COHORT OF EUROASPIRE III-HOSPITAL ARM
13.10–13.30

ДИСКУСИЯ / DISCUSSION

ЗАЛА 1/ CONFERENCE ROOM 1
13.30

ЗАКРИВАНЕ НА КОНГРЕСА / CLOSING CEREMONY
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БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ХРАНЕНЕ И ДИЕТЕТИКА
BULGARIAN SOCIETY OF NUTRITION AND DIETETICS

ІХ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ХРАНЕНЕ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

,,НАУКАТА ЗА ХРАНЕНЕ
МЕЖДУ ДИСКУСИИТЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА“

РЕЗЮМЕТА
IX NATIONAL CONGRESS OF NUTRITION
WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION

„NUTRITION SCIENCE
BETWEEN DISCUSSIONS AND EVIDENCES“

ABSTRACTS

IHS „F.J. Curie“,
RC „St. Konstantin and Elena“,
Varna
May 19–22, 2011

МДУ „Фр. Ж. Кюри“,
КК „Св. Константин и Елена“,
гр. Варна
19–22 май 2011 г.

Официални езици: български и английски
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ПЛЕНАРНИ ЛЕКЦИИ
PLENARY LECTURES
МЕЖДУ ДИСКУСИИТЕ И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА ОТНОСНО РОЛЯТА
НА ЛИПИДИТЕ И МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ В ЧОВЕШКОТО ЗДРАВЕ

Проф. д-р Божидар Попов, дм, дмн
BETWEEN DISCUSSIONS AND EVIDENCES ABOUT THE ROLE OF
LIPIDS AND FATTY ACIDS IN HUMAN HEALTH

Prof. Bojidar Popov, MD. DSc
На базата на литературни данни и собствени проучвания, се анализира физиологичната роля на липидите и мастните киселини в организма.
Редица проучвания напоследък показват, че тезата за мазнините като синоним
на затлъстяване и сърдечно-съдови заболявания (ССЗ), не се базира на солидни
научни доказателства. Все повече данни от епидемиологични изследвания маркират, че наситените мастни киселини (НМК) нямат ефект върху ССЗ. Трансмастните киселини (ТМК) са единствените, за които има убедителни данни, че повишават риска от ССЗ, за полиненаситените мастни киселини (ПНМК) се счита, че
имат умерено благоприятен ефект, а за мононенаситените мастни киселини, че
имат незначителен позитивен ефект.
Проучвания в областта на нутригеномиката показват, че според генотипа си
хората по различен начин реагират на диети бедни или богати на мазнини и респективно на НМК.
Не по-малко значение има и състава на останалите компоненти от диетата,
които могат да повлияят както усвояемостта на мастните киселини, така и техния
метаболизъм.
Прави се извод, че комплексната оценка за влиянието на отделните мастни
киселини върху здравето, се базира на пет основни фактора :
1. Баланса на мастните киселини и на останалите нутриенти в храната
2. Особеностите на техния метаболизъм, изцяло зависещ от генотипа
3. Степента на тяхната усвояемост
4. Метаболитния статус на организма
5. Начина на живот и състояние на околната и социална среда.
ABSTRACT
On the basis of literature data and own investigations, the physiological role of
lipids and fatty acids in the organism is analysed.
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Recently a number of investigations show that the thesis about the association of
fats with obesity and cardio-vascular diseases (CVD) is not based on solid scientific
proofs.
Data from epidemiological studies point that the intake of saturated fatty acid does
not have effect on CVD. Trans-fatty acids are the only one for which convincing data
that they increase the risk of CVD exists. Polyunsaturated fatty acids are considered
to have moderate favourable effect and monounsaturated acids – insignificant positive
effect on the risk of CVD.
Studies in the field of nutrigenomics show that the genotype determines different
reactions of people to diets rich or poor in fats, respectively saturated fatty acids.
The composition of the other nutrients in the diet, which can influence the absorption
of fatty acids, as well as their metabolism, is not less important.
It is concluded that the complex estimation of the influence of the different fatty
acids on human health is based on five main factors:
1. The balance between fatty acids and the other nutrients in the diet.
2. The specificity of their metabolism depending on the genotype.
3. The degree of their absorption.
4. The metabolic status of the organism.
5. Lifestyle and the status of environment and social sphere.

EATING OUT IN EUROPE

A. Trichopoulou

ЕВРОПЕЙСКА ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА И ПРИЛОЖЕНИЕТО Й
В БЪЛГАРИЯ

С. Петрова
Национален център по опазване на общественото здраве
EUROPEAN NUTRITION POLICY AND ITS IMPLEMENTATION
IN BULGARIA

S. Petrova
National Center of Public Health Protection
Храненето на населението и заболяванията, свързани с тях са приоритет на
здравната политика на Европейския съюз и на Европейското бюро на СЗО. Разра-
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ботени са Европейска платформа, Европейски стратегии и програми, създадени
са Европейски мрежи, насочени към решаването на следните основни проблеми:
свръхтегло и затлъстяване, особено при децата; реформулиране на храните за редуциране на риска от хроничните заболявания чрез намаляване съдържанието на
сол, наситени мастни киселини, транс мастни киселини и добавена захар; ограничаване маркетинга на храни с високо енергийно съдържание и ниска хранителна
плътност, предназначени за деца; осигуряване на здравословно хранене в училищата и детските заведения; подобряване на болничното хранене; преодоляване на
социалното неравенство при осигуряване на безопасни, качествени и здравословни храни; подобряване храненето на рискови популационни групи (кърмачета,
бременни жени, стари хора).
Европейските аспекти на хранителната политика намериха адекватно приложение в България чрез разработване и приложение на Национален план за действие „Храни и хранене“, 2005–2010 г. Неговата реализация беше осъществена основно от МЗ, НЦООЗ и РИОКОЗ, но за първи път се установи сътрудничество с
медицински специалисти от университетите, професионални и неправителствени организации, общините, производители на храни, медиите. Все по-активната
е подкрепата на родителски организации. Ние се включихме във всички Европейски инициативи в областта на хранителната политика, като участието в международни проекти съдейства за тяхното реализиране, но ограниченото държавно финансиране е сериозен неблагоприятен фактор. Понастоящем се разработва втори
Национален план за действие „Храни и хранене” за периода 2011–2016 г., при
който ще бъдат съобразени уроците от работата по предходния план.
ABSTRACT
Nutrition and diet-related diseases of population are high priority in health policy
of the European Union and WHO Regional Office for Europe. EU Platform for action
on Diet, Physical Activity and Health, European strategies and programmes are developed, European networks are elaborated, directed towards resolving of following main
problems: overweight and obesity, especially in children, reformulation of foods to reduce risk for chronic diseases through decreasing content of salt, saturated fatty acids,
trans-fatty acids and added sugar; reducing marketing pressure on children towards
foods with high energy density and low nutrient content; ensuring healthy nutrition in
schools and child establishments; improvement of hospital nutrition; overcoming of
social inequality and providing of safe, high quality and healthy foods for all; nutrition
improvement of risk population groups (infants, pregnant women, elderly).
European aspects of food and nutrition policy found an adequate implementation in
Bulgaria through development and implementation of national Food and Nutrition Action
Plan, 2005-2010. Its realization has been accomplished mainly by Ministry of Health,
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National Center of Public Health Protection and Regional Inspectorates for Protection
and Control of Public Health, but for the first time cooperation has been put into practice
with medical specialists from the universities, professional and non-governmental organizations, municipalities, food producers, media. Increasingly active is the support of
parents’ organizations. We have been involved in all European initiatives in the field of
food and nutrition policy and our participation in the international projects promote their
realization, but limited state financing is a serious unfavorable factor. At present a second
national Food and Nutrition Action Plan for the period 2011-2016 is developing, in the
frame of which the learn lessons from the preceding plan would be considered.

МЕДИКО-БИОЛОГИЧНА ОЦЕНКА НА КОНСУМАЦИЯТА НА ХРАНИ
ПРИ ВЪЗРАСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Проф. д-р Донка Байкова, дм
Факултет по Обществено здраве, Медицински университет, София
HEALTH ASSESSMENT OF FOOD INTAKE OF ADULT POPULATION
IN BULGARIA

Prof. Donka Baykova, MD, PhD
Faculty of Public Health, Medical University, Sofia
Проблем: Хранителните дисбаланси са основна причина за повечето хронични неинфекциозни болести. За да бъде здравословно, храненето трябва да доставя
на организма всички есенциални хранителни вещества и необходимата енергия
в балансирани количества. Репрезентативната извадка включва 578 лица на възраст 19–60 години, включени в Националния мониторинг на хранителния прием.
Целта на разработката е да се направи медико-биологична оценка на консумацията на храна. Използван е методът на 24-часово възпроизвеждане по памет на
хранителната консумация през предишния ден. Медико-биологичната оценка
на данните е извършена на база Препоръки за здравословно хранене на населението в България. Установена е среднодневна консумация на хляб 122–144 g при
жените и 178–189 g – при мъжете. Високият прием на тестени изделия (тутманици, баници и др.) – 21–25% от всички консумирани зърнени храни е източник на
скрити мазнини в модела на хранене и е твърде неблагоприятен. Консумацията
на месо и месни продукти се движи в границите 91.2 g–25.6g/дневно. Относителният дял на месните продукти (колбаси, произвеждани основно от свинско
месо) е 18.5–27.0% от количеството на месните храни и е сравнително висок.
Консумацията на мляко варира от 122g до 165g, а на млечни продукти (сирене)
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от 24 до 32 g за ден. Среднодневната консумация на риба е от 15 до 26 g и доближава препоръките, но е с твърде високи вътрегрупови различия. Среднодневният
прием на зеленчуци е 175–194 g, а на плодове – 103–141 g. Общото дневно количество консумирани зеленчуци и плодове е под препоръките за минимален прием –
400 g. Добъвчните мазнини са в свръхколичество 37–40g/среднодневно. Медикобиологичната оценка на хранителната консумация на възрастната популация в
България показва, че е налице риск за настоящи и бъдещи здравни проблеми,
свързани с костна плътност, железен статус, имунна резистентност, функции на
централната нервна система, липидна обмяна, антропометрични параметри.
Прави се заключение, че дисбалансираното хранене е основна причина за
развитие на хронични неинфекциозни заболявания, важен фактор за здравна профилактика и е от съществено значение за социалната и икономическа цена, която
плаща обществото при развитие на болести.
Ключови думи: консумация, храни, възрастно население, възраст 19–30, 30–
60-години, мляко, месо, риба, яйца, зърнени храни, зеленчуци, плодове
ABSTRACT
Problem: Food and Nutrient intake imbalances are the main etiological factors
for most chronic non-communicable diseases. In order to be healthy, nutrition provide
the human organism with essential nutrients and energy in a balanced formula. The
representative sample of 578 individuals, aged 19-60 years has been investigated as a
part of National Nutrition Monitoring. The purpose is to assess the food intake. Dietary
data were collected using 24-hour recall. The assessment of results includes comparison
with Bulgarian Dietary Guidelines. The mean daily bread consumption of females is –
122–144g, resp.- of males – 178–189g. The high intake of bakery products (pies, cheese
cakes etc.) – 21–25% from total cereal – consumption, is a substantial source of hidden
fats in the diet of Bulgarian population and quite unfavorable. Consumption of meat and
meat products varies between 91.2 g – 125.6 g/per day. Meat products (salami derived
in the main from pork) contribute 18.5–27.0% from meat quantity and is high. Milk
consumption is in range 122–165g and of dairy products (cheese) is insufficient – 24–
32 g/d. Daily mean fish consumption (15 – 26g) is approaching recommendations, but
with very high intragroup variations. The mean daily intake of vegetables is 175–194
g and of fruits – 103–141g. Total vegetable and fruit consumption and fruits (mean per
day) is below recommendations of minimum 400g. Table added fats are overconsumed
(37–40g/d). The assessment of food intake of Bulgarian adult population prove to be
a risk for present and future health problems, related with mineral bone density, iron
metabolism, immune response, central nervous system’s functions, lipid metabolism,
anthropometric parameters.
Conclusion: Unhealthy nutrition is main etiological reason for most chronic non-
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communicable diseases and an important factor for health problems prevention and
it has a great impact on the social and economic aspects of disease expansion for the
population.
Keywords: health assessment, food consumption, adults aged 19-30, 30-60 years,
milk, meat, fish, eggs, cereals, vegetables, fruits, chronic noncommunicable diseases

НУТРИТИВЕН СЪПОРТ – МЯСТО И РОЛЯ В КЛИНИЧНАТА
ПРАКТИКА

Д. Попова
Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика,
УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“, София
NUTRITIONAL SUPPORT – THE PLACE AND THE ROLE
IN CLINICAL PRACTICE

D. Popova
Clinic of Metabolic Diseases and Dietetics,
University Hospital Queen Giovanna–ISUL, Sofia
Малнутрицията е полиетиологично нарушение на хранителния статус, което
асоциира много хронични заболявания и води до недостатъчен прием на енергия
и нутриенти, значителна загуба на тегло, полиорганни дисфункции. Хранителните нарушения често са недооценяван и неразпознат проблем за медицинската
практика. Те водят до забавяне на оздравителния процес, развитие на усложнения, повишени разходи за лечение, по-висока смъртност.
Нутритивният съпорт се осъществява с фортифицирани храни, хранителни
суплементи, комплексни ентерални хранителни формули, хранителни парентерални разтвори. Своевременното и ранно прилагане на системна хранителна терапия коригира наличните дефицити, намалява неблагоприятните последици на
стрес-метаболизма, подобрява имунната защита, потиска окислителните тъканни
лезии. Всички пациенти с нутритивен риск и функциониращ гастро-интестинален тракт трябва да получават адекватен ентерален нутритивен съпорт.
Представят се съвременните препоръки на ESPEN за оценка на нарушенията в хранителния статус, нутритивен скрининг и препоръчителен алгоритъм
за хранителна терапия. Споделя се собствен опит и резултати от приложение
на хранителна терапия и нутритивен съпорт при група от 157 преминали през
клиниката пациенти с хронична малнутриция при анорексия невроза, следоперативни и следрезекционни синдроми, онкомалнутриция. Хранителната терапия се
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препоръчва като важен и неотменим елемент от цялостното комплексно лечение
на всички пациенти.
ABSTRACT
Malnutrition has been polyetiological nutritive disorder associated many chronic
diseases and carries to insufficient energy and nutrients intake, significant weight losses,
polyorgan dysfunctions. Nutritive disorders have been very often underestimated and
unrecognized medical problem in the clinical practice. In this relation it is arrived
retardation and poor evolution of disease, development of complications, increased
mortality and higher hospital and health care spends.
Nutritional support has been realized with functional fortified foods, nutritional
supplements, enteral and parenteral formulas. Early and exactly application of medical
nutrition therapy has been eliminated nutritive deficiencies, minimized metabolic stress
response, prevented oxidative cell lesions and improved immune function. All patients
in nutritive risk and functioning gut must receive adequate nutritional support.
The presentation is focused on actual ESPEN guidelines for estimation of nutritive
disorders, nutritive screening and recommendations about medical nutrition therapy. Our
experience and results of applied nutritional support and medical nutrition therapy in
group of 157 clinical patients with malnutrition and anorexia nervosa, postoperative and
post resection syndromes, oncomalnutrition. Nutrition therapy has been recommended
as very important element of total complex therapy in all patients.
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ТЕМА 1. ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ НА ХРАНЕНЕТО
TOPIC 1. PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY OF NUTRITION
НАНОТЕХНОЛОГИЯ И ЗДРАВЕН РИСК

Ивайло Хинков1, Констанца Ангелова2
Химикотехнологичен и металургичен университет
2
Национален център по опазване на общественото здраве

1

NANOTECHNOLOGY AND HEALTH RISK
Ivaylo Hinkov1, Konstanza Angelova2
1
University of Chemical Technology and Metallurgy
2
National Center of Public Health Protection
Нанонауката и нанотехнологията като интердисциплинарни научна област и
система от иновативни методи за контрол на процеси в нанодименсии (10-9 m),
създават функционални системи на молекулно ниво с приложения в много сектори на обществото, както и в новите области бионанотехнология и наномедицина.
Значителнaта степен на различие в свойствата и експозицията на наноматериали
налага нови предизвикателства към оценката и управлението на потенциалния
риск и безопасност на нанотехнологиите. Представени са аспекти на взаимодействие на наноматериалите с биологичните системи, приложения на нанотехнологията в хранителния сектор, оценка на риска, регулация и управление на риска. Създаден е компютърен модел и изследван кинетичен механизъм на синтез
на нанотръби чрез PECVD процес на база CFD софтуер ANSYS FLUENT 12.1.,
параметрите на който се съгласуват с експерименталните резултати. Разработва
се композитен материал целулоза-Ag-наночастици с антибактериални свойства
и потенциално приложение за FCM и опаковъчни процеси в хранителната промишленост.
ABSTRACT
Nanoscience and nanotechnology as interdisciplinary research area and a system
of innovative methods to control matter at nanoscale dimensions (10-9 m), create
functional systems at molecular scale with applications in many sectors of the society,
as well as in the new areas bionanotechnology and nanomedicine. The significantly
differing properties and exposure to nanomaterials pose new challenges to evaluate
and manage the potential risk and safety of nanotechnologies. Aspects of interaction
of nanomaterials with biological systems, applications of nanotechnology in food sector, risk assessment, and regulatory framework of risk management are presented. A
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computational model and kinetic mechanism study of carbon nanotube synthesis by
PECVD process was performed with CFD software ANSYS FLUENT 12.1., the parameters being in agreement with the experimental results. Nanocomposite celluloseAg-nanoparticle with antibacterial properties and potential application as FCM and
packaging in food industry is developed.

ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНА МАСА – ДИАГНОСТИЧНО ЗНАЧЕНИЕ
ПРИ РАЗЛИЧНИ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

Росица Попова
BODY MASS INDEX – DIAGNOSTIC VALUE AT DIFFERENT AGES

Rosica Popova
Индексът на телесна маса (индекс на Кетле, ИТМ) е широко използван параметър за определяне на хранителен статус. Приети са референтни стойности между 18.5 и 25 кг/м2, като под 18.5 кг/м2 е налице поднормено тегло, над 25 кг/м2 –
наднормено тегло, а над 30 кг/м2 – затлъстяване. Тези референции имат диагностична стойност при пациенти на възраст между 20 и 65 години.
При подрастващи (между 2 и 20 години) ИТМ се изчислява по същия начин,
но интерпретацията е различна като се използват специални таблици и растежни
криви.
Референтните стойности на ИТМ се увеличава с възрастта. Според последните европейски препоръки, ИТМ между 25 и 29 кг/м2 не е рисков фактор за кардиоваскуларни заболявания, захарен диабет тип 2 и други метаболитно-асоциирани
заболявания при пациенти над 65 години.
Следователно стандартите за идеално тегло според ИТМ не могат да се приемат строго в границите между 18.5 и 25 кг/м2 за различните възрастови и етнически популационни групи. Необходима е внимателна интерпретация за всеки
отделен случай, тъй като ИТМ не дава достатъчна информация за възрастовия
телесен състав, който определя здравния риск за пациента.
Ключови думи: индекс на телесна маса, възраст, референтни стойности
ABSTRACT
Body Mass Index (Quetelet Index, BMI) is most widely used index to measure the
nutrition status. Standards classify a reference BMI for an adult between 18.5 and 25
kg/m2, a BMI less than 18.5 kg/m2 as underweight, a BMI between 25 and 29.9 kg/m2
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as overweight, and a BMI greater than 30 as obese. These references have diagnostic
values for adults between 20 and 65 years.
The method of calculation of BMI in children and teens (between 2 and 20 years)
is the same as that for adults, but the interpretation is different using special charts and
tables.
BMI values tend to increase with age. Recent studies report that BMI between 25
and 29 kg/m2 is not a risk factor for cardiovascular diseases, diabetes mellitus type 2
and other diseases, associated with metabolic syndrome for nonhospitalized patients 65
years of age and older.
The conclusion is that guideline standards for ideal weight (BMI between 18.5 and
25) may be too restrictive for different ages and for different ethnic groups. A careful interpretation for every patient is necessary, because BMI does not give enough
information for the individual body composition, which is very important to define the
health risk.
Key words: body mass index, age, referent values

КЕТОГЕННАТА ДИЕТА В ЛЕЧЕНИЕТО НА ЕПИЛЕПСИЯТА

Росица Попова
THE KETOGENIC DIET IN THE TREATMENT OF EPILEPSY

Rosica Popova
Епилепсията е съвкупност от симптоми, които са резултат от нарушение на
биоелектрическата активност в мозъка. Лечението включва основно прием на
антиконвулсивни препарати, електрическа стимулация на н.вагус и кетогенна
диета.
Кетогенната диета е дисбалансирана диета, която се характеризира с краткотраен висок прием на мазнини (85%), нисък прием на въглехидрати (5%) и адекватен прием на белтък (10%). Обикновено се прилага, след като два или три медикамента не повлияват броя на епилептичните гърчове. Най-добри резултати се
наблюдават при деца и подрастващи. Проучвания посочват, че при прилагане на
кетогенната диета при деца с неуспешни резултати от медикаментозната терапия,
половината от тях намаляват броя на гърчовете с около 50%, около 1/3 имат 90%
повлияване, а 10% напълно се излекуват.
Кетогенната диета симулира състояние на гладуване, което се възприема
предимно от нервните клетки на главния мозък. За разлика от продължителното
гладуване, при което след 72-я час мозъкът използва като енергиен субстрат про-
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дуктите от разграждане на собствените мастни депа, то при кетогенната диета
повишеният внос на мазнини позволява на организма да използва като енергиен
източник продуктите от бета-окислението на мастните киселини – ацетон, ацетоацетат, бета-хидроксибутират.
Изработването на адекватна кетогенна диета с конкретна продължителност,
съобразена с нуждите на детския организъм, който е в състояние на дълготраен
положителен енергобаланс, е сериозно предизвикателство за лекаря – специалист
по хранене и диететика и изисква мониториране според основното заболяване и
правилното физическо и нервно-психическо развитие на детето.
Ключови думи: кетогенна диета, епилепсия, детски организъм, енергобаланс
ABSTRACT
Epilepsy is a symptom of a disruption in the electrical activity of the brain. The
treatment is anticonvulsant medications, surgery, vagus nerve stimulation and ketogenic
diet.
The ketogenic diet is an imbalanced short-termed diet, that is high in fat (85%), low
in carbohydrate (5%) and adequate in protein (10%) intake and is useful in controlling
the seizures of many individuals whose seizures are handicapping. Usually it is an option
when two or three medications have failed. The best results are observed with children
and adolescents. Multiple studies have shown that half of all children who have failed
multiple medications will have more than a fifty percent decrease in their seizures on
the ketogenic diet. About a third will have greater than 90 percent improvement and
about 10 percent become seizure and medication free.
The ketogenic diet simulates the metabolism of fasting, which is mostly perceived
by the neurons of the brain. When a fasting person has burned up all his glucose stores,
after 72 hours, his body then begins to burn stored body fat for energy. A person on the
ketogenic diet derives energy principally by burning the increased intake of fat in the
diet, using the products of β-oxidation – acetone, acetoacetate, β-hydroxybutirate.
Making an adequate ketogenic diet with specific duration, according to children`s
needs is a serious challenge for the physician and dietitian. It demands monitoring and
close supervision for proper physical and neuropsychological growth.
Key words: ketogenic diet, epilepsy, children, energy balance
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ХИСТАМИН И ХИСТАМИНОВА НЕПОНОСИМОСТ

Даниел Димитров
Специализиран кабинет по хранене и диететика „Баланс“ гр. София
HISTAMINE AND HISTAMINE INTOLERANCE

Daniel Dimitrov
Specialized Consultation on Nutrition & Dietetics „Balance“, Sofia
Хистаминът е изключително важно биологичноактивно вещество, което е необходимо за функционирането на много системи в човешкото тяло.Той е невротрансмитер и е включен в регулацията на стомашната киселина, проницаемостта
на кръвоносните съдове, свиването на гладките мускули (бронхи), мозъчната и
сърдечната функция.
Хистаминът е ключов медиатор при развитието на симптомите на алергичната реакция. Някои храни съдържат високи нива на хистамин, като сирене, месо,
шоколад, бира, червено вино и всички храни следствие на развалата си съдържат
определено количество хистамин. В нормално физиологично състояние два ензима отговарят за разграждането на хистамина (вътрешния и външния ).
N-methyl transferase, е разположен в клетките и отговаря за разграждането на
„вътрешния” хистамин (отделен от мастоцитите и базофилите).
Diamine oxidase (DAO) е разположен в лигавицата на тънките черва и отговаря за „външния” хистамин (съдържащ се в храната и алкохола) и около 25% за
„вътрешния” хистамин. DAO се смята за по-важният ензим и намаленото му количество или липса за причина за „хистаминовата непоносимост. Понятието хистаминова непоносимост се отнася в случаите, когато е нарушено равновесието
на акумулирания хистамин и капацитета за разграждането му. Храна, съдържаща
хистамин в количество повече от 2.7 mg/kg телесно тегло причинява симптоми на
хистаминова непоносимост и дори „хистамитново отравяне”, но приет в малки
концентрации само малка част чувствителни хора ще развият странична реакция.
Приемът на съдържащи хистамин храни или алкохол или лекарства освобождаващи хистамин или потискащи активността на ДАО може да провокира диария,
главоболие, риноконюктивални симптоми, астма, хипотензия, аритмия, уртикария и други симптоми характерни за пациенти с хистаминова непоносимост. За
разлика от хранителната алергия, където най-често симптомите настъпват почти
незабавно, тук оплакванията започват половин час до 2-3 часа след употреба на
хистамин съдържащи храни и могат да продължат половин ден и повече.
Диагностиката на хистаминовата непоносимост се базира на поява на симптоми към три и повече храни съдържащи хистамин и алкохол, подобрение от
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диета с намалено съдържание на хистамин и провокационен тест. Използва се
също така и измерване активността на ензима ДАО в червата и в плазмата (но не
се счита за много достоверен). Успешното лечение за момента на хистаминовата
непоносимост се състои в диета с намалено съдържание на хистамин съдържащи
храни, субституираща терапия с ензима ДАО и приема на хранителни добавки
повишаващи активността на ензима в червата.

ОТ ИМУНОНУТРИЦИЯ КЪМ ФАРМАКОНУТРИЦИЯ
Г. Кръстева1, Е. Лакова2
1
Сектор „Експериментална и клинична фармакология“,
2
Сектор „Патофизиология“
Медицински университет – Плевен
FROM IMMUNONUTRITION TO PHARMACONUTRITION
G. Krasteva1, E. Lakova2
1
Division of Experimental and Clinical Pharmacology,
2
Division of Pathophysiology
Medical University – Pleven
Болните в критично състояние развиват различна степен на възпаление, клетъчно-имунна дисфункция, оксидативен стрес и митохондриална дисфункция.
Тези нарушения в метаболизма могат да доведат до мултиорганна недостатъчност и смърт. Артифициалната хранителна терапия се смята за интегрална част
от стандартните грижи за пациента. През последните две десетилетия специфични, повишаващи имунитета нутриенти (аргинин, глутамин, ω-3 полиненаситени
мастни киселини, нуклеотиди, фолиева киселина, антиоксиданти) се добавят към
наличните хранителни рецепти с цел да подобрят изхода при пациентите с малнутриция. „Имунонутриция“ е терминът, с който се описва използването на тези
продукти. Резултатите от имунонутриционните изследвания са противоречиви
и неубедителни. Настоящата парадигма за имунонутрицията страда от недостатъчност и подсказва необходимостта да се продължи напред към алтернативната
парадигма „фармаконутриция”. Фармаконутриционният подход е терапия, ориентирана към болестта. Фармаконутриентите се селектират според техните фармакологични свойства, с определяне на дозата, интервала на дозиране и пътя на
въвеждане на отделните нутриенти и оценка за взаимодействие при съвместното
им прилагане. Фармаконутрицията може да бъде полезна при широк спектър от
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болестни състояния, различни от тези, с които се срещат хирургичните и критично-болните пациенти, включително при лечението на рака.
Ключови думи: имунонутриция, фармаконутриция, аргинин, глутамин, ω-3
полиненаситени мастни киселини
ABSTRACT
The critically ill patients undergo a degree of inflammation, cellular immune dysfunction, oxidative stress and mitochondrial dysfunction. These disturbances in metabolism may lead to multiorgan failure and death. Artificial nutrition therapy is considered an integral part of standard patient care. During the last two decades specific
immune-enhancing nutrients (arginine, glutamine, ω-3 polyunsaturated fatty acids, nucleotides, folate, antioxidants) have been added to commercially available nutritional
formulas to improve the outcomes of malnourished patients. „Immunonutrition“ is the
term that have been used to describe these products. The results of immunonutritional
study are contradictory and inconclusive. The current paradigm of immunonutrition
is deficient and suggests to move forward to alternative paradigm of pharmaconutrition. Pharmaconutrition approach is disease-dedicated therapy. Pharmaconutrients are
selected according to their pharmacological properties with focus on dose, timing and
route of administration of individual nutrients and after evaluation of their interaction
when mixed together. Pharmaconutrition could be of beneficial application to a broad
spectrum of diseases other than those encountered in surgical and critically ill patients,
including anticancer therapy.
Key words: immunonutrition, pharmaconutrition, arginine, glutamine, ω-3 polyunsaturated fatty acid
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КЪСНИТЕ ПРОДУКТИ НА НЕЕНЗИМНО ГЛИКИРАНЕ (AGEs)
В ХРАНАТА – ПАТОГЕННИ ФАКТОРИ

Е. Лакова1, Г. Кръстева2
1
Сектор „Патофизиология“,
2
Сектор „Клинична и експериментална фармакология“,
МУ – Плевен
ADVANCED GLYCATION END-PRODUCTS (AGEs) IN FOOD –
PATHOGENIC FACTORS

E. Lakova1, G. Krasteva2
1
Division of Pathophysiology,
2
Division of Clinical and Experimental Pharmacology
Medical University – Pleven
Късните продукти на неензимното гликиране (AGEs) в храната сe получават
при взаимодействието на белтъци и глюкоза при висока температура. На тези
химични съединения се дължи златисто-кафявият цвят, специфичният аромат и
вкусът на храните обработвани чрез пържене и печене. След резорбция в храносмилателния тракт екзогенните AGEs попадат в циркулацията, където формират
общ пул заедно ендогенните AGEs, образуващи се постоянно при ниска скорост
в здравия организъм. Ендогенните AGEs се увеличават при недобре контролиран
диабет, при стареене и сърдечно-съдова патология. Приемането на AGEs с храната ускорява възникването на захарен диабет и развитието на неговите усложнения, влошава състоянието при хронична бъбречна недостатъчност, повишава
заболеваемостта от сърдечно-съдови заболявания. AGEs упражнявaт ефектите си
по два начина: директно- чрез свързване с протеини (колаген) и индиректно –
чрез рецептори (RAGEs) и последващо продуциране на свободни кислородни
форми, възпалителни медиатори, адхезионни молекули и др
Редуцирането на екзогенните AGEs може да се осъществи чрез промени в
технологията на кулинарна и термична обработка на храната и чрез медикаменти,
които намаляват резорбцията им в храносмилателния тракт.
Ключови думи: AGEs в храната, диабет, сърдечно-съдови заболявания
ABSTRACT
Advanced glycation end-products (AGEs) in food are formed from the reaction of
proteins with glucose at high temperature. Golden-brownish colour, specific flavour
and taste of foods prepared by frying and roasting depend on these compounds. After
absorption in gastrointestinal tract exogenous AGEs enter the circulation to generate a
pool with endogenous AGEs formed at a constant but at slow rate in the normal body.
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Increased production of endogenous AGEs occurs with aging, in poorly controlled diabetes mellitus and cardiovascular pathology.
Dietary AGEs accelerate the incidence of diabetes mellitus and its complications,
aggravate the state of chronic renal failure, increase cardiovascular morbidity. Effects
of AGEs are direct – by protein binding (collagen) and indirect – by receptors (RAGEs)
leading to production of free oxygen species, inflammatory mediators, adhesion molecules.
Restriction of exogenous AGEs can be achieved by modification in cooking procedure and thermic treatment of food and by drugs reducing gastrointestinal absorption.
Key words: dietary AGEs, diabetes, cardiovasular disorders

KAРИЕСНA АКТИВНОСТ, ХРАНЕНЕ И БИОХИМИЧНИ
ПОКАЗАТЕЛИ НА СЛЮНКА – 20 ГОДИНИ ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ

С. Димитрова, Д. Караяшева, Е. Ботева
KKЗ, ФДМ, МУ, София
CARIES ACTIVITY, NUTRITION AND BIOCHEMISTRY OF SALIVA –
A 20 YEARS COMPARATIVE STUDY

S. Dimitrova, D. Karaiasheva, E. Boteva
Department of Conservative Dentistry, Faculty of Dental Medicine,
Medical University, Sofia
В последните 20 години в България успоредно с драматичните промени в
хранителната индустрия и в системата на здравеопазване се промени и оралния
здравен статус на населението. Цел на настоящето сравнително изследване е да
регистрира разликите в заболеваемостта от зъбен кариес (DMFT), динамиката на
хранене и оралнохигиенните навици, както и някои биохимични показатели на
слюнката при лица от 18 до 25 годишна възраст. Обект на изследването са 391
лица в шест различни групи: здрави n=45 , метаболитно болни n=48 от 1986 год.,
здрави студенти по дентална медицина n=210 и здрави лица n=44 от 2002 и кариес активни и кариес резистентни студенти по дентална медицина от 2005, съответно n=23 n=21. Всички те са пациенти и студенти на МУ, София и са от 18 до 25
годишна възраст. Регистрирани и сравнени са кариозните (D), липсващите(М) и
пломбираните (F) зъби (Т) или DMFT, pH на слюнка измерена поотделно на горна
и долна челюст и на смесена слюнка, слюнчената алфа амилаза, алкална и кисела
фосфатаза на репрезентативна част от извадката. По метода на анкета с интервю
са регистрирани хигиенните навици като брой пъти миене на зъбите в 24 часа,

51

честотата на въглехидратния прием между отделните хранения и динамиката
на основните хранения в % за всички лица. Налице е тревожна тенденция: на
фона на влошени хранителни навици и подобрени орална хигиена и биохимични
показатели на слюнката, незначителни различия в кариесната заболеваемост и
DMFT индексите. Такава тенденция е лош прогностичен показател за бъдещото
развитие на оралното здраве при млади лица и дори сред студентите по дентална
медицина.
ABSTRACT
The dramatic changes in the food industry and nutrition and in the dental health
care system in Bulgaria in the last 20 years reflect in the oral health status too. The aim
of the present comparative study is to register the differences in dental caries experience (DMFT), frequency of meals and sugar snacks between meals, oral hygiene and
biochemical patterns of saliva in 18-25 years old. This survey includes 391 subjects
in six groups: healthy n=45 and metabolic patients n= 48 from 1986, healthy students
of dental medicine n=210 and healthy subjects n=44 from year 2002 and caries active
and caries resistant dental students from 2005, n=23 and n=21. Both patients subjects
and students were from the Medical University in Sofia and aged 18-25. Decayed (D),
missed (M) and filled (F) teeth (T), DMFT, pH of mixed saliva and pH of lower and upper jaw, alpha amylase, alkaline and acid phosphatase were measured. Nutritional and
oral hygiene habits were registered with interview in %. It is obvious that most trends
are negative: worst nutritional habits but better oral hygiene and some biochemical patterns of saliva, are leading to serious differences in dental caries experience and DMFT.
This can be classified as a bad prognosis for the oral health development of young age
groups even among dental students.
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ТЕМА 2. СЪСТАВ И БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ.
ОЦЕНКА НА РИСКА.
ГЕННО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ (ГМО)
TOPIC 2. FOOD COMPOSITION AND FOOD SAFETY.
RISK ASSESSMENT. GMO
ОЦЕНКА НА РИСКА ОТ БИОЛОГИЧНИ КОНТАМИНАНТИ В
БЪЛГАРСКАТА ПРАКТИКА

Росица Еникова
Национален център по опазване на общественото здраве, гр. София
ASSESSMENT OF THE RISK OF BIOLOGICAL CONTAMINANTS
IN BULGARIAN PRACTICE

Rositsa Enikova
National Center of Public Health Protection, Sofia
Оценката на риска от биологични контаминанти в храните изисква задълбочен
научно-изследователски подход за изясняване на качествената и/или количествената оценка на информацията за потенциалната опасност от различни патогенни
агенти, предавани по хранителен път. От тази оценка зависи и следващият етап
на анализа на риска – вземането на управленчески решения и подобряването на
националната нормативна уредба в областта на профилактиката на инфекциозните болести. Опитът на здравеопазването в България в системната оценка на този
риск е ограничен, развитието на нейната методология е предстоящо. Независимо
от това, има определени постижения и фактически материал по идентификацията
на опасностите, тяхната характеристика, оценката на експозицията, характеристиката на риска. В доклада са приведени конкретни положителни и отрицателни
примери за страната ни по отношение на характеристиката на риска – данни за
доза-отговор при хранителни заболявания, данни за експозицията, динамиката на
развитие на различни патогени в храните; правилни и неправилни управленчески
решения.
ABSTRACT
Assessment of the risk of biological contaminants in foods requires thorough
research approach for the clarification of qualitative and/or quantitative assessment
of the information about potential threat from different pathogenic agents transmitted
through foodstuffs. So, from this assessment depends the following phase of the risk
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analysis – decision-making and improving the national regulations in the field of
prevention of infectious diseases. The experience of health care system in Bulgaria
in the systematic assessment of this risk is restricted; therefore, the development of its
methodology is forthcoming. Nevertheless, there are certain achievements and factual
material for the identification of hazards, their characterization, exposure assessment,
risk characterization. In the mentioned report specific positive and negative examples
for the country were given concerning the risk characterization – data for dose-response
relationship in food-born diseases, data for the exposure, dynamics of the development
of different pathogens in foodstuffs; appropriate and inappropriate decisions for the
risk management.

ДОБАВКИ В ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ НА БЪЛГАРСКИЯ ПАЗАР

Т. М. Врабчева, Д. С. Чохаджиева
Секция „Химически замърсители и добавки в храни“
Национален център по опазване на общественото здраве – София
ADDITIVES IN FOODSTUFFS FROM BULGARIAN MARKET

T. M. Vrabcheva, D. S. Chohadjieva
Laboratory „Chemical contaminants and food additives“
National Centre of Public Health Protection – Sofia
При производството на храни в състава им се включват различни добавки,
с които се подобрява качеството на храните, удължава се срока на съхранение
или се постига голямо разнообразие от храни със специфични желани от консуматорите вкус, цвят, мирис, плътност и др. Добавките са вещества от натурален
или изкуствен произход , които не се използват самостоятелно като храна. Добавят се по технологични съображения на определен етап на производството и
съхранението и остават да присъстват като съставка в крайния продукт. Днес е
немислимо производството на редица храни и напитки без употребата на добавки като: консерванти, подсладители, оцветители, антиоксиданти, регулатори на
киселинността и др.
Целта на настоящото проучване е да се анализира съдържанието на добавки, като подсладители (ацесулфам К, захарин и аспартам), консерванти (бензоена и сорбинова киселини), оцветители и лимонена киселина във храни и напитки предлагани на нашия пазар. Изследвани са 100 вида храни за посладители,
85 за консерванти, 10 за оцветители и 20 за лимонена киселина. Всички про-
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би са изследвани в секция „Химични замърсители и добавки в храните“ чрез
HPLC/UVметод.
При всичките използвани добавки в храните, които са изпитани, не се откриха
наднормени стойности според Наредба 8/16.04 2002 на МЗ за изискванията към
добавките в храните. Необходимо е да се извършва системен и целенасочен контрол за спазване изискванията на българското и европейско законодателство при
влагане на добавките в производството на храните.
ABSTRACT
The process of industrial food production requires including various additives
to the food contents, which improves the quality of the foods, prolongs their expiry
date, or achieves great variety of foods with specific and desired taste, color, odor,
density etc. Additives are substances of natural or artificial origin which are not used
as foods independently. They are added to foods due to technological considerations
on specific stages of food production and storage and stay in the product as part of its
contents. Nowadays it is impossible to produce a wide range of foods and drink without
using additives such as preservative agents, sweeteners, colorants, antioxidants, acidity
regulators etc.
The research aims to analyze availability of additives among the ingredients
of foods in Bulgarian market, such as sweeteners (Acesulfame K, saccharine and
aspartame), preservative agents (benzoic acid, sorbic acid), colorants and citric acid.
Over 100 kinds of foods were tested for sweeteners, 85 were tested for preservative
agents, 10 – for colorants and 20 – for citric acid. All tests were performed in Department
of Food Contaminants and food additives using the HPLC/UV methods. Subject to
regulation 8/16.04.2002 of the Ministry of Health (Requirements to Food Additives),
no abnormal values were found in additives in any of the tested foods. It is necessary to
perform systematic and purposive control over meeting the requirements of Bulgarian
and European legislation for using additives in industrial produce of foods.
Key words: additives – sweeteners (acesulfame K, saccharine, aspartame), preservative agents (benzoic and sorbic acids), colorants, citric acid, HPLC/UV analysis.
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ХИГИЕННО-МИКРОБИОЛОГИЧНИ ПРОБЛЕМИ
НА БУТИЛИРАНИТЕ ВОДИ

Л. Чипилска, В. Георгиева
НЦООЗ, гр. София
HYGIENIC-MICROBIOLOGICAL PROBLEMS IN BOTTLED WATERS

L. Chipilska, V. Georgieva
National Center of Public Health Protection, Sofia
В последните години в България се наблюдава нарастване на потреблението
на бутилирани води (минерални, изворни, трапезни). Качеството им е регламентирано от Европейското и българското законодателство. В съответните нормативни документи се дефинира допустимостта на третиране на водите в зависимост
от тяхната категория. Не се допуска антимикробното третиране на минералните и
изворни води. Това е протекторен механизъм за ненарушаване на автентичността
на техния уникален състав и микрофлора.
Хигиенните проблеми при минералните и изворни води са свързани с тяхното
производство и съхранение. Някои контаминанти като Aeromonas spp. и Pseudomonas spp. колонизират в бутилиращите линии като биофилм и се явяват източник на вторично замърсяване. Други бактерии (колиформи, ентерококи и стафилококи) попадат във водата от околната среда или са резултат от лоша хигиена на
персонала. Пластмасовите опаковки като правило не създават подобни проблеми.
Биологични контаминанти са и водораслите (Diatomea, чийто източник са повърхностни води, навлизащи в сондажните инсталации). При неправилно съхранение (напр.източник на светлина, неподходяща температура), присъствието на
автохтонни и аллохтонни водорасли компрометира качеството на бутилираните
води.
Проблемите са разрешими чрез спазване на добра производствена практика,
стройна система на дезинфекция на оборудването и системен постоянен контрол.
ABSTRACT
Over the last few years in Bulgaria a tendency has been observed for increasing
the consumption of bottled water (mineral, spring, table). Their quality is regulated by
European and Bulgarian legislation. In Hygienic problems of minerelevant standard
regulations was defined the accessibility for treating waters according to their category.
Antimicrobial treatment of mineral and spring waters has not been admitted. This is a
protective mechanism for non-violation of the authenticity of their unique composition
and microflora.
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Hygienic problems of mineral and spring waters are related to their production and
storage. Some contaminants as Aeromonas spp. and Pseudomonas spp. Mace columns in
the bottled water lines as biofilm and appear to be a source of secondary contamination.
Other bacteria (coliforms, enterococci and staphylococci) enter into the water from the
ambient environment or are a result of poor hygiene of the personnel. As a rule plastic
packages do not create any similar problems. Yet algae are biological contaminants
(Diatomea, whose source are surface waters, entering the drilling equipment). During
improper storage (for example, sources of light, inappropriate temperature) the presence
of autochtone and allochtone algae compromise the quality of bottled waters.
Problems are settled by observation of a good production practice, strong system of
disinfection of the equipment and systemic permanent control.

ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ В ХРАНИ.
ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА НА ЕС И ХАРМОНИЗИРАНЕ
НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО. ПРОТИВОРЕЧИЯ
В ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЕТИКЕТИРАНЕ НА СУРОВИНИ И ХРАНИ,
ВНОС ОТ ТРЕТИ СТРАНИ

Видка Николова, Цвета Георгиева
Национален център по опазване на общественото здраве,
Министерство на здравеопазването, София
GENETICALLY MODIFIED ORGANISMS IN FOODS.
ЕU LEGISLATIVE FRAMEWORK AND HARMONIZATION
OF THE BULGARIAN LEGISLATION. CONTRADICTIONS
IN LABELLING REQUIREMENTS FOR MATERIALS AND FOOD
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES

Vidka Nikolova, Tzveta Georgieva
National Center of Public Health Protection, Ministry of Health, Sofia
Генетично модифицирани организми (ГМО) са организми, чийто генетичен
материал е променен чрез рекомбинантни ДНК технологии, строго контролирани от Европейския съюз, чрез въвеждане на детайлизирана законодателна рамка. От 1973 г., законодателният процес обхваща няколко последователни етапа на изграждане на сложно и свързано законодателство,
относно разрешителен режим, производство, освобождаване на ГМО в
околната среда, ГМО в храни и фуражи, въвеждане на прагове, етикетиране, идентификатори и проследимост. Цел на законодателството е
осигуряване високо ниво на защита на околната среда (Директива 2001/18),
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здравето на хора и животни, информираност на потребителите, строги правила
за етикетиране на храни и фуражи, съдържащи, състоящи се или произведени от
разрешени ГМО (Регламенти (EC): 1829/2003; 1830/2003), в условия на конкурентен пазар и свободно движение на безопасни стоки.
Българският „Закон за храни“ (2006) регламентира условията за пускане на
ГМ храни на пазара, изисквания за етикетиране, контрол и санкции. Поради високото обществено напрежение през 2010 г., законът търпи промени в етикетирането на ГМ храни, като се забраняват влагането и рекламата на ГМО в детски
храни. Съществуват противоречия между изискванията на ЕС за етикетиране на
суровини и храни с тези от трети страни (Бразилия, Аржентина, Китай и др.),
основавайки се на принципа за еквивалентност (САЩ) или възприети по-високи
прагове (над 0,9%).
ABSTRACT
Genetically modified organisms (GMOs) are organisms whose genetic
material has been altered by recombinant DNA technology, strictly controlled
by the European Union, through its detailed legislation framework. Since
1973, the legislative process involves several stages of building of a complex
and relavent legislation on the regulation of licensing, production, release of
GMOs into the environment, GMOs in food and feed, establishing thresholds,
labeling, identifiers and traceability. Purpose of the legislation is to provide a
high level of protection of the environment (Directive 2001/18), the health of
humans and animals, consumer information, strict labeling rules for food and
feed containing, consisting or produced from authorized GMOs (Regulations
(EC): 1829/2003, 1830/2003), in a competitive
market and free movement of goods.
The Bulgarian „Food Law” (2006) provides the reglamentation for the
release of GM food on the market, labeling requirements, inspection and
penalties. Due to high the public pressure in 2010 the law undergoes changes
the labeling of GM foods and prohibits the use and advertising of GMO in
baby foods. There are contradictions in labeling requirements for raw materials
and foodstuffs between these from EU and those of imported from third
countries (Brazil, Argentina, China, etc.), based on the principle of nutritional
equivalence (U.S.А.) or authorized higher thresholds (above 0.9%).
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ХРОМАТОГРАФСКИЯ АНАЛИЗ
В ОКАЧЕСТВЯВАНЕ НА ВИНОТО И МОНИТОРИРАНЕ
НА ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО
В. Бърдаров1, С. Цанова2, А. Велчева3, K. Baradrov4
1
Токсикохимична лаборатория при Военномедицинска академия – София
2
Фармацефтичен факултет на Медицински университет – София
3
Катедра Хигиена, медицинска екология и хранене,
Медицински университет – София
4
Химически факултет на Софийски униветситет „Св, Климент Охридски“.
APPLICATION OF CHROMATOGRAPHY IN WINE ANALYSIS
AND MONITORING OF ITS PRODUCTION

V. Bardarov1, S. Tzanova2 and A. Velcheva3, К. Bardarov4
1
Toxicochemical Laboratory, Military Medical Academy – Sofia
2
Faculty of Farmacology, Medical University – Sofia
3
Department of Hygiene, Medical ecology and Nutrition, Medical University –
Sofia
4
Faculty of Chemistry, Sofia University „St. Kliment Ohridski“ – Sofia.
Информацията за качествения и количествен състав на виното и гроздовата
мъст е основа за обективната оценка на тяхното качство и за мониториране на
производствения процес. Богатството на разнообразни по химична природа органични компоненти в тези обекти, както е известо, прави хроматографските техники особено подходящи за техния анализ с възможностите за многокомпонентна
информативност, селективност, висока чувствителност и автоматизация.
С настоящата работа е представено едно сравнение на аминокиселинния състав,
въглехидратния състав, съдържанието на вкус- и аромат-определящи компоненти и
някои важни биологично активни фенолни вещества, извършено чрез използване
на течнохроматографски, газхроматографски и газхроматографски-масспектрални
техники съчетани с подходяща пробоподготовка. Представени са както сравнителни
данни за няколко сорта български и италиански вина, така и данни за параметрите и
приблизителната себестойност на съответните анализи, с което се цели демонстрация на възможностите за по-широка приложимост на хроматографския анализ в българското винопроизводство и обективна защита на качествата на българските вина.
ABSTRACT
Information about the qualitative and quantitative composition of wine and grape
must is an objective estimate of their quality and an instrument for monitoring of their
manufacturing process. The wealth of organic components with diverse chemical
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nature in these products makes chromatographic techniques particularly suitable for
wine analysis as they are multi-component, selective, sensitive and automated.
In this work we present a comparison between aminoacid contents, carbohydrates
composition, taste- and flavor-determinative compounds and some important
biologically active phenolic compounds in some wine varieties, achieved by HPLC,
GC and GC/MS techniques, and the corresponding sample pretreatment. Data are
compared as well as some parameters of the methods and their prime cost. With this
we aim to demonstrate an opportunity for wider use of chromatographic analysis in
Bulgarian wine production and for protection of the quality of Bulgarian wine.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ТОКСИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ (As, Cd, Pb) ВЪВ ВОДИТЕ
И РИБИТЕ НА ЯЗОВИР В СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Р. Георгиева1, И. Караджова2, М. Караджов3
1
Национален център за опазване на общественото здраве, „Акад. Ив. Гешов“ 15,
1431 София
2
Химически факултет, СУ „Кл. Охридски“, бул. „Дж. Баучер“ 1, 1164 София
3
Институт по геология, БАН, бул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 24, 1113 София
TOXIC ELEMENT CONTAMINANTS (As, Cd, Pb) IN WATERS AND

FISH TISSUES IN A DAM FROM NORTHWESTERN BULGARIA
R. Georgieva1, I. Karadjova2, M. Karadjov3
1
National Center for Public Health Protection, 15, „Acad. Iv. Geshov“ Blvd.,
1431 Sofia
2
University of Sofia, Faculty of Chemistry, 1, „J. Boucher“ Blvd., 1164 Sofia
3
Geological Institute, BAS, „Acad. G. Bonchev“ Str., Bl. 24, 1113 Sofia
Известно е, че рибите са основен източник на арсен за човешкия организъм.
Те акумулират As под няколко химични форми като за морски риби е доказано, че
90 % от As е под форма на As-бетаин, който е практически нетоксичен. Анализирани са проби води от язовир в северозападна България. Концентрациите на кадмий и олово са определени чрез атомноабсорбционна спектрометрия с графитен
атомизатор (GFAAS), на арсен чрез AAS с хидридно генериране. Единствено As
надвишава допустимите норми. Анализирани са проби от филета на няколко вида
риби: бобой, платика, сом, таранка, скобар. Пробите са разградени със смес от
HNO3 и H2O2 в микровълнова пещ. Концентрациите на кадмий и олово са определени чрез GFAAS, на арсен чрез атомно-емисионна спектрометрия с индуктивно
свързана плазма. Съдържанието на As варира в интервала 0,33 – 0,71 mg/kg, Cd
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от под 0.001 до 0.080 mg/kg, Pb от 0.008 до 0.018 mg/kg. Получените резултати не
показват значително замърсяване с токсични елементи на анализираните рибни
филета. За сладководни риби няма достатъчно данни за химичните форми на As
и тяхното разпределение. Интерес представлява определянето им в риби от воден
басейн с по-висока степен на замърсяване.
ABSTRACT
It is a known fact that fish are a major source of arsenic for human beings. They
accumulate As in different chemical species. It has been shown that 90% of As in marine
fish is in the form of As-betaine, which is practically non-toxic. Water samples from a
dam in northwestern Bulgaria were analyzed. Cadmium and lead concentrations were
determined by means of graphite furnace atomic absorption spectrometry (GFAAS),
As – by hydride generation AAS. Only the arsenic concentration exceeds the limits.
Fillets from five fish species were analyzed. Standard procedure consists of MW
sample digestion by a mixture of HNO3 and H2O2 followed by GFAAS (Cd and Pb) and
ICP-AES measurements (As). The established As content is in the range 0.33 –
0.71 mg/kg, Cd variations are from less than 0,001 to 0,080 mg/kg, Pb from
0.008 to 0.018 mg/kg. These results show no significant contamination with
toxic elements of the analyzed fish fillets. In the case of freshwater fish, there is no
sufficient data on As speciations and their distribution. The determination of different
arsenic chemical forms will be interesting in fish tissues from a basin with a higher
contamination.

СЪВРЕМЕННИ БАЗИ ДАННИ ЗА ХИМИЧЕН СЪСТАВ НА ХРАНИТЕ –
НЕОБХОДИМОСТ И КРИТЕРИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ

Д. Гюрова, Ст. Младенов, М. Йорданова, Е. Славкова, Т. Панев
Национален център за опазване на общественото здраве
Бул. „Акад. Ив. Гешов“ 15, 1431, София
MODERN FOOD CHEMICAL COMPOSITION DATABASES –
NECESSITY AND COMPILATION CRITERIA

D. Gyurova, St. Mladenov, M. Yordanova, E. Slavkova, T. Panev
National Center for Public Health Protection
15, „Acad. Iv. Geshov“ Blvd., 1431 Sofia
Базите данни за химичен състав на храните осигуряват детайлна информация
за хранителния състав, изхождайки от специфичните нужди на всяка страна. За
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всяка от включените храни те съдържат стойности за енергия и нутриенти (протеини, витамини и минерали) – резултати от химични анализи в аналитични лаборатории с доказана компетентност или оценени чрез други подходящи (уместни)
данни. Базата данни за състава на храните се нуждае от прецизна номенклатура
на включените храни, детайлно описание и идентификация на всяка храна.
Подобни таблици с данни:
- могат да послужат като „литературен източник за самите храни“ за населението
- да представят химичния състав на храни от хранително проучване на нацията
- да съдържат специализирано проучване или изследване
- да докладват или записват регулярни наблюдения
Източниците на данни и качеството им следва да бъде документирано на ниво
нутриент и в съответствие с международни и регионални стандарти.
Приложенията на базата данни за химичен състав на храните се изразяват
основно в:
- планиране на хранителни проучвания
- разработване на основни ръководства по хранене
- иницииране на разработването на продукти/марки храни
- епидемиологични проучвания
- планиране на диети при клинични изследвания
- подпомагане развитието на националната политика по хранене
ABSTRACT
The food chemical composition databases provide detailed information on nutritional
composition, derived from the specific needs of each country. For each of the listed
foods they contain values for energy and nutrients (proteins, vitamins and minerals) –
results of chemical analysis in analytical laboratories with proven competence or rated
by other appropriate (relevant) data. The food composition database needs precise
nomenclature, detailed description and identification of each included food. Similar
databases may:
- serve as a „literary source on the foods themselves“ for the population
- provide the chemical composition of food from a food survey of the nation
- contain a specialized study or research
- report or record regular observations
Data sources and their quality should be documented for each nutrient and in
accordance with international and regional standards.
The main applications of the chemical composition database are in:
- planning of food studies
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- development of basic guidelines on nutrition
- initiating the development of products / food brands
- epidemiological studies
- drafting diets in clinical research
- supporting the development of the national nutrition policy

ВАЛИДИРАНЕТО НА МЕТОДИТЕ ЗА КОЛИЧЕСТВЕНО ОПРЕДЕЛЯНЕ
НА ГМО – ОСНОВЕН ЕТАП В ПРОЦЕДУРАТА НА РЕГИСТРАЦИЯ
НА НОВИ ГМО

Цвета Георгиева, Видка Николова
Лаборатория „Молекулярна биология и ГМО“
Национален център по опазване на общественото здраве, София
METHOD VALIDATION OF QUANTIFICATION OF GMOs – MAIN
STAGE IN THE PROCEDURE OF REGISTRATION OF NEW GMOs

Tzveta Georgieva, Vidka Nikolova
Laboratory of Molecular Biology and GMO
National Center of Public Health Protection, Sofia, BG
Един от най-важните етапи в процедурата на регистрация на ново ГМО като
храни и фуражи е валидирането на методът за количествено определяне на съответната ДНК последователност. Съгласно Регламент 1829/2003, в който са указани хармонизираните етапи на регистрация, задължение на фирмата-заявител е да
предостави метод , който се валидна в Главна Дирекция на Съвместния Изследователски Център към ЕС, в лицето на Референтната лаборатория на Европейския съюз. В съответствие с Регламент 1981/2006, тази лаборатория съвместно с
Националните референтни лаборатории на страните-членки провеждат ринг тестове с цел валидиране. Съгласно регламент 641/2004 г съществуват определени
минимални критерии, на които трябва да отговаря ДНК методът и които заявителят е длъжен да спазва. Задължително услови за НРЛ те да бъдат акредитирани
в съответствие с EN ISO 17025. Според този документ валидирането е процес
на „потвърждаване чрез изследване и предоставяне на обективни доказателства,
че отделните изисквания за определено предвидено използване са изпълнени“.
Основните характеристики, използвани при валидиране са: Граница на откриваемост, Граница на количествено определяне, точност, повтoряемост, коефициент
на вариабилност. До голяма степен тези характеристики зависят от пробонабирането и подготовката на пробата – екстракцията на ДНК. Основен критерий за
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точността на резултатите е компетентността на лабораторията, която се оценява с
междулабораторните сравнителни изпитвания и тестовете за пригодност.
ABSTRACT
One of the most important stages in the procedure of registration of new
GMO food and feed is a validation of the method for quantification of the DNA
sequence.
Under Regulation 1829/2003, which shows the stages of harmonized
registration requirement of the applicant company is to provide a method that is
validated in the General Directorate of EU Joint Research Centre, represented by
the Reference Laboratory of the European Union. In accordance with Regulation
1981/2006, this laboratory with National reference laboratories of member
states hold ring tests for validation. Under Regulation 641/2004, there are
certain minimum criteria to be met by the DNA method and the applicant must
comply. Requirement for the NRL, they should be accredited according to EN
ISO 17025. According to this document validation is a process of “confirmation
by examination and provision of objective evidence that specified requirements
for each intended use are fulfilled”. Main features used for validation are: Limit
of detection, limit of quantification, accuracy, repeatability, trueness coercion
variation. Largely these characteristics depend on the sampling and sample
preparation – extraction of DNA. The main criterion for the accuracy of the
results is laboratory competence, which is estimated by collaborative trials and
proficiency testing.

ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА КОНСУМАТОРА ОТ ПЕСТИЦИДНИ
ОСТАТЪЦИ ВЪВ ВНОСНИ РАСТИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

Валентина Христова-Багдасарян, Жулиета Тишкова
Национален център по опазване на общественото здраве
RISK ASSESSMENT FOR CONSUMERS OF PESTICIDE RESIDUES
IN IMPORTED PLANT PRODUCTS

Valentina Hristova-Bagdassarian, Julieta Tishkova
National Center of Public Health Protection
Предпазването на диетата от рискове и оценката на възникнали рискове са
една от основните функции на общественото здраве. Пестицидите са широко
използвани химически вещества по целия свят. Оценка на риска се провежда
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както преди одобрението им за употреба, така и в процеса на употребата им.
Приемът им с диетата комбинира данните за хранителната консумация с данни
за концентрациите им в храната и се сравнява със съответната токсикологична
референтна стойност. За целите на оценката в Световната здравна организация са
разработени бази данни за консумацията на популацията, разпределена в 2 групи
(обща популация и деца до 6 г). Средната хранителна консумация по региони е
обобщена в 13 клъстерни диети. Оценката на хроничния риск включва оценка на
хроничната експозиция посредством изчисляване на TMDI за най-лошия сценарий на пестицидните остатъци и сравняване на стойността с ADI. Оценката на
острия риск включва оценка на острата експозиция с използване на най-високия
получен пестициден остатък и сравняване на получения прием със стойността
на ARfD. Оценката на риска съобразно националните особености изисква база
данни за националната диета.
Използвайки модел на EFSA е оценен острият риск от съдържание на пестициди над допустимите норми във вносни растителни продукти. Изчислена е стойността на IESTI като % от ARfD и са определени рисковите групи консуматори за
всяка конкретна ситуация.
ABSTRACT
Dietary risk protection and assessment of arising risks are the main functions of
public health. Pesticides are widely used chemicals worldwide. Risk assessment is
conducted both prior to approval for use and in the process of their use. Taking pesticides
with the diet combines data on food consumption with their concentrations in the
food and compares to the toxicological reference value. For assessment purposes, the
World Health Organization has developed databases for consumption in the population
divided into 2 groups (general population and children under 6 years). The average
food consumption by region is summarized in 13 cluster diets. Assessment of chronic
risk includes an evaluation of chronic exposure by calculating the TMDI for worstcase scenario of pesticide residues and comparing the value of ADI. Assessment of
acute risk includes an evaluation of acute exposure using the highest pesticide residue
obtained and comparing the reception received by the value of ARfD. Risk assessment
according to national circumstances requires a database for the national diet.
By using the EFSA model the acute risk of pesticides over the standard
values in imported plant products was assessed. The value of IESTI as a percent of ARfD was calculated and certain risk groups of consumers for each
particular situation were determined.
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НОВИ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ-ОПАСНОСТ
ЗА ЗДРАВЕТО ИЛИ ВЪПРОС НА ИНФОРМИРАН ИЗБОР

Любина Донкова
Директор на дирекция „Лабораторни дейности“ към
Българска агенция по безопасност на храните
NEW AND GENETICALLY MODIFIED FOODSTUFFS –
HEALTH RISK OR QUESTION OF INFORMED CHOICE

LyubinaDonkova
Directorate Director „Laboratory Activities“ BULGARIAN FOOD SAFETY AGENCY
Навлизането на генетично модифицираните и новите храни в бита
на обществото постави на дневен ред голям брой въпроси относно тяхната безопасност и формира една от най-мащабните дискусии в областта
на храненето в България.
Водещият принцип на политиката на ЕС за безопасност на храните
е прилагането на интегриран подход – от фермата до масата, покриващ
всички сектори на хранителната верига, включително производство на
фуражи, здраве на растенията и животните, хуманно отношение към
животните, първично производство, преработка на храни, съхранение,
транспорт, продажба на дребно, внос и износ. Този широкомащабен и
интегриран подход бе приложен и в България със създаване на Българската агенция по безопасност на храните. Така се постигна обединяване
на официалния контрол на храни от животински и растителен произход
и ясно определяне на компетентните власти за провеждане на една поцялостна, ефективна и динамична политика за храните, включително генетично модифицираните и нови храни.
Понастоящем в много научни центрове по света се провеждат задълбочени
проучвания за евентуалните неблагоприятни последици от генетично-модифицираните храни върху човека и околната среда. Категорични резултати за и против
тях все още няма, но за да се спази правото на информиран избор на потребителите в Българското законодателство по безопасност на храните е регламентирано производителите или вносителите на генетично модифицирани организми,
разрешени за употреба в храни и над допустимата граница от 0,9% да маркират
върху етикета на продуктите, че са произведени или съдържат генетично модифицирана съставка и съответния идентификационен код на ГМО.
През 2010 г. в Националната лаборатория за контрол на генетично модифицирани храни от 20 наднормени проби при изследвани общо 654, само на 5 е
отбелязано на етикета, че са произведени или съдържат ГМО.
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ABSTRACT
The entrance of genetically modified and new foodstuffs in the society
households puts an agenda a lot of questions about their safety and forms one
of the biggest discussions in the field of nutrition in Bulgaria.
The leading EU principal for food safety is the applying of integrated approach –
from the farm to the table, covering all sectors of the food chain, including the production of feed, plant and animal health, animal humane treatment, primary production, food process, storage, transport, retail, import and export.This large scale
and integrated approach was applied also in Bulgaria with the establishment of
Bulgarian Food Safety Agency. That way unification was achieved of the official
control on foods of plant and animal origin and clearly determines the competent
authorities in order to conduct a more comprehensive, effective and dynamical
policy for foodstuffs, including genetically modified and new foods.
Nowadays in many research centers worldwide further studies are conducted for
the eventual adverse effects of genetically modified foodstuffs on humans and the environment. For now there aren’t any clear results for and against the genetically modified
foodstuffs, but in order to comply with the user rights of informed choice in the Bulgarian food safety legislation is regulated the manufacturers or the importers of genetically modified organisms, which are authorized for usage in foodstuffs and above the
permissible limit of 0.9% to indicate on the product labels, that are produced or contain
genetically modified ingredients and the identification code of GMO.
During 2010 in the National Control Laboratory of Genetically Modified foodstuffs
from 20 positive samples in 654 total analyzed samples, only 5 were indicated on the
label that are produced or contain GMO.

МИКРОБИОЛОГИЧНО ВЕРИФИЦИРАНЕ НА ДЕЗИНФЕКЦИОННИТЕ
МЕРКИ В ХРАНИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Е. Радоилска, Й. Тачев, Г. Анкова
НЦООЗ, гр. София
MICROBIOLOGICAL VERIFICATION OF DISINFECTION MEASURES
IN FOOD COMPANIES

E. Radoilska, Y. Tachev, G. Ankova
National Center of Public Health Protection, Sofia
При проучването на експозицията на риска от микробиологично замърсяване
на производствената среда в хранителни обекти най-голямо значение има обек-
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тивизирането на резултатите от измиването и дезинфекцията чрез класически
микробиологични тестове. Ефективността на тези ежедневни операции може да
се наблюдава чрез прилагане на индикаторни микроорганизми поради много помалката вероятност за идентификация на патогени.
В различни типове работни помещения на кетърингово хранително предприятие в порядък на верифицирането на процедурите по НАССР са осъществени системни ежемесечни наблюдения върху общия брой на мезофилните аеробни
микроорганизми, Coliforms и Staphylococcus aureus като остатъчна микрофлора
след приключен работен цикъл на проведената дезинфекция.
Резултатите показват високата сигнификантност на индикатора Coliforms и
по-ограниченото значение на останалите два микробиологични индикатора. В
порядък на провежданите наблюдения са извършвани съществени корекции ad
hoc на текущите дезинфекционни мероприятия.
ABSTRACT
In the study of the risk of exposure to microbiological contamination of the working
environment in food companies the objectification of the results from washing and
disinfection through classic microbiological tests plays the most important role. The
effectiveness of these daily routines can be observed by application of indicatory
microorganisms due to the least probability for identification of pathogens.
In different types of working premises of the catering food companies in line
with the verification of HACCP procedures were performed systemic monthly
observations on the total count of mesophyllic aerobic microorganisms Coliforms and
Staphylococcus aureus as remaining microflora after ending the working cycle of the
conducted disinfection.
The results show the high significance of the indicator Coliforms and the more
restricted significance of the rest two microbiological indicators, In line with the
performed studies significant ad hoc corrections of the current disinfection measures
have been made.
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СРАВНИТЕЛНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА МЕТОДИТЕ ЗА ИЗБРОЯВАНЕ
НА МЛЕЧНОКИСЕЛИ МИКРООРГАНИЗМИ В ХРАНИ

Г. Анкова, Е. Радоилска, Й. Тачев
НЦООЗ, гр. София
COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE METHODS FOR
COUNTING THE LACTIC ACID BACTERIA IN FOODS

G. Ankova, E. Radoilska, Y. Tachev
National Center of Public Health Protection, Sofia
Обективната информация за количествата на пробиотичните микроорганизми
във функционални храни и хранителни добавки е от изключително важно значение за оценката на пробиотичния им потенциал. В тази връзка особено важно
значение има обективността на прилаганите микробиологични методи за изброяване на лактобацили, лактококи и други млечнокисели микроорганизми.
Извършено е сравнително изследване на броя на пробиотичните микроорганизми в различни партиди заквасени млека и пробиотични добавки, определен по
стандартния европейски метод на ISO 7889 и по класическия метод за определяне
на най-вероятния им брой, прилаган в практиката в България по БДС 10945. Изводите показват, че, с малки изключения, отсъствието на селективни инхибитори
според класическия метод води до по-обективни данни за броя на млечнокиселите бактерии в изследваните продукти.
ABSTRACT
The objective information about qualities of probiotic microorganisms in functional
foods and food supplements plays an important role for the assessment of probiotic
potential. In this connection the most special focus is given to the objectiveness of
applied microbiological methods for counting the lactobacillus, lactococci and other
lactic acid bacteria.
Comparative study was performed on the count of probiotic microorganisms in
different sets of sour milk and probiotic supplements determined by the standard
European model of ISO 7889 and by the classic method for determination of their
most probable counting, applied in the Bulgarian practice according to BDS 10945.
The conclusions show that with few exclusions, the absence of selective inhibitors
according to the classic method leads to more objective data for the counting of lactic
acid bacteria in the studied products.
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ПАТОГЕННИ МИКРООРГАНИЗМИ В НЯКОИ БЪЛГАРСКИ ХРАНИ

Й. Тачев, Г. Анкова, Е. Радоилска
НЦООЗ, гр. София
PATHOGENIC MICROORGANISMS IN SOME BULGARIAN FOODS

J. Tachev, G. Ankova, E. Radoilska
National Center of Public Health Protection, Sofia
Един от най-важните етапи в научно-обоснованата оценка на риска от биологични контаминанти е оценката на експозицията на патогенните микроорганизми
в храните. Това изисква автентични данни за тяхното реално разпространение.
Извършени са микробиологични проучвания на сурови месни полуфабрикати, сурово изкупваемо мляко от различни региони на България, на боза, произведена по класическа и модернизирана технологии. Таргетните микроорганизми са
Salmonella species, Listeria monocytogenes, Enterobacter sakazakii и Staphylococcus
aureus. Използвани са референтните микробиологични методи на ISO.
Има положителни находки на L.monocytogenes в суровите месни полуфабрикати и на S.aureus в суровото мляко, но като цяло резултатите показват добра
ефективност на производствените и хигиенни практики и на вътрешния и външен контрол при производството на храни.
ABSTRACT
One of the main stages in science based risk assessment for biological contamination
is the assessment of the exposure to pathogenic microorganisms in foods. Thus,
authentic data are required for their real dissemination.
Microbiological studies were performed on: raw meat and meat semi-products;
raw milk from different regions in Bulgaria; boza produced by the classic and modern
technology. The target microorganisms are Salmonella species, Listeria monocytogenes,
Enterobacter salazakii and Staphylococcus aureus. Referent microbiological ISO
methods have been used.
There have been found positive findings of L. monocytogenes in raw meat and meat
semi-products as well as of A. aureus in the raw milk, however, as a whole the results
show good effectiveness of the production and hygienic practices and of the internal
and external control on the food production.
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ЯДКИТЕ – ЧАСТ ОТ ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ

Д. Гюрова, М. Йорданова, А. Русева, Ст. Младенов, Т. Панев
Национален център за опазване на общественото здраве
NUTS – A PART OF HEALTHY NUTRITION

D. Gyurova, M. Yordanova, A. Ruseva, St. Mladenov, T. Panev
National Center for Public Health Protection
15, „Acad. Iv. Geshov“ Blvd., 1431 Sofia
Увод: Ядките и семената са натурални хранителни продукти от растителен
произход. Те са важен източник на белтъчини, хранителни влакнини, полиненаситени мастни киселини, витамини и минерали, което ги прави здравословна
храна в менюто на българина. Съдържат голямо количество витамин Е – мощен
антиоксидант, спомагащ за неутрализирането на свободните радикали и забавяне
стареенето на клетките
Целта на настоящото изследване е да представи енергийното съдържание и
съдържанието на витамини и наситени мастни киселини в 14 вида ядки (пазарни
проби).
Материал и методи: За целите на химичния анализ са използвани стандартизирани и течнохроматографски методи.
Резултати: Резултатите от анализите са представени в табличен вид. Найвисоко съдържание на белтък се открива в печени български фъстъци (26.73%), с
почти идентични стойности на протеин (21.47%; 21.28%) са едрите печени и пържени фъстъци. Най-голямо количество хранителни влакнини се съдържат в царевица (34.40%), следвана от слънчоглед (19.76%) и леблебия (19.65%). В бадемите
и лешниците се открива най-висока концентрация на витамин Е – 17.39 mg%
и 6.36 mg%, съответно.
Заключение: Представените резултати от направените химични анализи ще
попълнят и обогатят националната база данни за химичен състав на българските
храни. Те могат да бъдат използвани при изготвянето на диети за здравословно
хранене – за намаляване риска от сърдечно-съдови заболявания, диабет, повишено кръвно налягане, завишени нива на холестерол.
ABSTRACT
Introduction: Nuts and seeds are natural food of plant origin. They are an important
source of proteins, dietary fiber, polyunsaturated fatty acids, vitamins and minerals,
which makes them healthy food on the menu of the Bulgarians. They contain high
levels of vitamin E, a powerful antioxidant – it helps for neutralizing the free radicals
and also slows down cellular aging.
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The purpose of this study is to provide energy and vitamin content and the amount
of saturated fatty acids of 14 types of nuts and seeds (market samples).
Material and methods: Standardized and verified HPLC methods were used for
the purposes of the chemical analyses.
Results: The results of individual analyses with calculated carbohydrate and energy
content are presented in tabular form. The highest protein content was found in roasted
Bulgarian peanuts (26.73%), almost identical values (21.47%, 21.28%) were found
in large roasted fried peanuts. The highest content of dietary fibres was found in corn
(34.40%), followed by sunflower (19.76%) and chickpea (19.65%). Тhe highest levels
of vitamin E were detected in almonds and hazelnuts – 17.39 mg% and 6.36 mg%),
respectively.
Conclusion: Thus, the presented results of chemical analyses will complete and
enrich the national food chemical composition database of Bulgarian food. They can
be used in preparing diets – for reducing the risk of cardiovascular diseases, diabetes,
high blood pressure and elevated cholesterol levels.

***
МИНЕРАЛИ И МИКРОЕЛЕМЕНТИ В ХРАНИ: ФУНКЦИЯ, ДЕФИЦИТ
И ИЗЛИШЪК, АНАЛИТИЧНО ОПРЕДЕЛЯНЕ, ОЦЕНКА НА РИСКА

Росица Георгиева
Национален център за опазване на общественото здраве
Бул. „Акад. Ив. Гешов“ 15, 1431, София
MINERALS AND TRACE ELEMENTS IN FOOD: FUNCTION,
DEFICIIENCY AND EXCESS, ANALYTICAL DETERMINATION,
RISK ASSESSMENT

Rossitsa Georgieva
National Center for Public Health Protection
15, „Acad. Iv. Geshov“ Blvd., 1431 Sofia
Витамините, минералите и микроелементите са есенциални микронутриенти.
Те трябва да постъпват чрез храната, тъй като организмът не може да ги синтезира. Минералите микроелементите са неорганични вещества, необходими
на тялото, за да се развива и растe правилно. В рамките на нормалния прием
с диетата не биха възникнали нито недостиг, нито токсичност. Нежеланите реакции могат да са резултат както от твърде ниско постъпление, така и от твърде
високо. Приемът на някои минерали е много лесно да бъде постигнат (напр. натрий), за други е по-трудно (напр. калций, желязо). За избягване на минерален
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недостиг често се приемат микроелементи под формата на хранителни добавки,
обогатени и подсилени храни. Границата между дефицит и токсичност може да
варира от няколко пъти за микроелементи (селен), до порядъци (витамини от В
група). За някои микронутриенти препоръчителен прием не може да бъде определен, поради липсата на достатъчно достоверни данни за човешките потребности.
Безопасни горни нива (Safe Upper Levels) се установяват, когато са солидно подкрепени с доказателства. Определянето на концентрациите на микроелементи в
храни, хранителни добавки и информативни билогични среди чрез съвременни
аналитични техники се извършва с висока достоверност. Това позволява надеждна оценка на експозицията, с оглед оценката на риска.
ABSTRACT
Vitamins, minerals and trace elements are essential micronutrients. They must be
obtained from the food since the body cannot synthesize them. Minerals trace elements
are inorganic substances that are required for the body in order to develop and grow
properly. Within the acceptable range of intake, neither deficiency nor toxicity would
occur in normally susceptible people. Side effects may result from too low or too high
intake. The intake of some minerals is much easier to achieve (e.g. sodium), than others
(e.g. calcium, iron). To prevent mineral deficiency people often take food supplements,
enriched and fortified foods. The margin between necessity and toxicity can range from
a few fold for trace elements such as selenium, to orders of magnitude for some of the
B group vitamins. For some micronutrients recommended nutritional intake cannot
be set as there is no sufficient reliable data on human requirements. Safe upper levels
were established where supported by adequate data. The recent development of the
analytical techniques allows the determination of the trace element concentrations in
food, food supplements and biological samples with high reliability. This allows for a
reliable assessment of exposure for risk assessment.

DETERMINATION OF TOTAL POLYPHENOLS IN COFFEE
(COFFEA SP) AND TEA (CAMELLIA SINENSIS) PRODUCTS
AND COFFEE AND TEA BEVERAGES

Jelena Slavković1, Sladjana Šobajic2, Tatjana Kundaković2
1
Medicine and Medical Devices Agency of Serbia
2
Faculty of Pharmacy, Belgrade University, Serbia
Introduction and aim: Phenolic and polyphenolic compounds are synthesized in
plants, in most cases from shikimic acid in phenylpropanoid biosynthetic pathway.

73

Total polyphenolic content and ratio of polyphenolic complex in food are different.
This paper presents authors intent to determine the total polyphenol content in coffee
and tea products, and coffee and tea beverages, to evaluate the degree of polyphnols’
extraction during usual way of beverages preparation, and to see if they could be good
sources of polyphenols in every day diet.
Methodology: Total polyphenol content was determined using the Folin-Ciocalteu
in: tea commercial products – 14, coffee commercial products – 10, raw green coffee,
dietary supplement with green coffee, coffee beverages – 7, tea leaf beverages – 6. The
total polyphenol content was expressed as gallic acid equivalent (GAE) in g/100 g or
g/100 ml.
Results and Discussion: Following results were found for total polyphenol content:
coffee commercial products 7.90–18.45 g GAE/100g; tea commercial products 12.5533.61 g GAE/100 g; tea beverages 0.04-0.16 g GAE/100 ml; coffee beverages 0.12-0.35
g GAE/100 ml. Results showed that extraction of polyphenols from the coffee and tea
materials under the conditions of the usual preparation methods, is not quintessential,
but is satisfactory.
Conclusion: Regular consumtion of coffee and tea leaf drinks can significantly
increase daily intake of polyphenols.

ОПТИМИЗИРАНЕ И ВНЕДРЯВНА НА ПРОЦЕДУРА ЗА ЕКСТРЕАКЦИЯ
НА ДНК ОТ СОЕВ ЛЕЦИТИН ЗА НУЖДИТЕ НА РУТИННАТА ПРАКТИКА

Нели Манолова, Ирена Петкова, Видка Николова, Цвета Георгиева
Лаборатория „Молекулярна биология и ГМО“
Национален център по опазване на общественото здраве, София
OPTIMIZATION AND IMPLEMENTATION OF PROCEDURES
FOR DNA EXTRACTION FROM SOYA LECITHIN FOR
THE NEEDS OF ROUTINE PRACTICE

Nelly Manolova, Irena Petkova, Vidka Nikolova, Tzveta Georgieva
Laboratory of „Molecular Biology and GMO”
National Center of Public Health Protection, Sofia, BG
Един от основите суровини, използвана в хранително-вкусовта промишленост
е соевият лецитин. От световно произведената соя, около 70% е ГМО. Прилагането
на добре разработени методи за екстракция на ДНК и скрининг и количествено
определяне на ГМО в рутинната практика е от изключително значение. Известно е,
че ДНК е най-стабилната биохимична молекула. Изолирането на ДНК от хранител-
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ните продукти е от важна предпоставка за достоверен резултат, тъй като тя трябва
да бъде качествена и в достатъчно количество за амплификация. Производството
на лецитин включва редица процеси на химично и термично преработване, предшествани от студено пресоване. В резултат в крайната суровина, която се влага в
храните може да се открие малко и некачествена ДНК. Цел на настоящата работа е
да се оптимизира и внедри за нуждите на рутинната практика метод за екстракция
на ДНК от соев лецитин, който да подобри качеството и количеството на изолираната ДНК. Анализирани си 15 проби в по 4 паралелни екстракции, предоставени от
вносител на тази суровини в България, извършена е екстракция по 4 метода: n-хексанов метод (по Wurz, 1998), готов кит за екстракция от мазни матрици – Eurofin –
DNA extractor и метод за екстракция по ISO 21571 – с използване СТАB (Цетилтриметил амониев бромид) и модифициран n-хексанов метод с използване на гуанидин. Екстрахираните проби cа анализирани за присъствие на соева ДНК по рефернетен ген лектин (Lec1). Резултатите демонстрират по-добър добив на ДНК при
екстракция с модифицирания в лабораторията, n-хексанов метод.
ABSTRACT
One of the key raw materials used in the food industry is soy lecithin. Of
world soybean production, 70% is GMO. The application of well developed
methods for DNA extraction and screening and quantification of GMOs in
routine practice is of extreme importance. It is known that DNA is the most
stable biochemical molecule. Isolation of DNA from food is an important
prerequisite for a reliable result since it must be good quality and in sufficient
quantity for amplification. Production of lecithin includes a number of chemical
processes and thermal treatments, preceded by cold pressing. As a result, the
ultimate raw material that goes into food can detect small and low quality
DNA. The aim of this work is to optimize and implement for the purposes of
routine practice method for DNA extraction from soy lecithin, which improves
the quality and quantity of isolated DNA. 15 samples were analyzed in four
parallel extractions provided by the importer of these commodities in Bulgaria –
extraction is performed by 4 methods: n-hexane method (by Wurz, 1998), ready
kit for extraction of fatty matrix, – Eurofin – DNA extractor and Method for
extracting according to ISO 21571 – using CTAB (Cetyltrimethylammonium
bromide) and modified n-hexane method using guanidine. Extracted samples
were analyzed for the presence of soy DNA in reference gene lectin (Lec1).
The results show better yield of DNA extraction with modified in the laboratory
n-hexane method.
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ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОБРОВОЛНО ПРЕДСТАВЕНАТА
ХРАНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ЕТИКЕТИРАНЕТО НА ХРАНИТЕ

Д. Томов, Хр. Романова, И. Маринова, Н. Димитров, Т. Димитров,
Д. Бояджиев
Медицински университет – Варна, катедра Хигиена и бедствени ситуации
CONFORMITY ASSESSMENT OF VOLUNTARY FOOD INFORMATION
PRESENTED IN FOOD LABELLING

D. Tomov, Hr. Romanova, I. Marinova, N. Dimitrov, T. Dimitrov,
D. Boyadjiev
Varna Medical University, Dept. Hygiene and Disaster Medicine
Настоящото проучване продължава темата за оценка на етикетирането на пакетираните храни за съответствие с приложимата нормативна уредба.
Събрани и анализирани са 1012 етикета, разпределени в 14 групи по видове.
Оценени са 433 етикета (42.8 %).
Установява се, че 78.3 % от оценените етикети имат доброволно представена
хранителна информация. Най-често такава информация е представена на мазнини
за готвене (80 %), замразени храни (80 %) и безалкохолни напитки със синтетични компоненти (56.4 %), а най-рядко – при охладени месни и рибни разфасовки
(0 %), сладкарски изделия (9.1 %) и мляко и млечни продукти (14 %).
При 10 % от случаите доброволно представената хранителна информация не
е на български език. Не се представя задължителната основна хранителна информация при 14.4 % от случаите. Разширена хранителна информация е представена
на 33.8 % от случаите.
Представената хранителна информация не е разбираема за потребителя при
10.4 %, а частично разбираема – при 35.98 % от случаите. При 94.8 % от оценените етикети представената информация е с размер на шрифта под 3 mm.
Обсъждат се причините за установените несъответствия: нормативната база,
коректността на производителите, ефективността на държавния контрол. Прави
се извод, че съществуващите практики при етикетирането на храните и представянето на хранителната информация до голяма степен компрометират правото на
информиран избор на потребителя.
Ключови думи: храни, етикетиране, нормативна уредба, оценка на съответствието
ABSTRACT
This study continues the theme of assessing the labeling of packaged food for
compliance with applicable regulations.

76

Collected and analyzed are 1012 labels, distributed in 14 groups of species.
Evaluated were 433 labels (42.8 %).
It was found that 78.3 % of the evaluated labels have voluntarily presented nutrition
information. Most often this information is presented with cooking fats (80 %), frozen foods
(80 %) and soft drinks with synthetic components (56.4 %) and least frequently – in
chilled meat and fish cuts (0 %), confectionery (9.1 %) and milk and milk products
(14 %).
In 10 % of cases voluntarily presented nutritional information isn’t in Bulgarian.
The mandatory basic nutritional information does not present for 14.4 % of cases.
Expanded nutritional information is presented on 33.8 % of cases.
The presented nutritional information is not understandable to the customers at
10.4 % and partly understandable – in 35.98 % of cases. In 94.8 % of the evaluated
labels the information was presented with font size of less than 3 mm.
The reasons for the discrepancies are discussed: the legal framework, the correctness
of the food producers, the effectiveness of government control. It is concluded that
existing practices in food labeling and presenting of nutrition information is largely
compromised the right of informed consumer choice.
Keywords: food, labeling, regulations, conformity assessment

МЕТОД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БИСФЕНОЛ А И ПРЕДВАРИТЕЛНО
ПРОУЧВАНЕ НА ПАЗАРНИ ВНОСНИ ПРОБИ БЕБЕШКИ ШИШЕТА

Т. Врабчева, Б. Рашкова, Т. Дикова
Национален център по опазване на общественото здраве
METHOD FOR DETERMINATION OF BISPHENOL A AND PRIMARLY
STUDY OF IMPORTED INFANT FEEDING BOTTLES

T. Vrabcheva, B. Rashkova, T. Diкova
National Center of Public Health Protection
Бисфенол А e органично съединение, използвано като мономер за производство на поликарбонатни пластмаси, намиращи приложение при производство на
бебешки шишета и други изделия, използвани за хранене на деца. В резултат на
научни доказателства за вредните му ефекти върху развитието на нервната система и действието му като ксеноестроген, Европейската комисия забрани употребата на същия в предмети предназначени за контакт с храни за деца до 3 годишна
възраст.
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Целта на разработката е с помощта на представения метод да се проучи фактическото състояние на българския пазар. Разработеният метод за определяне на
Бисфенол А използва техниката на високо ефективна течна хроматография и флуоресцентна детекция.
С помощта на методa е извършено предварително проучване за миграция на
Бисфенол А при анализ на пазарни проби вносни бебешки шишета и използване
на модален разтвор – етанол-вода=50:50 v/v. Анализираните проби са статистически представителни бройки от всеки един изследван асортимент.
В заключение можем да отбележим, че при някои видове асортименти се установи миграция на бисфенол А, което подчертава значимостта на проблема и
налага неговото по-продължително проучване.
ABSTRACT
Bisphenol A (BPA) is an organic compound used primarily as a monomer in
production of polycarbonate plastics. Polycarbonate plastics are used amongst others
in the manufacture of infant feeding bottles and other articles intended for children’s
feeding. Taking into account that the present scientific data have suggested BPA-related
effects of possible toxicological relevance, in particular neurodevelopmental, endocrine
and reproductive effects, the European Commission banned it’s use for the manufacture
of polycarbonate infant feeding bottles. Purpose of this study is the evaluation of the
infant feeding bottle market in Bulgaria. Using HPLC-fluorescence detection of BPA
are analysed some samples of imported infant feeding bottles. The extraction method
uses ethanol/water (50/50) as a food simulant.
The samples analysed are statistically representative.
Conclusions: we find a migration of BPA in some detected samples, that emphasizes
the importance of the problem and the need of further research.
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БИОХИМИЧЕН СЪСТАВ И РАДИКАЛОУЛАВЯЩА СПОСОБНОСТ
НА РАЗЛИЧНИ СОРТОВЕ МАЛИНИ

Петя Иванова1, Данка Луднева1, Пламен Моллов2, Кирил Михалев2
1
Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив
Пловдив 4000, бул. „Васил Априлов“ №154
2
Университет по хранителни технологии – Пловдив
Пловдив 4000, бул. „Марица“ №26
BIOCHEMICAL COMPOSITION AND RADICAL TRAPPING ABILITY
OF PRODUCTS OF DIFFERENT VARIETIES OF RASPBERRIES

Petya Ivanova1, Danka Ludneva1, Plamen Mollov2, Kiril Michalev2
1
Food Research and Development Institute – Plovdiv
154 Vassil Aprilov blvd., Plovdiv 4000
2
University of Food Technology – Plovdiv
26 Maritza blvd., Plovdiv 4000
Изследвани са биохимичният състав и радикалоулавящата способност на продукти от различни сортове малини – Хибрид 15 и Хибрид 16 , Шопска алена, Люлин, Зева 3 и Олтам близ. Определени са съдържанията на антоцианите, общите
полифеноли и антирадикаловата активност на нектари и пюрета от избраните от
нас сортове и са сравнени с две контроли – сорт Шопска алена за нектарите и
сортовете Люлин и Шопска алена за пюретата.
Установи се, че: по отношение на съдържанието на антоциани и радикалоулавяща способност нектарите и пюретата от сорт Хибрид 16 имат по-високо
съдържание спрямо продуктите от контролата Шопска алена и сорт Хибрид 15, а
при втората група пюрета пюретата от сорт Зева 3 имат най-високо съдържание
на антоциани спрямо пюретата от контролата Люлин и Олтан Близ.
От направеният сравнителен анализ на двете контроли се установи, че нектарите и пюретата от сорт Люлин са с по–висока радикалоулавяща способност от
продуктите от сорт Шопска алена.
ABSTRACT
Biochemical composition were examined and radical trapping ability of products
of different varieties of raspberries – Hybrid 15 and 16, Shopska scarlet, Liulin, 3eva 3
and Oltam bliz. The contents of anthocyanins, total polyphenols and antiradical activity
of nectars and purees from our chosen varieties are determined and compared with two
controls – Shopska scarlet variety of nectars and Liulin variety and Shopska scarlet of
purees.
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It is found that: regarding the content of anthocyanins and the radical trapping
ability, purees and nectars of a variety Hybrid 16 have higher content compared to the
control products and Shopska scarlet variety Hybrid 15, a second group in a variety
purees Zeva 3 have the most high content of anthocyanins versus purees of control
Liulin and Oltan bliz.
From a comparative analysis of two controls it was established that purees and
nectars of a variety Liulin are with higher radical trapping ability than the products
from a variety Shopska scarlet.

USE OF GRADIENT PCR FOR AUTHENTIFICATION OF IMPORTED
HIGHLY PROCESSED AVIAN PRODUCTS

S. Panaiotov1, P. Petkov2, A. Naumova3, V. Levterova1, Nadia Brankova1,
V. Karamfilov2, G. Ivanova4, T. Kantardjiev1
1
National Center for Infectious and Parasitic Diseases, Sofia – 1504, Bulgaria
2
LKB-Bulgaria, Sofia, Bulgaria
3
Customs Central Laboratory, Sofia, Bulgaria
4
Sofia University, faculty of Biology, Sofia, Bulgaria
ABSTRACT
Chicken sausages are main diet in the Bulgarian kitchen. Their relatively lower
cost compared to the pork or pork/beef sausages makes them widely prefered by the
consumers. In order to defend the interests of the Bulgarian poultry producers the government imposed in 2002 high protective import tax on imported chicken meat and
products. Turkey sausages are also offered on the market. The consumer considers
them less tasty and in consequence their price is slightly lower compared to the chicken
once. Imported turkey meat and products do not have importation tax.
Meat authentification of homogenized chicken or turkey products is difficult. Typical
frauds by importers are to declare to custom authorities importation of chicken meat
for sausages while they are importing pure turkey. This fraud scheme was exploited
for years by the importers without paying import taxes, knowing that morphological or
biochemical identification of processed chicken and/or turkey products is difficult or
even impossible. Other fraudulent practice is to diminish the cost of the final product
by addition of turkey meat to the chicken sausages without labelling and selling at the
price of chicken once. Obviously these practices serve economic purposes.
Goal of the study: We investigate the application of gradient PCR for simultaneous,
but independent amplification with several primer pairs of chicken and turkey prolactin
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and mitochondrial cytochrome b genes in processed meat samples in order to identify
meat products.
Materials and Methods: 65 samples of frozen minced meat have been collected
by the custom authorities at the borders during the period 2002-2004. 35 samples of
sausages from the local markets at Sofia have been investigated, too. Control meat
samples of chicken (Gallus gallus), turkey (Meleagris gallopavo), pig (Sus scrofa),
sheep (Ovis aries), bovine and cattle (Bos indicus) have been used in control analysis.
Species specific chicken and turkey cytochrom b and prolactin genes specific primers
were selected and gradient PCR test developed.
Results: The avian species in all 65 samples of minced meat were successfully
identified. Custom authorities undertook corrective measures against fraudulent import
schemes.
Conclusions: Use of molecular biology techniques for identification of processed
meat products is reliable approach. Results are rapid and highly informative.
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ТЕМА 3. ХРАНИТЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ.
ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА
TOPIC 3. NUTRITIONAL EPIDEMIOLOGY.
FOOD AND NUTRITION POLICY
СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ НА ХРАНИТЕЛНАТА ЕПИДЕМИОЛОГИЯ
В БЪЛГАРИЯ

Стефка Петрова
Национален център по опазване на общественото здраве
MODERN ASPECTS OF NUTRITION EPIDEMIOLOGY IN BULGARIA

Stefka Petrova
National Center of Public Health Protection
Прилагането на съвременните принципи и методология на хранителната епидемиология е важна предпоставка за осигуряване на надеждни резултати, верни
изводи и на тази база – разработване на адекватни интервенции и реалистична
оценка на тяхната ефективност.
Националният център по опазване на общественото здраве от 15 години прилага модерната хранителна епидемиология за научни изследвания и подкрепа
на националната хранителна политика. Членовете на изследователския екип са
преминали през обучение във водещи университети в САЩ и Европа. Националните проучвания се провеждат върху репрезентативни извадки на изследваните
популации.
Храненето се проучва на индивидуално ниво чрез прилагане на международно приети и стандартизирани методи – 24-часово хранене за 2 непоследователни
дни, честота на консумация на храни/групи храни, хранителна история, най-често прилагани в комбинация. Количеството на консумираните храни и напитки се
определя чрез фотоалбум, включващ над 100 основни продукта в 3 размера. Фотоалбумът се актуализира и валидира за оптимизиране на получените резултати.
Използва се съвременна компютърна програма, включваща данни за съдържанието на хранителни вещества и енергия в българските и вносни храни и напитки,
специфични за различните възрастови групи; голям набор основни ястия за различна възраст като са отразени загубите при кулинарна обработка.
Хранителният статус се оценява на базата на данни, получени чрез анропометрични измервания, извършени чрез международна стандартизирана методика и апаратура. При оценка на хранителния статус се използват прилаганите на
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европейско ниво съвременни индикатори и референтни стойности, поради което
получените данни са международно сравними. При необходимост се използват
биохимични индикатори за оценка на хранителни дефицити. Прилагат се международни валидирани въпросници за оценка на нарушения в хранителното поведение, физическата активност и специално разработени въпросници за проучване
на социално-икономически фактори, познания и нагласи и др.
Като прилага принципите на модерната хранителна епидемиология НЦООЗ
заедно с партньори е провел 9 национални 4 проучвания в София на храненето и
хранителния статус на различни популационни групи.
ABSTRACT
The application of modern principles and methodology of nutritional epidemiology is an important prerequisite for ensuring of valid results, correct conclusions and
on this basis – development of adequate interventions and realistic assessment of their
effectiveness.
National Center of Public Health Protection applied in the last 15 years the modern
nutritional epidemiology for scientific research and support of national food and nutrition policy. Participants in the research team have been trained in leading universities
of USA and Europe. National surveys are carried out on representative samples of
studied populations.
Nutrition is studied on individual level through application of internationally adopted and standardized methods – 24-hour dietary recall for 2 non-consecutive days,
food frequency questionnaire, dietary history, most applied in combination. The quantities of foods and beverages consumed are determined using picture book, comprising
over 100 main products in three dimensions. The picture book made up-to-date and is
validated for optimizing of the results obtained. A modern computer program is used,
inserted database for the content of nutrients and energy of Bulgarian and imported
foods and beverages, specific for different age groups; a great number main dishes for
different age, and yield and retention factors of culinary technological processing are
concerned.
Nutrition status is assessed on the basis of data, obtained through anthropometric
measurements, applied by internationally standardized methodology and appliances.
Current indices and reference values applied at the European level have been used
in nutritional status assessment, and so the results obtained are comparable at the international level. When necessary, biochemical indices for assessment of nutritional
deficiencies are used. Internationally validated questionnaires for assessment of eating
disorders, physical activity and specially developed questionnaires for studying of socioeconomic factors, attitudes and knowledge etc are used.
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National Center of Public Health Protection and partners have carried out 9 national studies and 4 regional studies in Sofia on nutrition and nutritional status of different
population groups by applying the principles of modern nutritional epidemiology.

РОЛЯТА НА ОМЕГА-3 МАСТНИТЕ КИСЕЛИНИ ЗА РАЗВИТИЕТО
НА ДЕЦАТА

Мариана Маринова
Университетска детска болница – МУ, София
THE ROLE OF OMEGA-FATTY ACIDS FOR CHILD DEVELOPMENT

M. Marinova
University Pediatric Hospital – Medical University, Sofia
Есенциалните мастни: омега-3 / ALA – алфа-линоленова киселина, EPA – ейкозапентаенова киселина, DHA- докозахексаенова киселина/ и омега-6 : LA – линолова киселина/ имат различна функция в организма и се конкурират при синтеза на простагландините.
Омега–3 киселините модулират простагландиновия метаболизъм и понижават триглицеридите, холестерола и имат антитромботични и противовъзпалителни свойства.
През последните години се доказа важната роля на омега–3 мастните киселини и специално на DHA за развитието и здравословното състояние на децата.
Тя се съдържа в: майчината кърма, някои видове риба /сьомга, скумрия/ и др.
DHA има определяща роля за развитието и функционирането на ЦНС, нервната
проводимост, психо-моторното развитие, зрението, сърдечно съдовата система.
Изключително важното значение на DHA за ранното развитие на мозъка е свързано c ролята на структурен компонент: около 50% от невронните мембрани. Първите години от живота са определящи за развитието на мозъка и зрението. DHA
е мастната киселина с най-високо съдържание в мозъка (97% от МК) и ретината
(93% от МК).
При 40% от децата със симптоми на хиперактивност и дефицит на вниманието има ниска плазмена концентрация на DHA. Препоръчва се бременниите
и кърмачките да приемат 2.6 г омега-3 мастни киселини и 100 – 300 мг/ DHA.
Децата през ранната и предучилищна възраст с храната приемат около 30 – 50
мг/ден DHA при препоръчителен прием на 200мг. Причините за това са главно:
нежелание да се консумира риба, хранителна алергия, замърсяване на световния
океан с тежки метали.

84

За осигуряване на оптималния внос на омега-3 мастните киселини се прeпоръчва използване на подходящи за възрастта хранителни добавки.

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE LEVEL OF CONSUMPTION
OF MILK, COFFEE AND TEA WITH THE PREVALENCE OF
OSTEOPOROSIS AMONG ELDERLY IN INDONESIA WHO LIVE
IN URBAN AND RURAL AREAS

Ari Istiany, Rusilanti and Sachriani
Home Economics Department, Faculty of Technology, Jakarta State
University, 13220 Indonesia
This study conducted to analyze the level of consumption of milk, coffee
and tea on the prevalence of osteoporosis among elderly in Indonesia who
live in urban and rural area. This research was conducted in Jakarta (urban
areas) and Bogor (rural areas) using survey research methods. A total of 169
elderly in urban and 127 rural elderly involved in this research. Measurement
of food consumption rates used food frequency method, while measurement
of osteoporosis used bone densitometer. Prevalence of osteoporosis was
determined by Z-score. The results obtained, elderly in urban and rural who
consume milk each as much as 46.7% and 40.9%. While, the average frequency
of milk consumption per week in urban areas 2.31 ± 1.46 and 1.96 ± 1.3 in
rural areas. Elderly in urban and rural areas who consume coffee each as much
as 33.7% and 43.3%. While, the average frequency of coffee consumption
per week in urban areas 3.06 ± 1.36 and 2.79 ± 1.4 in rural areas. Elderly in
urban and in rural areas who consume tea each as much as 60.9% and 44.1%.
While, the average frequency of tea consumption per week in urban areas 2.26
± 1.44 and 2.74 ± 1.45 in rural areas. Based on the results of t-test found that
there were different significantly the levels of consumption of milk, coffee
and tea among the elderly who live in urban and rural areas. The average Zscore -2.14 ± 0.91 in urban and -2.31 ± 1.09 in rural. Elderly in urban areas
who suffer on osteoporosis by 35%, osteopenia by 53.3% and normal by
11.7%. While, the elderly in rural areas who suffer on osteoporosis by 45.8%;
osteopenia by 39.6% and normal by 14.6%. Based on the results of t-test found
that there were no difference of Z-score among elderly in urban and rural.
Meanwhile, the results of correlation test known that there were significant
positive relationship (p <0.05) between the level of milk consumption with
the Z-score. As for the level of coffee and tea consumption hadn’t relationship
with the Z-score.
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The conclusion of this research were low levels of milk consumption
resulted in higher prevalence of osteoporosis among elderly both in urban and
rural areas in Indonesia.
Keywords: milk consumption, coffee consumption, tea consumption,
osteoporosis and elderly

ПРЕПОРЪКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА РАЗЛИЧНИ
ПОПУЛАЦИОННИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В БЪЛГАРИЯ

С. Петрова, В. Дулева, К. Ангелова, Д. Овчарова, Л. Рангелова,
М. Куртишева
Национален център по опазване на общественото здраве, София, България
BULGARIAN FOOD-BASED DIETARY GUIDELINES FOR DIFFERENT
POPULATION GROUPS

S. Petrova, V. Duleva, K. Angelova, D. Ovcharova, L.Rangelova,
M. Kurtisheva
National Center of Public Health Protection, Sofia, Bulgaria
База за формулиране на Българските препоръки за здравословно хранене са
съществуващите научни доказателства за връзка между храненето и здравето;
актуализираните референтни стойности за прием на енергия и хранителни вещества на българското население (2005 год.); проблемите и тенденциите в хранителния прием и хранителния статус на населението в България, оценени чрез
данните, получени от националния мониторинг и домакинските бюджети; нивата
на заболеваемост и смъртност от хронични неинфекциозни заболявания, свързани с храненето. Съобразени са и позитивните характеристики на националния
хранителен модел. Отразени са и мненията на заинтересованите лица след консултации.
От 2006 год. са разработени препоръки за здравословно хранене на възрастни,
деца от 3 до 6 години, ученици на възраст 7–19 год. Разработени са Национални
препоръки за кърмене и захранване на кърмачета, за здравословно хранене на
бременни и кърмещи жени. Националните препоръки за здравословно хранене
включват 12 специфични за всяка популационна група послания, насочени не
само към здравословен хранителен прием, но и към поддържане на здравословно тегло и физическа активност, и основни правила за качество и безопасност.
Разработена е пирамида за здравословно хранене. Препоръките се промотират и
разпространяват в цялата страна.
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ABSTRACT
Basis for formulation of Bulgarian FBDG are the scientific evidence for relationship between diet, nutrients and health; up-dated Reference values for energy and nutrient intakes of Bulgarian population (2005); current problems and the trends in dietary
intake and nutritional status of the Bulgarians evaluated using the results obtained by
the national nutrition monitoring and household budget surveys; morbidity and mortality rates of diet-related chronic non-communicable diseases. The positive characteristics of the national dietary pattern have been considered as well. Consultation and
valuable suggestions by stakeholders contributed to the development of FBDG for different population groups.
Since 2006 Food-Based Dietary Guidelines for adults, children 3–6 years of age,
schoolchildren 7–19 years old have been developed. National recommendations for
breastfeeding and complementary feeding of infants, for healthy diet of women in
childbearing age, during pregnancy and lactation were established. The national FBDG
contain 12 specific for every population group recommendations, directed not only to
healthy dietary intake but also physical activity to maintain healthy body weight and
main food safety rules. Healthy Eating Pyramid has been developed. FBDG are under
dissemination and promotion through the whole country including all stakeholders.

НАЦИОНАЛНИ ПРЕПОРЪКИ И ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, СВЪРЗАНИ
СЪС ЗДРАВОСЛОВНОТО ХРАНЕНЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
ХРАНИТЕЛНИТЕ ДЕФИЦИТИ И ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ ДЕЦА

С. Петрова, В. Дулева, Л. Рангелова, К. Ангелова, Д. Овчарова
Национален център по опазване на общественото здраве, София
NATIONAL GUIDELINES AND LEGISLATION RELATED TO HEALTHY
NUTRITION FOR PREVENTION OF NUTRIENT DEFICIENCIES AND
OBESITY IN CHILDREN

S. Petrova, V. Duleva, L. Rangelova, K. Angelova, D. Ovcharova
National Center of Public Health Protection, Sofia
Националните проучвания на храненето и хранителния статус на населението
в България показват редица негативни характеристики и тенденции в храненето
на децата. Като рискова популационна група, децата са приоритет на националната хранителна политика.
Цел: Да се изготвят научно обосновани национални препоръки и законодателство за подобряване храненето на децата, намаляване риска от хранителни
дефицити и хронични заболявания.
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Методи: Съобразени са резултатите, получени от националните проучвания
на храненето и хранителният статус на децата; физиологичните норми за хранене
на населението; научните доказателства за връзката между храненето, здравето
и развитието на децата. Участници в разработването на документите са водещи
специалисти в областта на детското хранене и здраве в страната.
Резултати: Разработени и публикувани са Препоръки за здравословно хранене
за деца на 3–6 години и на ученици на 7–19 години (2008). Препоръките съдържат
промотивни и рестриктивни послания, които са насочени към подобряване на
храненето, повишаване на физическата активност, поддържане на здравословно
тегло. Разработени са хранителни пирамиди за всяка възрастова група деца. Насоките за хранене на децата в кърмаческа възраст са представени в Препоръки за
здравословно хранене на кърмачета (2008).
Храненето на децата в училище се регулира чрез Наредба на МЗ за здравословно хранене на учениците (2009), регламентираща храните и напитките, които
могат да се предлагат на територията на училищата. През 2011 г. е разработена
Наредба за здравословно хранене на деца на възраст 3–7 години, с която се уреждат изискванията за здравословно хранене на децата в детските заведения.
ABSTRACT
National studies on nutrition and nutritional status of Bulgarian population show a
number of negative characteristics and trends in nutrition of children. As a risk population group children represent high priority in the national nutrition policy.
Aim: To develop scientifically based national recommendations and legislation for
improvement of child nutrition, reducing the risk of nutritional deficiencies and chronic
diseases.
Methods: Under consideration are the results obtained in the national studies of
nutrition and nutritional status of children; dietary reference intakes of the population; scientific evidence for relationship of nutrition with child health and development.
Leading specialists in the field of child nutrition and health in our country take part in
the project.
Results: Food Based Dietary Guidelines for children 3-6 years of age and of schoolchildren 7–19 years of age are developed and published (2008). The recommendations include promoting and restrictive messages referring to improvement of nutrition, increasing of physical activity, maintaining of healthy weight. Food pyramids
are elaborated for each age population group. Recommendations for infant nutrition
are presented in Dietary guidelines for healthy nutrition of infants (2008). Nutrition of
children in school is regulated through Ordinance of the Ministry of Health for healthy
nutrition of schoolchildren (2009), prescribing and regulating the foods and beverages
allowed to be offered on the school territory. In 2011 an Ordinance for healthy nutri-
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tion of children 3-7 years of age has been developed, regulating the requirements for
healthy nutrition of children in child establishments.

ОЦЕНКА НА ХРАНИТЕЛЕН СТАТУС ПРИ ДЕЦА ДО 5-ГОДИШНА
ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ НА БАЗА НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ
СТАНДАРТИ И КРИТЕРИИ

С. Петрова, В. Дулева, Л. Рангелова
Национален център по опазване на общественото здраве
NUTRITIONAL STATUS ASSESSMENT OF BULGARIAN CHILDREN
UNDER 5 USING INTERNATIONAL AND NATIONAL STANDARDS AND
CRITERIA

S. Petrova, V. Duleva, L. Rangelova
National Center of Public Health Protection, Sofia, Bulgaria
Цел: Да се определи разпространението на поднормено тегло, свръхтегло и
затлъстяване, при деца до 5-годишна възраст в България на база различни стандарти и критерии.
Методи: Проведено е трансверзално проучване на репрезентативна извадка
от 2127 деца до 5-годишна възраст (2007). Измервани са ръст и телесна маса.
Оценката на хранителния статус е направена на базата на индекси и стандарти
на СЗО, NCHS, Соlе (2000) и приетите норми за физическо развитие на децата в
България.
Резултати: Разпространението на поднормено тегло при децата на 12–35 месеца оценено по българските норми и NCHS/WHO стандарти е 2.5–3 пъти по–високо в сравнение с установеното чрез стандартите на СЗО. Относителния дял на
деца на 12–59 месеца с наднормено тегло според стандартите на СЗО е 7.2 %,
затлъстяване – 2.3%, риск за наднормено тегло – 19.3%. Относителният дял на
кърмачета с риск за наднормено тегло е 15.1%. Разпространението на наднормено тегло и затлъстяване при децата на 24-59 месеца е по-високо при прилагане на
критериите на Соlе (2000).
Заключение: Адекватна оценка на свръхтегло и затлъстяване чрез регламентираните у нас стандарти и критерии при кърмачета и малки деца не може да се
направи, тъй като не се използват подходящи международно приети индекси, а
надценяването на поднорменото тегло води на практика до неадекватни препоръки от здравните специалисти.
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ABSTRACT
Objectives: To determine the prevalence of underweight, overweight and obesity
in children under 5 in Bulgaria using difference standards and criteria.
Methods: In 2007 a cross-sectional survey on a nationally representative sample
of 2127 children under 5 years of age was conducted. The height and weight were
measured. Children’s nutritional status was assessed by using Bulgarian criteria, WHO
growth standards, Cole cut-off points and NCHS/WHO reference values.
Results: Prevalence of low WA in children aged 12-36 months on the basis of
Bulgarian criteria and NCHS/WHO reference values was 2.5-3 times greater compared
to those evaluated by WHO standards. According to WHO standards, the prevalence
of children aged 12–59 months with overweight was 7.2 %, obesity – 2.3%, at risk for
obesity – 19.3%. The rate of infants at risk for overweight was 15.1%. The incidence of
overweight and obesity among children aged 24–59 months was evaluated higher when
Cole cut-off points were applied.
Conclusion: An adequate assessment of overweight and obesity in children under
5 cannot be made using Bulgarian criteria because of relevant indices are not available.
The overestimation of underweight using Bulgarian criteria reflects to inadequate recommendations to mothers for nutrition of their children.

НАУЧНА БАЗА ЗА АКТУАЛИЗИРАНЕ НА УКАЗАНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ
НА КЪРМАЧЕТА И МАЛКИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ

Стефка Петрова, Лалка Рангелова
Национален център по опазване на общественото здраве
SCIENTIFIC BASIS FOR UP-DATING OF NUTRITION DIRECTIONS
FOR INFANTS AND YOUNG CHILDREN IN BULGARIA

Stefka Petrova, Lalka Rangelova
National Centre of Public Health Protection
Глобалната стратегия на СЗО и УНИЦЕФ за хранене на кърмачета и малки
деца (2002), предоставя необходимата рамка за хранителна политика, основана
на препоръките на водещи експерти в областта на детскто хранене и здраве. Тук
се включват: защита, насърчаване и подкрепа на изключителното кърмене, продължителността на кърмене, адекватно захранване след 6-месечна възраст, пълноценното и здравословно хранене на малките деца.
Проучванията на храненето на децата до 5 години в България идентифицират
актуалните проблеми, свързани с храненето и хранителния статус. При кърма-
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четата те включват: ниска честота на изключително кърмене, малка продължителност на кърмене, ранно захранване, ниска хранителна плътност на редица
микронутриенти в захранващите храни, широко разпространение на анемия след
6 месечна възраст, поднормено тегло и изоставане в растежа при някои популационни групи. При децата от 1 до 5 годишна възраст основни проблеми са: висок
прием на мазнини и натрий, нисък прием на въглехидрати, неадекватен прием на
желязо и значителна честота на анемия, риск за неадекватен прием на калций,
тенденция за свръхтегло.
Международните стратегии и получените резултати от националните проучвания обуславят спешната необходимост от актуализиране на методичните
указания, насочени към медицинските специалисти и лицата, ангажирани в детското хранене, с цел подкрепа и защита на кърменето, осигуряване на адекватно
детско хранене и създаване на устойчиви, здравословни хранителни навици при
децата.
ABSTRACT
The Global Strategy on Infant and Young Child Feeding (2002) outlines the necessary
framework for nutrition policy on the basis of conclusions and recommendations of leading experts in child nutrition and health. It consists of: protection, promotion and support
of exclusive breastfeeding, support duration of breastfeeding, suitable complеmentary
feeding after the age of 6 months, adequate and healthy nutrition of young children.
In the surveys on nutrition of children under five years of age in Bulgaria current
problems related to nutrition and nutritional status were identified. In the infants they
include: low prevalence of exclusive breastfeeding, short duration of breastfeeding,
early introduction of complеmentary foods, low nutritional density of some micronutrients in the complеmentary foods, high prevalence of anemia after 6 months of age, underweight and stunting in some population groups. The problems in the children aged 1
to 5 years are: high average daily intake of fats and sodium, low average daily intake of
carbohydrates, inadequate average daily intake of iron and high prevalence of anemia,
risk of inadequate average daily intake of calcium and tendency for overweight.
International strategy and data collected from surveys on nutrition of children under
five in Bulgaria determine the emergency for up-dating of methodological guidelines
for medical specialists and people engaged in child nutrition, with a goal of promotion
and protection of breastfeeding, providing adequate child nutrition and establishing of
sustained nutrition models in children.
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НАЦИОНАЛНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИЯ СТАТУС,
СЕМЕЙНАТА И УЧИЛИЩНА СРЕДА ПРИ УЧЕНИЦИ В БЪЛГАРИЯ

Стефка Петрова, Веселка Дулева
Национален център по опазване на общественото здраве, София, България
NATIONAL SURVEY OF NUTRITIONAL STATUS, FAMILY AND SCHOOL
ENVIRONMENT OF SCHOOL CHILDREN IN BULGARIA

Stefka Petrova, Vesselka Duleva
National Center of Public Health Protection, Sofia, Bulgaria
През 2008 год., в рамките на инициатива на СЗО, е проведено национално
представително изследване при 3311 деца в първи клас. Използвани са въпросници за хранителните навици (FFQ), училищната и семейна среда. Измерени са
ръста и теглото на децата, приложени са СЗО стандартите за растеж на деца.
Относителният дял на момчета със свръхтегло е 15.7%, а на момичета – 16.7%.
Висок е и относителният дял на деца със затлъстяване – 13,2% при момчетата и
12.2% при момичетата. Обучение по хранене е включено в програмата на 67.4 %
от изследваните училища, но само 42.2% от училищата провеждат инициативи
за здравословен начин на живот. Училищните бюфети предлагат – 73.3% от училищата – чипс и солени снаксове; 76.5% – бонбони и захарни изделия; 68.2% –
безалкохолни напитки със захар. Препоръчваните пресни плодове присъстват в
36.9% от бюфетите, мляко в 30.7%. Всеки ден 33,6% от децата консумират захарни изделия и шоколад, а 30% – 4-6 пъти седмично. Всеки ден само 23.7%
от децата консумират зеленчуци и 27.1% – пресни плодове; 10.4% от учениците
никога не консумират риба. Около 50% от децата гледат телевизия или играят
компютърни игри повече от 3 часа на ден.
ABSTRACT
The national survey on representative sample of 1st grade schoolchildren was carried out in
2008 in the frame of WHO initiative, 3311 children are enrolled. The questionnaire
for child nutritional habits (FFQ), school and family environment are used. The weight
and height of children are measured, WHO growth standards are applied.
The prevalence of overweight among boys is 15.7% and those in girls – 16.7%.
Obesity rate is also high – 13.2% among boys and 12.2% for girls. Nutrition education
is included in school curriculum of 67.4% of studied schools, but only 42.4% of them
have initiatives to promote a healthy lifestyle. The school cafeteria offers: 73.7% of
schools – chips and salted snacks; 76.5% – candy, sweet snacks, 68.2% – soft drinks
with sugar. The recommended fresh fruits are presented in 36.9% of school buffets,
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milk – 30.7%. Every day 33.6% of children consume candy bars or chocolate and 30%
of them 4-6 days per week. Every day only 23.7% of pupils consume vegetables and
27.1% – fresh fruits; 10.4% of schoolchildren never consume fish. About 50% of pupils
watch TV or play computer games more than 3 hours per day.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ХРАНЕНЕ

Петър Цонов
PUBLIC HEALTH AND NUTRITION

Peter Tzonov
Здравето, като цяло, винаги свързваме с храненето. Здравето и храната са всекидневен ресурс. Храненето е основна грижа и част от съвременното рисково
общество. В това общество все още съществува различна логика при разпределението на „блага“ и „беди“. Бедността влече след себе си намалени ресурси за
справяне със ситуации и предизвикателства, породени от потребителските модели на съвременното общество.
Храната като: търсене и предлагане, качество и достъп, технологии и безопасност на приготовляване, разпределение и цена са част от проблемите на всяка
държавна хранителна политика.
Образно казано, политическите лостове на успешната хранителна политика
са два – личен и обществен. Тези два лоста действат успешно чрез организирани
усилия при условие, че се извършват в правилната посока, приоритетно, координирано и прозрачно. Това трябва да става последователно, системно и непрекъснато. Отговорностите на общественото здраве и храненето на българите следва да
бъдат ясно разпределяни между отговорните структури, със знанието и участието
на гражданите, от отделната община до горе. Реализирането на добра хранителна
политика изисква приемственост независимо от политическите промени, защото
става въпрос за първостепенна ценност, лично и държавно богатство, каквото е
здравето на нацията.
ABSTRACT
Health is always related to the nutrition. The health and the food are living resources.
The nutrition serves to generate heat and energy for the growth and the development of
good physical and mental health of the human species Homo sapiens. Rapidly evolving
changes in today’s society are related to many benefits and risks. The nutrition is a
major concern of the society. The society does not resolve the problems related to the
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social inequality, the unhealthy lifestyle, the unhealthy environment and the unhealthy
conditions of work. The poverty entails reduced resources for solving the situations and
challenges by the consumption patterns of the modern society.
The supply and the demands of the food, the food quality, the technology and the
safety of food processing, the distribution and the price of the food are some of the
problems of the government policy. This policy takes a look at the different safety
aspect of the foods. The organs of the state, the local organs and the citizens try to limit
the negative trends in the nutrition and to ensure safe and quality food for the population.
Important government activity is to change the unhealthy living and to form a
healthy lifestyle and nutrition. This means to seek acceptable solutions to counterbalance to the reduced physical activity, the consumption of high caloric foods, the
increasing distribution of the overweight and obesity as negative and longlasting trend
for Bulgarian children.
The motivating force for change is the creation of a personal attitude about healthy
behaviors – successful work, healthy nutrition and physical activity as opposed to the
unhealthy factors, the diseases and the early aging. The task of the state is to control
of the processing and the technologies to provide safe and quality food for the population.
It’s about a greater awareness of the population about a healthy education and culture, about the better choice of guaranteed food, development of social mechanisms
of risk control and safety policy through regulations, standards and laws to ensure a
healthy nutrition and a better public health.
There are two political levers of a successful food policy – personal and public. These
levers are successful in conditions of organized efforts coordinated and transparent, in
the right direction and priority. The responsibility of the good nutrition policy is related
to the clarity of the needs, the priorities, the resources, the social values, the will and the
capacity of politicians. The guidelines for implementation of the state food policy must
be presented for public discussion and implementation by personal, private and public
resources. The responsibility of the public health in Bulgaria must be assigned to the
control organs and the citizens. The implemention of a good nutrition policy requires
continuity regardless of the political changes. The nutrition is the base of the personal
and the national wealth what is the nation’s health.
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КУЛТУРА НА ХРАНЕНЕ ПО ВРЕМЕ НА БРЕМЕННОСТ

Б. Юстиниянова, Е. Христова, Д. Димитрова
Медицински университет – Варна
NUTRITION CULTURE DURING PREGNANCY

B. Yustiniyanova, E. Hristova, D. Dimitrova
Medical University – Varna
Проведено е трансверзално анкетно проучване на хранителния режим, хранителните навици и поведение по време на бременността на 51 жени на средна
възраст 31 ± 5.2 г., посещаващи Училище за родители в гр. Варна.
Преобладаващата част от анкетираните са с добър социално-икономически
статус. Данните от проследяване на бременността показват, че е нормално протичаща за 72.6%. Кратността на хранителните приеми е правилна при 84.3%.
Редовно закусват сутрин 70.6%. Всяка втора бременна приема най-много храна
на обяд. Висока е честотата на консумация на мляко и млечни продукти, сурови
плодове и зеленчуци, нетлъсти меса и колбаси, пълнозърнест хляб. Недостатъчен
е приемът на риба. Анкетираните имат знания какви хранителни продукти трябва
да се включват в менюто на бременната за да бъде то здравословно. Синтетични
витамини и минерални вещества приемат 96% от жените. Те са информирани
за профилактичното значение на фолиевата киселина преди и по време на бременността. Разнопосочно е мнението на анкетираните за ефекта на флуорната
профилактика на зъбния кариес върху бременната и плода. Информираността си
за здравословно хранене преценяват като много добра 56.7% и добра 23.5% от
бременните, като за основни източници на информация са посочени предимно
специализирани сайтове, форуми за споделяне в интернет, приятелки. По-малко
разчитат на акушер-гинеколога и на общопрактикуващия лекар.
Обобщените резултати от проучването показват, че моделът на хранене при
по-голямата част от бременните, посещаващи Училище за родители е здравословен и се характеризира с правилен хранителен режим и хранително поведение,
което е показателно за добра култура на хранене по време на бременността.
ABSTRACT
A cross-sectional inquiry study was conducted with the purpose of examining the
nourishment regime, nourishing habits and behavior of 51 middle-aged women with
average age 31 ± 5.2 years, attending Parent`s school in Varna.
The prevailing part of the inquired is with good social and economic status. The
data from the observation show that for 72.6% of the group the pregnancy is normal.
The frequency of nutrition is regular in 84.3% of the cases. 70.6% have regular break-
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fast in the morning. Every second pregnant woman takes the largest amount of food
during lunch. A high frequency of consuming milk and milk products, raw fruits and
vegetables, low-fat meat and sausages, wholegrain bread is observed. The consummation of fish is insufficient. The inquired women have the knowledge what food products
they have to include in the diet of a pregnant woman in order for it to be healthy. 96%
of the women take synthetic vitamins and minerals. They are well informed of the
prophylactic importance of folium acid before and during pregnancy. The opinion of
the inquired about the effect of fluorine prophylaxis of tooth cavity on pregnancy and
fetus is contradictory. They assess their knowledge for healthy nutrition as very good –
56.7%, and good – 23.5% of the pregnant. As a primary source of information they
point mostly specialized websites, internet forums, and friends. They rely less on the
expertise of an obstetrician-gynecologist and a general practitioner.
The summary result of the study shows, that the model of nutrition, for the largest
part of the pregnant women attending Parents’ school, is healthy and is characterized
with correct nourishment regime and nourishing behavior, which is an indicator of
good nutrition culture during pregnancy.

NUTRITION OF NURSING STUDENTS IN SLOVENIA

Leser Vladka
School of Health Science Novo mesto, Na Loko 2, SI-8000 Novo mesto, Slovenia
ABSTRACT
Graduate nurses are involved (directly or indirectly) in the promotion of a healthy
lifestyle and thus their own lifestyle is important. The purpose of this study was to
assess whether the third year nursing students at the School of Health Science Novo
mesto, Slovenia posses healthy eating habits. Full-time (n = 62) and part-time students
(n = 65) were asked to write a food diary for four days (two work days and weekend).
Food frequency and daily fruit consumption were calculated and analyzed as a measure
of healthy eating habits. The results showed that most of students eat at least three
times per day, but they eat too little fruit.
Irregular eating habits of some of the students are probably a consequence of their
tight schedule and to low motivation to eat healthy, since the nursing students are well
informed population.
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ХРАНЕНЕТО НА РАБОТЕЩИТЕ –
ЕЛЕМЕНТ ОТ ЗДРАВОСЛОВНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Б. Кавалджиева1, Т. Димитрова1, Д. Демирева2
1
Катедра „Хигиена и бедствени ситуации“, МУ – Варна
2
РЗИ – Варна
THE NUTRITION OF WORKERS –
AN ELEMENT OF HEALTHY WORKING CONDITIONS

B. Kavaldzhieva1, T. Dimitrova1, D. Demireva2
1
Department of Hygiene and Disaster Medicine, Medical University – Varna
2
Regional Health Inspection,Varna
Наред с профилактичните мерки, свързани с подобряване на работната среда, много важно значение имат и мерките, свързани с подобряване здравето на
работещите.
Храненето е един от най-важните фактори за здравето на индивида и за това
трябва да има своето място в грижата за работещите. В тази връзка е осъществена анкета сред Служби по трудова медицина (СТМ) по въпросите на храненето
на работещите. Включени са въпроси относно организацията на храненето, безплатната храна на работниците и мнението на лекарите по трудова медицина за
превенцията на професионалните вредни въздействия чрез рационализиране на
храненето.
Според данните от проучването, на 17 % от работещите се полага безплатна
храна съгласно Наредба №11/2005 г., като на първо място са работещите при специфични условия на труд и тези, работещи в контакт с химични вещества. Само
2% от фирмите имат организирано хранене и приблизително такъв е процентът
и на тези, осигуряващи добавки за работниците си. Повече от половината от
лекарите по трудова медицина съобщават, че не са търсени консултанти както
при изготвянето на менютата в столовете, така и при определяне на хранителните
добавки. Болшинството от анкетираните са убедени, че правилно организираното
хранене, наред с осигуряването на безопасни условия на труд, е превантивна мярка за недопускане вредно въздействие на професионалните фактори.
ABSTRACT
The improvement of the heath of workers is amongst the most important measures
to be taken, along with preventative measures, to better working conditions.
Nutrition is one of the most important health factors of the individual and because
of that it has to take its proper place in the care of workers. We have conducted a
questionnaire amongst Occupational Health Services in connection with the nutrition
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of workers. The questionnaire included questions regarding the organization of meals,
employer-provided meals and the opinion of occupational health professionals with
respect to the prevention of the harmful influences of the occupational environment
through the improvement of nutrition.
Based on the collected data, 17% of the workers are entitled to employer-provided
meals according to Directive No11/2005, with those working under specific working
conditions and chemicals being amongst the top. Only 2% of the employers provide
meals to their employees and almost the same percentage provide food supplements.
More than half of the occupational health professionals state that they have not been
consulted with either the preparation of the menus in the cafeterias, or with the choice
of food supplements. The majority of those interviewed are convinced that the proper
nutrition, along with the provision of a safe working environment, is a preventative
measure for limiting the harmful effects of the factors of the occupational environment.

ХРАНЕНЕ НА ДЕЦАТА –
ПРАКТИКИ НА КЪРМЕНЕ И ЗАХРАНВАНЕ ВЪВ ВАРНА

Н. Ушева1, Р. Панчева2, С. Попова1
Катедра по социална медицина и организация на здравеопазването
Факултет по обществено здравеопазване,
Медицински университет „П. Стоянов“, гр.Варна1
Клиника по детска гастроентерология, УМБАЛ „Св. Марина“, гр. Варна2
CHILD NUTRITION – BREASTFEEDING AND
COMPLEMENTARY FEEDING PRACTICES IN VARNA

N. Usheva1, R. Pancheva2, S. Popova1
Medical University – Varna1, Clinic of Pediatric Gastroenterology2
Въведение. Първата година от живота на детето е свързана с много висок
темп на растеж и развитие, за които основна роля играе осигуряването на пълноценно и рационално хранене.
Цел. Установяване практиките на кърмене и захранване при децата съгласно
индикаторите на СЗО.
Материал и методи. Анкетно проучване на представителна извадка на 1287
майки на деца на възраст 0–36 мес. (2009) изследва началото и продължителността на кърменето, времето и видовете храни за захранване, препоръките за
кърмене и захранване в родилното заведение, информираността на майките за
храненето на децата.
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Резултати. Честотата на кърмене при изследваните деца е 86.4%, като средната продължителност на кърменето е 5 месеца. Делът на новородените, закърмени
през първия час е 1.9%, а след 24-ия час – 23%. Изключителното кърмене през
1 месец е с честота 17%, през 6-ти – 8.6%. Медианата на продължителността на
изключителното кърмене е 2 месеца. Средната възраст на започване на захранването е 4 месеца (±1.5). 23.6% от кърмените и 30.1% от некърмените деца са захранени до 4 месец. Установени са статистически значими различия в практиките за
захранване между българската и ромската етнически групи (по-ранно започване
на захранването, включване на нездравословни храни, p<0.05).
Заключение. Практиките на кърмене и захранване са с неблагоприятни стойности, изискващи повлияване на всички ключови фактори.

ВРЪЗКИ НА ИТМ И НА НЕГОВИТЕ КОМПОНЕНТИ
СЪС СОМАТОТИПА ПРИ 9–15 ГОДИШНИ УЧЕНИЦИ
ОТ СОФИЯ (БЪЛГАРИЯ)

З. Митова
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките, София
RELATIONS OF BMI AND ITS COMPONENTS WITH SOMATOTYPE IN
9–15-YEAR-OLD SCHOOLCHILDREN FROM SOFIA (BULGARIA)

Z. Mitova
Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum,
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
В антропологичната и клиничната практика се използат два утвърдени подхода за типологизиране на определени аспекти от конституцията на човешкото тяло
като телесен състав, телостроеж и телесна охраненост. Единият ползва индекса
на телесната маса (ИТМ), а другият – соматотипологичният метод. ИТМ има
предимството, че е лесно и широко приложим, представлявайки съотношението
само между телесното тегло (kg) и ръста2 (m2), но не дава информация дали поголемите стойности отразяват по-интензивното натрупване на телесни мазнини
или на скелетно-мускулни тъкани. Соматотипологичният метод е по-комплексен
и информативен, но е разработен на базата на по-голям брой антропометрични
признаци и е по-сложен от математико-статистическа гледна точка. В предложения доклад, въз основа на данни събрани при 9–15 годишни ученици целим да
демонстрираме възможностите на ИТМ при определяне типа на телесната ох-
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раненост на индивидите и чрез разделянето му на два компонента – индекс на
активната телесна маса (ИАТМ) и индекс на мастната тъкан (ИМТ) и да установим връзките между стойностите на тези компоненти със соматотипа, определен
по методиката на Carter-Heath (1990). При трансверзално изследване, проведено
през 2001/2002 са измерени по десет признака (по Martin–Saller, 1957) при 1142
ученици от София. Разпределението на учениците по категориите за телесна охраненост е на базата на разграничителните стойности на ИТМ (по Cole et al.,
2000, 2007). Според обобщените данни за целия възрастов период, в категорията
за нормална охраненост една трета от момичетата са от ектоморфната и приблизително толкава от ендоморфната соматотипна група. Докато в категорията за
свъхтегло (вкл. затлъстяване) повече от половината момчета и една шеста от момичетата попадат в мезоморфната група. Анализът на данните за ИАТМ и ИМТ
при учениците от гледна точка на класификацията им в сомататипните групи,
показа че стойностите на двата компонента на ИТМ поотделно и съпоставката
между тях дават по-обективна и по-конкретна информация при определяне на
типа на телесната охраненост на индивидите.
ABSTRACT
In the anthropological and clinical practice two approaches are used for determining
the typology of certain aspects of the constitution of the human body such as body
composition, body structure and nutritional status. One of these is the body mass
index (BMI), the other is the somatotypological method. BMI has the advantage of
being easyly and widely applicable, representing the ratio between body weight (kg)
and height2 (m2), but BMI does not provide information whether its higher values
reflect the more intensive accumulation of body fats or of skeletal muscle tissues. The
somatotypological method is more complex and informative but it is based on a large
number of anthropometric features and is more complicated from a mathematicalstatistical point of view. In the proposed report, based on data collected from 9–15
year old schoolchildren, our aim is to demonstrate the objectivity of BMI when
divided into two components – Fat-free mass index (FFMI) and Fat mass index (FMI)
for determining the type of nutritional status of the individuals and to establish the
relation between the values of these two components and the somatotype, determined
according to the methods of Carter-Heath (1990). In a transversal study carried out in
2001/2002, 1142 schoolchildren from Sofia were measured for 10 features (according
to Martin-Saller, 1957). The distribution of subjects among the nutritional status type
categories is based on the BMI cut-off values by Cole et al. (2000, 2007). According to
the summarized data over the entire age period, in the category for normal nutritional
status type one third of the girls belong to the ectomorphic and approximately one third
to the endomorphic somatotype group. In the overweight (including obesity) category
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more than half of the boys and one sixth of the girls are in the mesomorphic group. The
analysis of the data for FFMI and FMI in schoolchildren from the perspective of their
classification into different somatotype groups shows that the values of the two BMI
components separately and the comparison between them provide more objective and
specific information about the body constitution type in individuals.

ПЕРСЕНТИЛНИ СТОЙНОСТИ ЗА ОБИКОЛКАТА НА ТАЛИЯТА
ПРИ БЪЛГАРСКИ ДЕЦА И ПОДРАСТВАЩИ

Яница Жечева, Ивайла Янкова, Анастасия Начева
Институт по експериментална морфология, патология и антропология
с музей, Българска академия на науките, София
WAIST CIRCUMFERENCE PERCENTILE VALUES IN BULGARIAN
CHILDREN AND ADOLESCENTS

Yanitsa Zhecheva, Ivaila Yankova, Anastasia Nacheva
Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology
with museum, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
Обиколката на талията е обективен и прецизен индикатор за централен тип
охраненост както при израснали така и при деца.
Целта на настоящата работа е да се оценят междуполовите и междувъзрастовите
различия за обиколката на талията при новородени и деца и подрастващи на възраст
3–17 години от София и да се разработят съответните оценъчни персентилни криви.
Обект на изследването са 219 новородени (2001 г.), 640 деца на възраст 3–6
години (2004–2005 г.) и 2291 деца и подрастващи между 7 и 17 годишна възраст
(1993–2002 г.) или общо 3151 момчета и момичета.
И при момчетата и при момичетата средната стойност на обиколката на талията се увеличава с възрастта. След 13 годишна възраст и до края на изследвания
период обиколката на талията нараства слабо при момичетата (персентилните
криви образуват плато), докато при момчетата след тази възраст стойностите нарастват в по-голяма степен. Обиколката на талията е с по-големи стойности при
момчетата като междуполовите различия са статистически значими (P<0.05) през
почти всички възрасти, но са най-ясно изразени в края на изследвания период
(14–17 години).
Представените персентилни криви за обиколката на талията при български
деца и подрастващи биха могли да се използват като помощно средство за ранната идентификация на деца с подчертан централен тип охраненост.
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ABSTRACT
Waist circumference is a sensitive, objective and useful indicator of central adiposity
in both adults and children.
The aim of the present study is to assess the sexual and age-related differences of
waist circumference in newborns and 3–17 years old children and adolescents from
Sofia and to develop waist circumference percentile curves.
Object of the study are 219 newborns (2001), 640 preschool children – 3-6 years
of age (2004–2005) and 2291 children and adolescents between 7 and 17 years of age
(1993–2002), or totally of 3150 boys and girls.
Mean waist circumference increases with age in both boys and girls. After the age
of 13 and till the end of the investigated period, waist circumference increases slightly
in girls (the percentile curves began to plateau) whereas, for boys, curves continued to
increase after this age. Waist circumference tends to be higher in boys and the sexual
differences are significant (P<0.05) at almost all ages but more pronounced at the end
of the period (14–17 years).
The elaborated by us waist circumference percentile curves for Bulgarian children
could be used like auxiliary contrivance for the assessment and early identification of
children and adolescents who have underlined centralized distribution of fat.

ВИСОКАТА ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА ЗДРАВНА КУЛТУРА МОГАТ
ДА СПАСЯТ ЖИВОТА НА ХИЛЯДИ БЪЛГАРИ ВСЯКА ГОДИНА

Христо Деянов
НЦООЗ
HIGH PERSONAL AND PUBLIC HEALTH CULTURE MAY SAVE THE LIFE
OF THOUSANDS BULGARIANS EVERY YEAR

Hristo Deyanov
National Center of Public Health Protection
Високата информираност и обогатяване на здравната култура на все повече
български граждани е най-надеждната стратегия за самосъхранение и профилактика на тежките болести. Това е и най-разумният личен избор в период на
финансова и икономическа криза. Теоретично, ако хиляди българи, особено в работоспособна възраст, поведат активна лична борба с поведенческите си рискови
фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, наднормено тегло и затлъстяване, нездравословно хранене, ниска физическа активност, прекомерен стрес и
др.), и станат те самите в семействата си и в обществото пропагандатори на здра-
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вословен начин на живот, само след 10 години България би могла да има много
по-благоприятна прогноза по отношение на основните показатели на здравния
статус на населението. Ще намалее високата заболяемост и смъртност от заболявания на органите на кръвообращението и онкологичните болести, които сега
заемат съответно 65 % и 20 % от общата смъртност, ще се покачи средната продължителност на живота, която в момента е около 72 год. и е една от най-ниските
в ЕС, ще се намали значително % на хората с трайна инвалидизация, ще се повиши качеството на живот на голяма част от населението, ще намалее огромният
личен и обществен финансов ресурс, необходим за лечението на тежки хронични
болести. Изпълване със съдържание на принципа „информирани и здрави” за все
повече и повече хора в България е основна задача на здравно-профилактичните
институции в страната. Висока информираност и лична здравна култура, съчетани с добра организация на здравеопазването е най-надеждната гаранция за добър
здравен статус и качествено здравеопазване на населението. Това е най-важният
отличителен признак за високо развита и цивилизована държава.

СРАВНИТЕЛНА ОЦЕНКА НА РЕГРЕСИОННИ УРАВНЕНИЯ
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНАТА ОБМЯНА,
ПРИЛОЖЕНИ ПРИ МЛАДИ ЖЕНИ

В. Бирданова, Н. Статев, К. Петков1
Катедра „Хигиена, медицинска екология и професионални заболявания“
Катедра „Физикална медицина, рехабилитация, ерготерапия и спорт“1
Медицински университет – гр. Плевен
COMPARISON STUDY OF PREDICTIVE EQUATIONS CALCULATING
FOR RESTING ENERGY EXPENDITURE IN YOUNG WOMEN

V. Birdanova, N. Statev, K. Petkov1
Dept.„Hygiene, Medical Ecology and Occupational Diseases“
Dept.„Physical Medicine, Rehabilitation, Ergotherapy and Sport“1
Medical University – Pleven
Регулирането на теглото е пряко обвързано с промените в енергийния баланс
и телесния състав на тялото.
Целта на настоящето изследване е да се направи сравнителна оценка между
4 четири регресионни уравнения с участие на мускулната маса и уравнението на
СЗО за определяне на основата обмяна.

103

Обект на проучването са 290 жени на възраст 21.3± 1.65. С Body composition
analyzer TBF-300 M са измерени телесно тегло, мускулна и мастна тъкан в кг
и ИТМ. Резултатите са обработени със статистически пакет SPSS Statistics for
Windows 17.
Не се установи статистическо различие при сравняване на стойностите на основната обмяна, изчислени по изследваните регресионни уравнения при жените
с увеличено тегло (t=7.18; p=0.13) и ИТМ над 30 (t=1.93; p=0.51). При групите
с нисък и ИТМ (18.5–24.9) разликата в измерените резултати е статистически
достоверна (t=3.87; p=0.001).
Регресионни уравнения с участие на мускулната маса за определяне на основната обмяна могат да се прилагат при млади жени на възраст 18–30 години с
ИТМ над 25.
Ключови думи: основна обмяна, регресионни уравнения, мускулна маса,
ИТМ.
ABSTRACT
There was a direct connection between the body weight regulation, energy balance
and the body composition. Our objective was to compare 4 predictive equations (based
on fat free mass) with the WHO equation for resting energy expenditure (REE). The
subjects in the study were 290 women, ages 21.3±1.65. Weight, fat mass, fat free mass
in kg and BMI were determined using a Body Composition Analyzer TBF-300M.
SPSS Statistics 17.0 for Windows was applied. There was no significant difference of
REE in overweight (t=7.18; p=0.13) and obese groups (t=1.93; p=0.51). REE showed
significant differences in women with BMI low then 25 (t=3.87; p=0.001).
These results support the use of equations, based on fat free mass in overweight and
obese Bulgarian young women.
Key words: resting energy expenditure, predictictive equations, fat free mass,
BMI
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ТЕНДЕНЦИИ В ХРАНЕНЕТО НА БЪЛГАРИНА В ПЕРИОД
НА ДИНАМИЧНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОМЕНИ

Л. Иванова, Е. Ставрова
Стопански факултет, ЮЗУ – Благоевград
NUTRITION TRENDS IN BULGARIA IN A PERIOD OF DYNAMIC
ECONOMIC CHANGES

L. Ivanova, E. Stavrova
Faculty of Economics, South-West University, Blagoevgrad
Храненето е биологичен процес, чувствителен на социални, икономически
и културни влияния. Хранителният модел на българина претърпява динамични
промени в последните десетилетия, повлияни от глобалните тенденции и икономическата криза.
Целта на настоящия анализ е да се набележат основни тенденции в потреблението на някои храни от българските домакинства за периода 1999–2009 на база
официални статистически данни от Националния статистически институт, България. Използвани са икономически детерминанти като средна работна заплата,
разходи за храна, еластичност на търсене.
Установява се устойчива тенденция към нарастване консумацията на енергийно плътни храни (кайма, сладкарски изделия и брашно, конфитюри, захарни
изделия и шоколад, безалкохолни напитки) с 60%–113%. България следва глобалната конвергенция в потреблението на индустриално преработени храни – маргарини, млечни продукти, колбаси, мазнини, сол и захар. Положителен ефект е прогресивното нарастване консумацията на южни плодове и парникови зеленчуци,
което се дължи на ценовите адаптации и целогодишното предлагане.
Установява се отчетливо влияние експанзията на супермаркетите върху индивидуалния хранителен прием. Еластичността на търсенето и потреблението доказва изместване към по-евтините и енергийно плътни заместители. Налагащите
се тенденции в храненето създават сериозни предизвикателства пред промоцията
на здравословно хранене.
ABSTRACT
Nutrition is a biological process sensitive to social, economic and cultural influences.
The Bulgarian nutrition model has undergone dynamic changes during the last decades,
influenced by global trends and the economic crisis.
The purpose of this analysis is to outline the main dynamics in food consumption
patterns among Bulgarian households for a ten-year period from 1999–2009 based
on official statistics, with specific focus on socio-economic determinants – average
income, food spending, elasticity of food demand.
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A stable trend for increased consumption of energy dense foods (mince meat, pastry and confectionaries, jams, chocolate and soft drinks) by 60%–113% was identifies.
Bulgaria follows the global convergences in consumption of processed foods – margarines, diary, meat products, fats, salt and sugars. A positive trend is the increased
consumption of citrus fruits and hothouse vegetables as a result of price adaptation and
availability during the whole year.
There is a well defined influence of supermarket expansion on individual consumption of some foods. Elasticity of food demand is shifted towards cheap and energy
dense food substitutes. The food model established by globalization creates challenges
for the promotion of healthy nutrition.

ИНТЕРВЕНЦИОННА СТРАТЕГИЯ ЗА ПРОМОЦИЯ КОНСУМАЦИЯТА
НА ЗЕЛЕНЧУЦИ И ПЛОДОВЕ ПРИ ДЕЦА В БЪЛГАРИЯ

С. Петрова, В. Дулева, Л. Рангелова
Национален център по опазване на общественото здраве, София, България
INTERVENTION STRATEGIES TO PROMOTE VEGETABLE AND FRUIT
CONSUMPTION OF SCHOOL CHILDREN IN BULGARIA

S. Petrova, V. Duleva, L. Rangelova
National Center of Public Health Protection, Sofia, Bulgaria
България е партньор в Eвропейски Проект – Pro Greens, целящ разработване и
тестване на ефективна стратегия за промоция консумацията на плодове и зеленчуци при 11–13-годишни ученици. В базовото проучване е събрана информация
от 1275 деца от 12 училища и техните родители; на следващ етап 646 ученици
от 6 училища участваха в интервенционната стратегия. Интервенционните активности включват: 7 урока в училище; 5 домашни задания за децата, заедно с
помощта на родителите; посещение на магазин; седмично безплатно плодово/
зеленчуково междучасие; специално състезание между децата за аранжиране на
картина от плодове и зеленчуци. Организирани са родителски срещи във всяко
училище. При стартиране на интервенцията са разпространени информационни
брошури за родителите, интервенционни материали за децата и учителите, Препоръки за здравословно хранене на учениците с пирамида, диск за определяне
на ИТМ, постер с препоръките и постер на проекта. Основните активности са
представени по радиото и национални телевизионни програми. Предстои оценка
на интервенционната стратегия.
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ABSTRACT
Bulgaria is a partner of European Project – Pro Greens, aiming to develop and to
test effective strategies to promote fruit and vegetable consumption among 11–13 years
old school children.
In the baseline survey the information from 1275 children, from their parents and
from 12 schools are collected; in the second stage 646 schoolchildren from 6 schools
are involved in the intervention strategy. The intervention activities includes: 7 lessons
at school; 5 homework assignments for the children together with their parents; store
visit; the weekly fruits and vegetables (F&V) breaks for free at school; special competition between the children for the best picture arranged with fruit and vegetables. The
meetings with school masters and parents were organized in each school. At the start
of the intervention it was distributed Information sheet, Parents info brochure, printed
intervention materials for children and for school masters, Food Based Dietary Guidelines for Bulgarian schoolchildren with Pyramid and disk for defining BMI, Posters
with FBDG and Pro Greens Posters. The main activities were presented on the radio
and national TV programs. The assessment of intervention strategy is at hand.

ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА ИНТЕРВЕНЦИОННА СТРАТЕГИЯ
ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ХРАНЕНЕТО НА ДЕЦА ОТ ИНСТИТУЦИИ

В. Дулева1, Бл. Йорданов2
1
Национален център по опазване на общественото здраве, София, България
2
Медицински център „Здравословен живот“, София, България
MAIN ASPECTS OF INTERVENTION STRATEGY FOR IMPROVING
NUTRITION OF CHILDREN FROM SOCIAL ESTABLISHMENTS

V. Duleva1, Bl. Jordanov2
1
National Center of Public Health Protection, Sofia, Bulgaria
2
Medical Centrе „Healthy Living“, Sofia, Bulgaria
Хранителният прием и хранителният статус на деца, отглеждани в социални
институции, обичайно са със специфични проблеми, свързани с храненето. Оптимизиране на организацията и инфраструктурата в дома, подобряване на знанията
и уменията на персонала и децата по проблемите на здравословно хранене е основна цел на интервeнционната стратегия.
Подбора на методите за интервенция е селективно в зависимост от възрастта:
3–6 год., 6–14 год. И 14–19 години. Стратегията включва: активно обучение на
децата, провеждане на лекции по здравословно хранене с кухненския персонал,
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работни срещи с представители на местната държавна власт, срещи с неправителствени организации и фондации, срещи с медии. Въз основа на специфичните
нужди се разработва интервенционна стратегия. Прилагане на интервенционна
програма за подобряване на храненето на деца от социални институции в сътрудничество с Министерствата на здравеопазване и образование е ефективна
стратегия с обществена значимост.
ABSTRACT
Dietary intake and nutritional status of children from social establishment usually
have specific problems related to nutrition.
Optimization of organization and infrastructure at the institutions, improving
knowledge and skills of the staff and children in healthy nutrition was the main purpose
of the intervention strategy.
The selection of intervention methods was made selectively for the different age
groups: 3–6 years, 6–14 years and 14–19 years. The strategy includes active training
of pupils, lectures with kitchen staff on the healthy nutrition, workshops and meetings
with local representatives of governmental structures, meeting with nongovernmental
organization and foundations, mass media. On the basis of specific needs the intervention strategies will be developed. Implementation of intervention programme for
improving nutrition of children from social institutions with cooperation of Ministry
of Health and the Ministry of Education is effective strategy with public health significance.

БАНКА ЗА МАЙЧИНА КЪРМА

Мария Русинова, Цветомира Борисова
Банка за майчина кърма,София
HUMAN MILK BANK

Maria Rusinova, Tsvetomira Borisova
Human Milk Bank, Sofia
Несъмнено майчиното мляко е най-добрата храна за новороденото и кърмачето. Майките, които не могат да кърмят децата си имат алтернатива за естествено
хранене – Банката за майчина кърма.Тя е единствена и уникална по рода си в
България и една от малкото подобни структури на Балканския полуостров. Дейността е предимно социална – тя осигурява донорска кърма за нуждаещите се
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бебета. Банката е на бюджетна издръжка на Столична община и работи изцяло по
европейски стандарти. Дарителките са здрави жени, които не употребяват алкохол, цигари, лекарства, живеят при добри битови условия, с добра лична хигиена
и задължително се подлагат на редица изследвания.
В Банката за майчина кърма млякото се пастьоризира, без да се губят неговите
качества. Предлага се в замразена форма, което я прави лесна за употреба и много
по-трайна (годност 6 месеца). От донорска кърма могат да се възползват: здравни
заведения – безплатно по установения ред; здрави кърмачета в домашна обстановка; кърмачета със заболявания – недоносени новородени, бебета с алергия
към белтъка на кравето мляко, както и такива, чийто майки са със заболявания и
противопоказания да кърмят. Един от проблемите с които се сблъскваме е набирането на достатъчно дарителки, така че да може да задоволи потребностите на
многото нуждаещи се от дарителска кърма деца.
ABSTRACT
No doubt breast milk is the best food for the newborn and infant. Mothers, who
cannot breastfeed their children, have an alternative to the natural nutrition – the
Human milk bank. The Bank is sole and unique in Bulgaria and one of few similar
structures in the Balkans.The activity of the Human milk Bank is mainly social – it
provides donor milk for deprived babies. The budget of the Bank depends on the Sofia
municipality. The Bank entirely follows the European standards. Donors are healthy
women, who don’t use alcohol, tobacco, drugs. They live in good living conditions,
have good personal hygiene.They pass several studies and medical examinations.
The milk is pasteurized in the Bank, without losing its properties and quality.
Breast milk is available in frozen form, which makes it easy to use and more durable
(life- 6 months). Of donor milk can benefit: hospitals – free of charge order; healthy
infants at home, infants with medical conditions – premature infants, infants allergic
to cow’s milk protein, and those whose mothers have diseases and contraindications to
breastfeed. One of the problems faced by the Bank is finding enough donors to satisfy
the need of enough breastmilk, because many children need it.
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ИЗСЛЕДВАНЕ КУЛТУРАТА НА ХРАНЕНЕ НА СТУДЕНТИ
ОТ МК КЪМ МУ – ВАРНА

Д. Найденова, Т. Дачева
МУ – Варна
RESEARCH ON FOOD CULTURE BY STUDENTS FROM
MEDICAL COLLEGE AT MEDICAL UNIVERSITY OF VARNA

D. Naydenova, T. Datcheva
Medical University – Varna
Културата на хранене стои в основата на изграждане на национален хранителен модел. В България е налице тревожна тенденция за ръст на социално –
значимите заболявания, свързана с промени в този модел. В изследването ние
проучихме факторите, които влияят на културата на хранене на младите хора. За
целта анкетирахме 100 студенти от МК към МУ – Варна. Повече от половината
младежи смятат, че храненето трябва да задоволява индивидуалните нужди от
енергия и хранителни вещества. При формиране на културата на хранене най-важна роля според студентите играят семейните (87%) и националните (74%) кулинарни традиции. Мнозинството анкетирани (60%) оценяват като неблагоприятно
влиянието на масово навлизащите заведения за бързо хранене върху уменията за
здравословен избор. Водещи критерии за студентите при избора на храна са ползата за здравето (72%) и вкусовите предпочитания (65%). Почти 90% от анкетираните младежи смятат, че здравословното хранене трябва да бъде задължителен
елемент на обучението в училищата.
ABSTRACT
Food culture is at the heart of the establishment of national dietary pattern. There
is a worrying increase of social diseases in Bulgaria linked to changes in this model. In
this research we studied the factors influencing the food culture of young people. For the
purpose we questioned 100 students from the Medical College at Medical University
of Varna. More than half of them state that nourishment’s goal is meeting the personal
needs of energy and nutrients. Major influence on forming the food culture according
to students is played by family (87%) and national (74%) culinary traditions. Personal
abilities for healthy food choice are degraded by the mass invasion of fast-food industry,
think 60% of the interviewees. According to the students lead criteria for food choice
are health benefits (72%) and food flavour (65%). Almost 90% of the interviewees
consider that healthy eating should be a required element of school education.
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ХРАНИТЕЛЕН СТАТУС НА СТУДЕНТИТЕ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ
„АКУШЕРКА“, МУ – ПЛОВДИВ

Т. Момчилова, Ел. Михайлова, С. Кутрянска, Д. Алмухаметова1
Катедра „Сестрински и акушерски грижи“, МУ – Пловдив, 1Студент
NUTRITION STATUS OF THE STUDENTS FROM
„MIDWIFE“ FACULTY, MEDICAL UNIVERSITY – PLOVDIV

T. Momchilova, El. Mihailova, S. Kutryanska, D. Almuhametova1
Dept. „Nurse and Midwife Cares“, Medical University – Plovdiv, 1Student
Храненето е сред най-ефективните и достъпни за контрол фактори, които характеризират човешкото здраве. Начинът на балансиране и количеството на всяка
една от хранителните групи в ежедневния режим са ключът към здравословното
хранене и оттам към здравето на младия организъм. За съжаление, маниерът на
хранене днес все повече се изкривява и отдалечава от здравословните навици.
Целта на изследването е да се проучат хранителните навици на студентите,
факторите, които ги определят и преобладаващите в менюто им хранителни групи.
Ключови думи: хранене, студенти, хранителни навици
ABSTRACT
Nutrition is one of the most effective and accessible to control factors which
characterize human health. The way of balancing the meal and the quantity of each
nutrition group in the daily regime are the key to the healthy nutrition, as well as to the
health of the young organism. Unfortunately, the nutrition habits nowadays become
more and more distant from healthy nutrition habits.
The aim of this research is to explore student’s nutrition habits, the factors which
influence them and the dominating nutrition groups in their menu.
Key words: nutrition, students, nutrition habits
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СОЦИАЛЕН МАРКЕТИНГ И ХРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА

Дора Овчарова, Констанца Ангелова
Национален център по опазване на общественото здраве
SOCIAL MARKETING AND FOOD AND NUTRITION POLICY

Dora Ovcharova, Konstanza Angelova
National Center of Public Health Protection
Стратегията на социалния маркетинг представлява важен елемент на хранителната политика. Социалният маркетинг предоставя рамка за подобряване на
здравето, както на индивидуално, така и на популационно ниво. Социалният
маркетинг като подход на здравна интервенция се основава на метода на KAB
(Knowledge-Attitude-Behaviour) и маркетинговия микс (РРРР). Тази стратегия
структурира общественото съзнание и променя поведението на рискови популационни групи. Социално-маркетинговата интервенция в областта на храненето
цели обучение по хранене, базира се на социални общности, при таргетни групи
на различна възраст, пол и социално-икономически статус, със здравен ефект –
промяна в нагласите спрямо здравословно хранене и физическа активност, превенция и спиране на тютюнопушенето, употребата и вредата от алкохола и психосоциални промени. Комуникацията и дисеминирането на информацията формира
ефективна рамка за модификация на хранителното поведение. Потенциалът на
социалния маркетинг може да бъде приложен на базата на националните изследвания на храненето на различни популационни групи в България.
ABSTRACT
Social Marketing strategy is important element of Food and Nutrition Policy. Social
marketing provides framework for improving health both at the individual level and
population level. Social marketing as a health intervention approach is based on the
method of KAB (Knowledge-Attitude-Behaviour) and Marketing mix (PPPP). This
strategy structures the public awareness and changes behaviour of risk population
groups. Social marketing nutrition interventions aim at nutrition education, are settings
based, with target – different age, gender and socio-economic groups with health outcomes – attitude modification towards healthy nutrition and physical activity, smoking
prevention and cessation, alcohol use and harm, and psychosocial changes. Information
communication and dissemination form an effective framework for nutrition practice
modification. Social marketing potential may be applied on the basis of national studies
of food consumption and nutrition of different population groups in Bulgaria.
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ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ И УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Д. Овчарова, Кр. Ватралова
Национален център по опазване на общественото здраве, София
HEALTHY NUTRITION IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT

D. Ovcharova, Kr. Vatralova
National Center of Public Health Protection, Sofia
Здравословното хранене като компонента на устойчиво развитие на стопанството на всяка страна се разбира като екологосъобразно, подкрепящо и стимулиращо здравето хранене, което е приложимо в ежедневието, запазва традиции
за здравословно хранене на населението, използва благоприятни обществени,
икономически механизми, образование,обучение.
Области на действие на обществено равнище за здравословно хранене на
населението са: облекчаване на населението в ежедневието при производството, осигуряването, достъпа, наличността на храни, хранителни продукти, ястия;
предлагане на качествени храни, хранителни продукти, – екологосъобразни, подкрепящи и стимулиращи здравето на населението, запазващи традиции за здравословно хранене; подобряване знанията на населението за здравословно хранене;
национална хранителна политика.
В плана за действие за храни и хранителна политика на СЗО за европейския
регион основни области на действие при осигуряване на качествена, здравословна храна за дълготрайно устойчиво хранително снабдяване на населението се
определят: производство и доставяне на хранителни продукти за осигуряване на
среднодневните потребности на населението; прилагане на подходящи икономически механизми за защитно-ориентирана продоволствена дейност, осигуряване
на достатъчно плодове и зеленчуци, пълнозърнести храни, храни с качествени
протеини, мазнини, въглехидрати, доставящи оптимална среднодневна енергия
от хранителния прием; подобряване на снабдяването на населението с храни.
ABSTRACT
Healthy nutrition as a component of sustainable development of every state is ecologically oriented with protection and for stimulation of health of the population, is
applied in every day life, maintaining traditions for healthy nutrition of the population,
is making use of appropriate societal economical mechanisms, education.
Strategic approaches for action on societal level are: facilitating production, ensuring affordability, access, availability of foods; offering of foods with good quality,
safety for health protection of the population; improving competency in healthy nutrition of the population; national nutrition policy.
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In action plan of WHO for foods and nutrition policy for sustainability in food
supply of the population as main fields of strategic regulation in European region are
recommended: production and supply of foods with ensuring of the recommended dietary allowances of the population; appropriate economic mechanisms for protective
food supplies of fruits and vegetables, wholegrain products, foods with good quality
of proteins, fats, carbohydrates, giving optimal energy and nutritive values; improving
food supply of the population.

АНТРОПОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОДКОЖНАТА
И НА ВИСЦЕРАЛНАТА МАСТНА ТЪКАН ПРИ 9–15-ГОДИШНИ
УЧЕНИЦИ ОТ СОФИЯ (БЪЛГАРИЯ)

З. Митова
Институт по експериментална морфология, патология и антропология с музей, Българска академия на науките, София, България
ANTHROPOLOGICAL ASSESSMENT OF SUBCUTANEOUS
AND VISCERAL ADIPOSE TISSUE IN 9–15-YEAR-OLD
SCHOOLCHILDREN FROM SOFIA (BULGARIA)

Z. Mitova
Institute of Experimental Morphology, Pathology and Anthropology with Museum,
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia
В медицинската практика оценката на дълбоката (висцералната) мастна тъкан
се извършва основно чрез ядрено-магнитен резонанс, компютърна томография,
денситометрия и други методи, които е невъзможно да бъдат използвани при
популационните изследвания. Целта на настоящото изследване е да се направи
антропологична оценка на количеството на телесните мазнини (ТМ) при 9–15годишни деца и подрастващи, както и да се проследят възрастовите промени на
съотношението между относителния дял на подкожната (ПМТ) и на висцералната (ВМТ) мастна тъкан по време на растежа. При трансверзално антропометрично изследване, проведено през 2001/2002 г. по класическата методика на
Martin–Saller (1957), са измерени 569 момчета и 573 момичета с български етнически произход. Относителният дял на ТМ е определен по Slaughter et al. (1988).
Количеството на ПМТ и на ВМТ са оценени по Brambilla et al. (2006) и по Malina
and Bouchard (1988, 1992). Резултатите показват, че с възрастта при момчетата от
9- до 15-годишна възраст на единица от общото количество ТМ (kg) достоверно
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намалява относителният дял на ПМТ, а този на ВМТ съответно се увеличава. При
момичетата същата тенденция се установява само от 9- до 13-годишна възраст,
докато при 14- и 15-годишните обратно – на единица от ТМ (kg) се увеличава относителният дял на ПМТ, а делът на ВМТ намалява. От 9- до 12-годишна възраст
момчетата, а на 14- и 15-годишна възраст, съответно момичетата са с пропорционално повече ПМТ и по-малко ВМТ на единица ТМ (kg), в сравнение с връстниците им от противоположния пол. Сравнението на резултатите от изследването
с аналогични в чуждестранната литература данни, получени чрез уникална за
България апаратура показва, че посочените антропометричните данни могат да
се използват като ориентировъчен индикатор и за съотношението между двата
компонента на телесните мазнини в научната и в клиничната практика.
ABSTRACT
In the medical practice, the assessment of deep (visceral) adipose tissue is made
mainly by MRI, computed tomography, densitometry and other methods, which are
impossible to use in population studies. The aim of this investigation is to do a anthropological assessment of the quantity of body fat (BF) in 9–15-year-old subjects, as well
as to trace the age related changes of the ratio of the relative portion of subcutaneous
(SAT) and visceral (VAT) adipose tissue during the time of growth. In a cross-sectional
anthropometric investigation carried out in the period 2001–2002 using the classic
methods of Martin–Saller (1957), 569 boys and 573 girls with Bulgarian ethnic origin
were measured. The relative portion of BF was determined according to Slaughter et al.
(1988). The quantities of SAT and of VAT were assessed according to Brambilla et al.
(2006) and Malina and Bouchard (1988, 1992). Results show, that in boys (aged 9 to 15
years) the portion of SAT significantly decreases and the VAT portion respectively increases per unit total BF(kg). In girls, the same tendency is found only during the 9–12
age-group, while in the 14 and 15 years-old it is the opposite – the relative portion of
VAT increases and the portion of SAT decreases per unit BF(kg). At the age 9–12 boys,
and 14–15 respectively girls have proportionally more SAT and less VAT per unit BF
(kg), compared to their peers of the opposite sex. The comparison of our results with
analogous in foreign studies (obtained using the unique for Bulgaria equipment) shows
that the referred anthropometric data can be used as a reliable indicator for the ratio
between the two components of body fat in the scientific and clinical practice as well.
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АСПЕКТИ ПРИ АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СБОРНИК РЕЦЕПТИ
ЗА ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИ

С. Петрова, Д.Байкова1, М. Куртишева, Хр. Юруков
Национален център по опазване на общественото здраве
1
Факултет по обществено здраве, МУ, София
ASPECTS IN UPDATING OF A BOOK OF RECIPES FOR
SCHOOLCHILDREN’S NUTRITION

S. Petrova, D. Bajkova1, M. Kurtisheva, Chr. Yurukov
National Center of Public Health Protection
1
Faculty of Public Health, Medical University, Sofia
Организираното хранене на децата в училищата е важен фактор за здравето
на учениците. Актуализирането на Сборника с рецепти за ученическите столове и бюфети е съобразено с националните препоръки за хранене на учениците,
2008 и с изискванията на Наредбата на МЗ (2009 г.) за здравословно хранене на
учениците.
Промените в рецептурите на отделните ястия влючват намаляване с 15–20 %
количеството на добавена сол, добавени мазнини и добавена захар
Включените в рецептурите млечни продукти (сирене, кашкавал, извара) са
само от краве мляко; прясното и киселото мляко са със съдържание на мазнини
до 2 %. В месните ястия се влагат птиче месо без кожа, телешко, свинско и агнешко без видими тлъстини, сухожилия и кости. Изключени са ястията, приготвени
от колбаси и субпродукти. Изключени са десерти с високо съдържание на мазнини и захар (торти, пасти, сиропирани сладкиши).
Кулинарната обработка на предложените рецепти е варене, варене на пара,
задушаване и печене при умерена температура. Изключени са пържените ястия.
Включени са 50 нови асортименти: сандвичи, салати, безмесни и месни ястия, десерти с млечна компонента и пресни плодове.
Предложени са сезонни седмични менюта, осигуряващи необходимото разнообразие на хранителни продукти, с включени според сезона пресни зеленчуци и
плодове. Те са съобразени с препоръчителните продуктови набори и физиологичните норми за хранене на учениците .
ABSTRACT
Nutrition during the school day is important for students’ health. Updating a book
of recipes for school canteens and cafeterias comply with national dietary recommendations for nutrition of students and requirements of Regulation of Ministry of
Health (2009) on healthy eating for students.
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Changes in the formulation of the dishes include reduction by 15-20%
the amount of added salt, added fat and added sugar. Included dairy products
(cheese, cottage cheese) are just cow’s milk. The fat content of milk and yoghurt is 2 %. In meat dishes, poultry without skin, beef, pork and lamb free
of visible fat are comprised. Dishes made from offal and sausages are excluded. The desserts with high fat and sugar content (cakes, pastries, and syrupy
pastries) are excluded.
The culinary technologies of the proposed recipes are boiling, boiling on
water vapour, steaming, and roasting at moderate temperature. Fried dishes are
excluded.
A variety of 50 new recipes for sandwiches, salads, vegetarian and meat
dishes, desserts with milk components and fresh fruit is included.
Seasonal weekly menus are proposed, which provide the recommended
variety of food products, including fresh fruits and vegetables according to the
season. Menus comply with the recommended product sets and Dietary Reference Intakes for healthy nutrition of schoolchildren.

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРЕПОРЪКИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНО
ХРАНЕНЕ ПРИ СТАРИ ХОРА

С. Петрова, В. Дулева, Е. Чикова-Ишченер
Национален център по опазване на общественото здраве, София, България
CURRENT ASPECTS OF THE FOOD BASED DIETARY GUIDELINES
FOR OLDER PEOPLE

S. Petrova, V. Duleva, E. Chikova-Iscener
National Center of Public Health Protection, Sofia, Bulgaria
Наблюдаваната през последните десетилетия, тенденция за увеличаване продължителността на живота и относителния дял на възрастното население, определя засиления интерес към групата на старите хора. Глобалната стратегия е да
се осигури възможно най-добро качество на живот и здраве, за най-голям брой
стари хора. Основен елемент на подобна политика, са препоръките за здравословно хранене.
От направения обзор на научната литература, се открояват няколко актуални
аспекта в тази област. Налага се концепцията за здравословно и активно стареене.
Въвежда се понятието за социално-екологичен модел, който разглежда храненето
и двигателната активност в контекста на една по-широка рамка от взаимодейст-
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вия на средата. Все повече страни разработват национално специфични препоръки за хранене при стари хора, основани на актуализирана научна информация за
физиологичните промени, хранителния статус и наличието на множествена заболеваемост в тази възрастова група. Диференцират се препоръките към здрави,
активни, самостоятелно живеещи индивиди за поддържане на оптимално здраве
и превенция на хронични неинфекциозни заболявания, и индивиди, с нужда от
здравни грижи или настанени в домове. Обръща се основно внимание на коригиране на хранителните дефицити – макронутриентни (енергия и протеини) и
микронутриентни (витамин D, калций, витамин В12, желязо), с акцент върху
двигателната активност и адекватния прием на течности.
ABSTRACT
The observed trend of increase the life expectancy and the relative fraction of the
elderly in the last decades, defines the increased interest towards the group of the older
people. The global strategy is to ensure the highest possible quality of life and health
for the largest number of older persons. А core element of such policy are the food
based dietary guidelines.
From the review made of the scientific literature, several current aspects in
this area are being highlighted. The concept of the healthy and active aging is
established. Introduced is the idea of the social-ecological model, which looks at
nutrition and physical activity in the context of the larger framework of influences
of the environment. More and more countries are developing nationally specific food
based dietary guidelines, based on updated scientific information for changes in the
physiology, nutritional status and the existence of multiple diseases in this age group.
The guidelines are being differentiated for healthy, active, independently living people
to maintain optimal health and the prevention of chronic non-communicable diseases
and for dependent individuals or accommodated in residential care. Special attention is
being put to the correction of the nutritional deficiencies – of macronutrients (energy,
protein) and micronutrients (vitamin D, calcium, vitamin B12 and iron) and emphasis
on the physical activity and the adequate intake of liquids.
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ПРОУЧВАНЕ ВНОСА НА ОМЕГА-6 И ОМЕГА-3 ПОЛИНЕНАСИТЕНИ
МАСТНИ КИСЕЛИНИ В ХРАНЕНЕТО НА СТУДЕНТИ

В. Горанова-Атанасова, С. Харизанова, Р. Василева, П. Гацева,
А. Александрова
Катедра Хигиена, екология и епидемиология – Медицински Университет –
Пловдив
STUDY OF OMEGA-6 AND OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY
ACIDS INTAKES IN STUDENTS’ DIET

V. Goranova-Atanasova, S. Harizanova, R. Vasileva, P. Gatseva,
A. Aleksandrova
Department of Hygiene, Ecology & Epidemiology – Medical University –
Plovdiv
Неблагоприятните промени в хранителните навици на студентите от европейските университети през последното десетилетие показват нуждата от коригиране на хранителния и нутриентен внос. Оценката на студентското хранене е
важна, защото периодът на обучение се обсъжда като критичен при развитието
на здравословни навици за начина на живот. От особено значение е за студентите
по медицина като бъдещи специалисти, даващи съвети за здравословно хранене
и начин на живот. Редица епидемиологични изследвания подкрепят протектиращата роля на Средиземноморската диета върху контрола на теглото и развитието
на диабет тип 2, сърдечно-съдовите заболявания и рака. Съотношението между
омега-6/омега-3 мастни киселини в тази диета има значение при превенцията на
хроничните болести.
Ето защо си поставихме за цел да проучим честотата на консумация на храни, основни източници на омега-6 и омега-3 ПНМК в храненето на студенти по
медицина.
Материал и методи. Проучването е проведено при 149 студенти по медицина
трети курс (74 жени и 75 мъже, българи и чужденци) със средна възраст за мъжете X=22.53г.±1.77 SD, а за жените – X=21.81г.±1.46 SD. Участниците попълниха
анонимно специално изготвена за целта анкетна карта, която съдържа данни за
ръст, тегло, честотен и количествен прием на храни, селектирани по съдържанието на омега-6 и омега-3 полиненаситени мастни киселини (ПНМК). Оценката
на теглото е извършена по Индекса на телесна маса и критериите на СЗО,2003 за
нормално, поднормено и свръхтегло. Оценката на хранителния прием на ПНМК
е извършена по метода за оценка честотата на хранителната консумация. Резултатите от проучването са обработени статистически с алтернативен анализ.
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Резултати и обсъждане. От анкетираните студенти 64% са българи, останалите –
чужденци. Данните от оценка на теглото по Индекса на телесна маса показват, че
преобладаващата част от българските (62%) и чужденстранните студенти (78%), и
от двата пола, са с нормална телесна маса. 19% от жените българки и 5% от жените чужденки са с поднормено тегло, което ги поставя в здравен риск. Свръхтегло и
затлъстяване се среща предимно при мъжете – 32%, в сравнение с жените – 10.8%.
По-голям е процентът на преобезно състояние сред българите мъже – 31%, сравнено
с чужденците – 18%. Приемът на растителни и животински масла, богати източници
на омега-6 и омега-3 мастни киселини, както и на храни, съдържащи основно тези
ПНМК, е предимно в ниските честоти – никога или рядко, и в средните честоти – 1–3
пъти седмично и 4–7 пъти седмично. Консумацията на слънчогледово олио, богато
на омега-6 мастни киселини, при 48% от българите мъже е 1–3 пъти седмично, а при
26% – 4-7 пъти седмично. Подобна е консумацията при жените българки. За чужденците приемът на слънчогледово олио е по-нисък при същите честоти, вариращ в
диапазона 18%–12% при мъжете и 28%-14% при жените. Подобни са съотношенията
и при приема на зехтин – 32% от мъжете го приемат 1–3 пъти седмично, а 14% –
4–7 пъти седмично. По-голяма е консумацията при студентките, като при високите
честоти приемът на зехтин при чужденките е по-голям. Статистически достоверна
е разликата в приема на зехтин 2 и повече пъти дневно при мъжете българи и чужденци – U=2.27, P<0.05. Приемът на риба, богата на омега-3 ПНМК, важен елемент
от Средиземноморската диета, е в ниските и средни честоти. По равен брой – 84%
от българските и чуждестранните студенти не консумират никога риба. Наблюдават
се различия в предпочитанията при българи и чужденци. При българските студенти
преобладава консумацията на скумрия (34%), а при чуждестранните – сьомга, риба
тон, скариди и пъстърва. Консумацията на овесени и пшенични ядки и трици, и пшеничен зародиш е много ниска. Предпочитат ги българите, предимно жени, като 34%
от тях приемат 2 и повече пъти дневно овесени ядки и трици.
Изводи. Резултатите от проведеното проучване показват, че вносът на омега6 и омега-3 ПНМК в храненето на анкетираните студенти е в превес на омега-6,
което се различава от здравословния средиземноморски модел на хранене. Ниска е
честотата в приема на риба, овесени и пшенични ядки и трици. Не се установяват
статистически значими разлики в приема на отделните храни по пол и националност. Статистически достоверна е само разликата в приема на зехтин при мъжете
българи и чужденци. При оценката на телесната маса се установява, че 36% от
мъжете българи и 27% от мъжете чужденци са със свръхтегло и затлъстяване, което
ги поставя в здравен риск. Необходими са промени в хранителния модел на студентите по отношение приема на омега-6 и омега-3 ПНМК и контрол на теглото като
превенция на хроничните болести, особено като бъдещи медицински специалисти,
промотиращи здравословен начин на живот.
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ТЕМА 4. СЪВРЕМЕННИ ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ
TOPIC 4. NEW FOOD TECHNOLOGIES
ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ХРАНИТЕЛНАТА
И БИОЛОГИЧНА СТОЙНОСТ НА МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

K. Пашова-Балтова, Ж. Димитров, Н. Нинова, М. Михайлова, З. Уршев
ЕЛБИ Булгарикум R&D център; „Maлашевска“ 12A, София 1202
INNOVATIVE SOLUTIONS TO INCREASE THE NUTRITIONAL
AND BILOGICAL VALUE OF MILK PRODUCTS

K. Pashova, Zh. Dimitrov, N. Ninova, M. Mychailova, Z. Urshev
LB Bulgaricum R&D Center.; „Malashevska“ 12A, Sofia 1202, Bulgaria
Новите насоки в развитието на науката за храненето, както и нашите традиционни продукти – Българско кисело мляко, бяло саламурено сирене и кашкавал,
свойствата на традиционните български закваски, които се влагат за протичане на
процесите на ферментация са основа, на която може да се стъпи при създаването
на нови асортименти продукти с повишена хранителна и биологична стойност.
Богатството от природни изолати, различни бактерии във фирмената колекция улеснява създаването на закваски за различни видове ферментирали млека,
сирена и кашкавали отговарящи на вкуса на потребителите и специфичните изисквания на производителите
Въз основа на технологията за производство на кисело мляко, разработихме
свежи функционални млечнокисели продукти, обогатени с функционални добавки като калций, пребиотици и пробиотици. Освен традиционните стартерни
култури Lactobacillus bulgaricus и Streptococcus thermophius, в продуктите са вработени и лиофилизирани бактериални концентрати на пробиотични щамове, като
самостоятелни култури или други функционални добавки
Един нов подход е прилагането на различни пробиотични щамове от видовете
L. bulgaricus, L. casei и L. helveticus в състава на комбинации закваски за сирене и кашкавал или като самостоятелна добавъчна култура към традиционните
стартерни култури. Те повишават нивото на биоактивните пептиди в сирената,
като един от примерите е продуцирането на пептиди, повлияващи регулацията на
повишеното кръвно налягане.
ABSTRACT
The new trends in food science, and our traditional products, Bulgarian yogurt,
White brined cheese and Yellow cheese and the properties of traditional Bulgarian
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starters, which are used for the fermentation process, are the basis which could be used
for the development of new assortments of products with increased nutritional and
biological value.
The wealth of natural bacterial isolates in the culture collection of the company facilitated
the development of different types of starter cultures for fermented milk and various cheese
types, corresponding to consumer tastes and the specific requirements of manufacturers.
Applying the basic technology of yoghurt production we have developed fresh
functional fermented milk products, fortified with functional additives such as
calcium, prеbiotics and probiotics. Beside the traditional starter cultures Lactobacillus
bulgaricus and Streptococcus thermophius, the products are supplemented with freezedried bacterial concentrates of probiotic strains or other functional additives.
One new approach is the applications of different probiotic strains from the L.
bulgaricus, L.casei and L.helveticus species as constituents of starter combinations for
white brined cheese and yellow cheese or as adjunct cultures added to traditional starter
cultures. They increase the level of bioactive peptides in cheese, one example being the
formation of peptides with significant effect on the regulation of high blood pressure.
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ЕНЗИМНО ПОЛУЧАВАНЕ НА БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ФРАКЦИИ
ОТ ПЕКТИНОВ ПОЛИЗАХАРИД НА ПРАЗ

Манол Огнянов1, Ирина Янакиева1, Мариана Николова1, Алберт Кръстанов2, Веселин Късовски3, Мария Крачанова1
1
Лаборатория по биологично активни вещества при ИОХ с ЦФ – БАН,
Пловдив.
2
Университет по хранителни технологии, Катедра „Биотехнология“, Пловдив.
3
Институт по микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН, София
ENZYMATIC PRODUCTION OF BIOLOGICALLY ACTIVE FRACTIONS
OF PECTIC POLYSACCHARIDE FROM LEEK
Manol Ognyanov1, Irina Yanakieva1, Mariana Nikolova1, Albert Krastanov2,
Veselin Kussovsky3, Maria Kratchanova1
1
Laboratory of Biologically Active Substances, Institute of Organic Chemistry
with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Plovdiv, Bulgaria
2
Univesity of Food Technologies, Department „Biotechnology“, Plovdiv, Bulgaria.
3
Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria.
Проведена е ензимна хидролиза на два пектинови полизахарида (ПП), изолирани от праз чрез последователна екстракция с вода и солна киселина. Използвани са ензимите ендо-полигалактуроназа, ендо-β-(1→4)-галактаназа, α- и
β-галактозидаза и Pronase E®. Създаден е препаративен метод за разделяне на
хидролизните продукти, базиращ се на различната разтворимост в етанол. На получените пектинови фракции е определено съдържанието на неутрални захари,
урониден състав и молекулна маса. Намерено е, че получените фракции имат
изразена имуностимулираща активност.
ABSTRACT
Enzyme hydrolysis of pectic polysaccharides isolated from leek trough consecutive extraction with water and hydrochloric acid was performed. The enzymes endopolygalactorunase, endo-β-(1→4)-galactanase, α- and β-galactosidase and Pronase E®
were used. A new preparative method for separation of hydrolysis products, based on
the differences in their solubility in ethanol has been developed. The obtained pectin
fractions were characterized for their neutral sugars content, uronic acids content and
molecular weight. It was found that the obtained fractions possess distinctive immunemodulating activity.
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ЕФЕКТ НА ПЕКТИНОВИ ПОЛИЗАХАРИДИ, ИЗОЛИРАНИ
ОТ ПРАЗ ВЪРХУ ПРОДУКЦИЯТА НА РЕАКТИВНИ ФОРМИ
НА КИСЛОРОДА И АЗОТА ОТ ФАГОЦИТИ

Марияна Николова1, Gabriela Ambrozova2, Мария Крачанова1,
Петко Денев1, Веселин Късовски3, Milan Ciz2, Antonin Lojek2
1
Лаборатория по биологично активни вещества при ИОХ с ЦФ – БАН,
Пловдив
2
Laboratory of Free Radical Pathophysiology – Institute of Biophysics,
Academy of Sciences of the Czech Republic, Brno, Czech Republic.
3
Институт по Микробиология „Стефан Ангелов“ – БАН, София
EFFECT OF PECTIC POLYSACCHARIDES ISOLATED FROM LEEK
ON THE PRODUCTION OF REACTIVE OXYGEN AND NITROGEN
SPECIES BY PHAGOCYTES

Mariana Nikolova1, Gabriela Ambrozova2, Maria Kratchanova1,
Petko Denev1, Veselin Kussovski2, Milan Ciz3, Antonin Lojek3
1
Laboratory of Biologically Active Substances, Institute of Organic Chemistry
with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Plovdiv, Bulgaria
2
Department of Free Radical Pathophysiology, Institute of Biophysics of the
AS CR, Brno, Czech Republic.
3
Institute of Microbiology, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia, Bulgaria.
В настоящото изследване е проучен ефектът на четири пектинови полизахарида, изолирани от свеж праз или алкохол-неразтоворима част (АНЧ) на праз
върху продукцията на реактивни форми на кислорода (РФК) и реактивни форми
на азота (РФА) от фагоцити. Проучена е и способността на полизахаридите да
активират серумната комплемента по класически и алтернативен път. Въпреки
липсата на антиоксидантна активност на полизахаридите, измерена по TRAP и
ORAC методите, всички полизахариди доведоха до статистически значимо снижение в продукцията на РФК от активираните RAW 264.7 неутрофили. Полизахаридите, изолирани от АНЧ доведоха до силно активиране на макрофагите и
съответно продукция на азотен оксид (NO), което бе концентрационно-зависимо.
Чрез Уестерн-блот анализ бе установено, че този ефект се дължи на стимулиране
на експресията на индуцируемата азотен оксид синтетаза (iNOS) от макрофагите.
Полизахаридите, изолирани от АНЧ показаха и най-висока способност да активират серумната комплемента, като ефектът бе по-изявен по алтернативния път.
Ключови думи: праз, пектинови полизахариди, фагоцоти, реактивни форми
на кислорода, реактивни форми на азота.
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ABSTRACT
Current survey investigates the effect of four polysaccharides, isolated from fresh
leek or alcohol insoluble residue (AIR) of leek on the production of reactive oxygen
species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS) from phagocytes. The ability of
the tested polysaccharides to activate serum complement was investigated as well. Although the lack of antioxidant activity measured by TRAP and ORAC methods, pectic polysaccharides decreased significantly the production of ROS by activated RAW
264.7 neutrophils. AIR isolated polysaccharides markedly activated macrophages for
nitrite production in a concentration-dependent manner. The Western blot analysis revealed that this effect was due to the stimulation of the inducible NO synthase (iNOS)
protein expression of macrophages. The polysaccharides isolate from AIR showed the
most considerable ability to activate serum complement, especially through the alternative pathway.
Keywords: Leek, pectic polysacharides, phagocytes, reactive nitrogen species, reactive oxygen species

ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЯТЯ НА ЕКСТРУДИРАНЕ НА СМЕСИ
ОТ ЯБЪЛКОВИ ПРЕСОВКИ И ПШЕНИЧЕН ГРИС
ВЪРХУ СТРУКТУРНО – МЕХАНИЧНИТЕ СВОЙСТВА
НА ПОЛУЧЕНИТЕ ЕКСТРУДАТИ

Милена Рускова1, Николай Пенов2, Тодорка Петрова1, Панайот Цонев1
1
Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив
Пловдив 4000, бул. „Васил Априлов“ №154
2
Университет по хранителни технологии – Пловдив
Пловдив 4000, бул. „Марица“ №26
EFFECT OF EXTRUSION CONDITIONS ON STRUCTURAL –
MECHANICAL PROPERTIES OF APPLE POMACE – WHEAT SEMOLINA
EXTRUDATES

Milena Ruskova1, Nikolay Penov2, Todorka Petrova1, Panayot Tsonev1
1
Food Research and Development Institute – Plovdiv
154 Vassil Aprilov blvd., Plovdiv 4000
2
University of Food Technology – Plovdiv
26 Maritza blvd., Plovdiv 4000
Смеси на ябълкови пресовки с пшеничен грис в различни съотношения са
екструдирани на едношнеков екструдер (Brabender 20 DN) при различни параметри на процеса. Определени са специфичен разход на енергия (SME, kJ/kg),
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степен на експанзионен индекс (SEI, %), плътност (ρ, g/cm3) и твърдост (F, N)
на екструдатите. Установено е, че плътността на екструдатите е по-голяма при
пробите, в които процента на ябълкови пресовки е по-голям. Твърдостта на екструдатите зависи от тяхната плътност и следва същата тенденция. Съществува
линейна зависимост между показателите „степен на експанзия“ и „плътност“ на
екструдатите от ябълкови пресовки и пшеничен грис.
ABSTRACT
Blends from apple pomace and wheat semolina in different proportions were extruded with a single screw extruder (Brabender 20 DN). Effect of extrusion conditions
on specific mechanical energy, expansion ratio, density, and hardness of extrudates
were studied. It has been determined that the blends containing less apple pomace
occur resulting in less density products. The hardness trends were similar as those for
density. There was linear relationship between “expansion ratio” and „density“ of apple
pomace – wheat semolina extrudates.

ИЗСЛЕДВАНИЯ ВЪРХУ РЕОЛОГИЯТА НА ЕКСТРУДАТИ ОТ ЕЛДА

Иванка Петрова, Николай Пенов, Стамен Стамов
Университет по хранителни технологии
RESEARCH ON RHEOLOGY OF BUCKWHEAT EXTRUDATE

Ivanka Petrova, Nikolai Penov, Stamen Stamov
University of Food Technology
Направено е проучване върху реологичното поведение на екструдирана на
едношнеков екструдер Brabender 20 D елда. Определено е влиянието на важни
технологични фактори – концентрация на екструдат, температура и скоростен
градиент – върху реологичното поведение на елдените екструдати. Съставени
са математични модели за влияние на факторите върху вискозитета им. Данните
биха могли да се ползват при технологични решения за създаване на хранителни
продукти с изследваните екструдати.
ABSTRACT
A survey was made on the rheological behavior of extruded on a single-screw
extruder Brabender 20 D buckwheat. The effect of extrusion conditions and the
impact of major technological factors – extrude concentration, temperature and
velocity gradient – on the rheological behavior of buckwheat extrudate was inves-
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tigated. The mathematical models for the influence of factors on their viscosity
was proposed. The data could be used for technological solutions to create food
products surveyed extrudates.

ОПТИМИЗИРАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ
НА ГЛИЦЕРИНОВ ЕКСТРАКТ ОТ HABERLEA RHODOPENSIS

Даша Михайлова1, Цветанка Тенева1, Веселин Станчев1,
Слава Бахчеванска1, Валентина Тонева2
1
Катедра Биотехнология, Университет по хранителни технологии,
бул. Марица №26, Пловдив 4002
2
Катедра Физиология на растенията и молекулярна биология , Пловдивски
университет „Паисий Хилендарски“, ул. Цар Асен № 24, Пловдив 4000
OPRIMIZING THE OBTAINING CONDITIONS OF GLYCERIN
EXTRACT FROM HABERLEA RHODOPENSIS
Dasha Mihaylova1, Tsvetanka Teneva1, Vesselin Stanchev1,
Slava Bahchevanska1, Valentina Toneva2
1
Dept. Biotechnology, University of Food Technologies – Plovdiv
2
Dept. Plant Physiology and Molecular Biology, University of Plovdiv
Обект на настоящето изследване е Haberlea rhodopensis (Gesneriaceae) – малко
проучено ендемитно растение от малката група на пойкилохидратните ангиосперми, които са способни да преживяват в почти напълно изсушено състояние. Проучват се условията за получаване на глицеринови екстракти от листа на Haberlea
rhodopensis с цел прилагането им в козметични продукти. Интересът е породен от
изключителното свойство на ендемитното растение да „възкръства“. Проведена е
оптимизация с цел установяване на оптималните условия за добиване на глицеринов екстракт по отношение на максимално съдържание на общи фенолни вещества. Анализът на количеството на общи фенолни съединения е извършен чрез на
спектрофотометричен метод на базата на реактивът на Фолин-Чиокалтеу, изразени
като mg ГКЕ/g суха растителна маса. Установеното присъствие на тези вещества
предполага проявата на антиоксидантно действие от изследваните екстракти, което
ги прави подходящи за прилагане като добавка в козметични препарати.
ABSTRACT
The object of this study was Haberlea rhodopensis (Gesneriaceae)-a less
explored endemic plant within a very small group of poikilohydric angiosperms that
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are able to survive in an almost completely dehydrated state. The obtaining conditions of glycerin extracts from leaves of Haberlea rhodopensis were explored,
in order their application in cosmetics. This was of interest in view of the unusually
property of the endemic plant to „ressurect“. Optimization was carried out with
the purpose of establishment the optimal conditions for extraction with glycerin
in respect of maximum content of total phenolics. The total phenolic content
was determined using a spectrophotometric technique based on Folin- Ciocalteau
reagent and calculated as mg GAE/g dry weight. The presence of these established
compounds suggested potential antioxidant activity of the investigated extracts
and makes them suitable for use as additives in cosmetics.

ФИЗИЧНИ СВОЙСТВА НА ЕКСТРУДИРАНИ СМЕСИ
ОТ ЧЕРЕН НАХУТ И ПШЕНИЧЕН ГРИС

Панайот Цонев1, Николай Пенов2,Тодорка Петрова1,
Милена Рускова1
1
Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив
Пловдив 4000, бул. „Васил Априлов“ №154
2
Университет по хранителни технологии – Пловдив
Пловдив 4000, бул. „Марица“ №26
PHYSICAL PROPERTIES OF EXTRUDED BLENDS FROM BLACK
CHICK-PEAS AND WHEAT SEMOLINA

Panayot Tsonev1, Nikolay Penov2, Todorka Petrova1, Milena Ruskova1
1
Food Research and Development Institute – Plovdiv
154 Vassil Aprilov blvd., Plovdiv 4000
2
University of Food Technology – Plovdiv
26 Maritza blvd., Plovdiv 4000
Смеси от черен нахут с едрина на частиците 0.3 и 1 mm и пшеничен грис в
различни съотношения (0, 10, 20, 30, 40 и 50%) са екструдирани на едношнеков
екструдер (Brabender 20 DN) при фиксирани честота на въртене на дозиращия
шнек – 70 min-1; температури на първа, втора зона и матрицата – съответно 150,
160 и 160°С; честота на въртене на основния шнек – 180 min-1 и степен на компресия – 3:1.
Определени са: специфичен разход на енергия (SME, kJ/kg), степен на експанзионен индекс (SEI, %), плътност (ρ, g/cm3) и твърдост (F, N) на екструдатите.
Установено е, че върху степента на експанзия значително влияние има фактора
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„едрина на частиците на нахута“ спрямо влиянието на фактора „съдържание на
пшеничен грис” и случайните фактори. Екструдатите с по-голяма експанзия имат
по-малка плътност и твърдост.
ABSTRACT
Blends from black-peas (particle size – 0.3; 1 mm) and wheat semolina at a ratio
of 0 – 50% were extruded with a single screw extruder (Brabender 20 DN) at constant feed screw speed – 70 min-1; feed zone temperature – 150°С, metering zone
temperature – 160°С, barrel temperature – 160°С; screw speed – 180 min-1; compression ratio screw – 3:1.
It has been studied important physical properties: specific mechanical energy (SMЕ,
kJ/kg), expansion ratio (SEI, %), density (ρ, g/cm3), and hardness (F, N) of extrudates.
It has been determined that „black-peas particle size“ had significant effect upon the
expansion ratio in comparison with “wheat semolina content“ and „within groups“.
Less expansion occurs resulting in a high density and hardness product.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА СЕЛЕНОВИЯ
ДЕФИЦИТ В ХРАНАТА НА БЪЛГАРИТЕ
Г. Бекяров1, М. Какалова1, Ц. Бекярова2
1
Университет по Хранителни Технологии – Пловдив
2
Институт за изследване и развитие на храните – Пловдив
SELENIUM DEFICIENCY IN THE DIET OF BULGARIANS
AND OPPORTUNITIES FOR COMPENSATION
G. Bekyiarov1, M. Kakalova1, Ts. Bekyarova2
1
University of Food Technology – Plovdiv, 4002, blvd. „Maritsa“ No 26
2
Food Research and Development Institute – Plovdiv, 4000, blvd. „Vasil
Aprilov“ No 154
В България не са правени задълбочени изследвания за наличието на селен в
почвите.
От малкото публикувани изследвания може да се направи извода, че нашето
население страда от селенов дефицит.
Целта на настоящата работа е да се установи чрез приемането на кои хранителни продукти е възможно преодоляването на този дефицит. Особено внимание
е обърнато на диворастящата гъба Boletus Edulis (манатарка). Определено е съдържанието на селен и други десет елемента в отделни части на гъбата, както и
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съдържанието му в алкохолен и воден екстракт.
Получените резултати показват, че тази гъба може успешно да се използва за
компенсиране на селеновия дефицит чрез добавянето и към някои хранителни
продукти и напитки.
ABSTRACT
Nowadays there can’t be found comprehensive studies on the presence of selenium
in the Bulgarian soils. The few published studies come to the conclusion that our
population is suffering from selenium deficiency.
This work aims to establish which foods can help Bulgarian citizens to
overcome this deficiency. Particular attention is paid to the wild growing
mushroom Boletus Edulis. The content of selenium and other ten chemical
elements were studied in different parts of the mushroom and selenium
concentration was determined in alcohol and water extracts.
The results indicate that Boletus Edulis can be successfully used as food
additive in certain food products and beverages with the idea to compensate the
selenium deficiency in the diet.

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В ТЕХНОЛОГИЧНОТО ОБЗАВЕЖДАНЕ
НА КЕТЪРИНГ-КУЛИНАРНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Румен Михов
Университет по хранителни технологии – Пловдив
UP-TO-DATE TRENDS OF TECHNOLOGY EQUIPMENT IN CATERING
Rumen Mihov
University of Food Technology – Plovdiv
Показани и анализирани са някои съвременни аспекти в технологичното обзавеждане, дизайна и безопасността на централизирани кулинарни производства.
Акцентувано е върху използването на апарати с по-широки възможности за реализиране на различни кулинарни обработки и използване на апарати с възможности за програмиране и контрол на технологичния процес. Вниманието е насочено към производствени кулинарни единици със среден капацитет, подходящи
за настоящите маркетингови нагласи у нас. Направени са препоръки за прилагане
на екипировка с по-универсални възможности, както и необходимостта от адаптиране на технологичните разработки към нея.
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ABSTRACT
Some actual aspects of technology equipment, design and safety in catering
are discussed. The accent is on the use of equipment which has the possibility of
programming and control on the technological process. The attention is on catering
facilities with medial output, which corresponds to the market at the moment. There
are made recommendations for using more versatile equipment as well as the need to
adapt cooking techniques on it.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕСТЕТИЧЕСКИ
ОФОРМЕНИ, ПЪЛНОЗЪРНЕСТИ ПЕЧИВА ОТ МАЯНО ТЕСТО

Янко Янев
СД „Благополучие Яневи и сие“, Павликени
PRODUCTION POSSIBILITIES OF ATTRACTIVELY SHAPED,
WHOLEMEAL BAKED DISHES FROM YEAST DOUGH

Yanko Yanev
Prosperity Co., Pavlikeni
Разработени са ново поколение пълнозърнести хлебни изделия „Питка с поръска УСМИВКА“ (от 50 и 60 g) и „Закуска от многолистно тесто „Лилия“
(от 60 g). Във формулата на изделията са включени брашноподобни смеси (миксове от серията „Универсал“ на фирма „Благополучие“ – Павликени), разработени на база пшенични фибри.
При смесване на 1 част микс с 5 части бяло брашно се гарантира естественото
съотношение на компонентите както при интегралното (пълнозърнесто) пшенично брашно и подобрен аминокиселинен профил на протеина.
Отличителни свойства на печивата са:
- лесно технологично обработка на тестото;
- висок обем и пухкавост на печивата;
- естетически външен вид и привлекателен, запомнящ се вкус;
- високо съдържание на разтворими и неразтворими фибри;
- нисък гликемичен индекс;
- ниско съдържание на енергия (до 30% по-ниска енергия спрямо аналози);
- много добър аминокиселинен профил на протеина на изделията;
Ключови думи: пълнозърнести печива, ниско калорични изделия, миксове
„Универсал“, гликемичен индекс.
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ABSTRACT
A new generation whole meal bread products is developed – „Small flat loaf
with decoration SMILE“ (50 and 60 g) and „Breakfast breads of butter dough
„Liliya“ (60 g). In the product formula are included flour like mixes (mixes of the
series „Universal“ made by „Prosperity Co. – Pavlikeni), developed on the bases of
wheat fibers.
The natural proportion of the components and the improved amino acid profile of
the protein are guaranteed, as it is in the integral (whole meal flour) when adding 1 part
of the mix to 5 parts white flour.
Distinctive properties of the baked products are:
- easy technological processing of the dough;
- high volume and fluffiness of the baked products;
- attractive appearance and unforgettable taste;
- high content of soluble and insoluble fibers;
- low glycemic index (slow energy absorption);
- low energy content ( up to 30% lower energy compared to analogous products);
- very good amino acid profile of the products’ protein.
Key words: whole meal baked products, low calorific products, mixes „Universal“,
glycemic index (slow energy absorption);

СЪЗДАВАНЕ НА ЗАКВАСКИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТВЪРДИ СИРЕНА

З. Денкова, В. Янакиева, И. Мургов
Университет по хранителни технологии – гр. Пловдив
SELECTION OF STARTER CULTURES FOR PRODUCTION
OF HARD CHEESES

Z. Denkova, B. Yanakieva, I. Murgov
University of Food Technologies
Селекционирани са щамове термофилни и мезофилни млечнокисели бактерии и пропионовокисели бактерии с висока растежна и киселинообразуваща
активност, умерена протеолитична и липолитична активност, устойчиви на фенол, етанол и повечето концентрации на натриев хлорид (8-10%). Определена е
антиоксидазната активност на подбраните щамове пропионовокисели бактерии
Propionibacterium freundeurechii subsp shermanii NBIMCC 328, която е резултат
каталазната, супероксиддисмутазната и пероксидазната активност. Подбраните
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щамове проявяват антимикробно действие спрямо патогенните и токсигенни микроорганизми от семейство Enterobacteriaceae, причинители на токсикоинфекции и токсикози. Създадени са пет симбиотични закваски от селекционираните
щамове термофилни и мезофилни млечнокисели бактерии – четири за кисело
мляко (L.bulgaricus MZ2 + St. thermophilus MZ2; L.bulgaricus MZ2 + St. thermophilus ZH8; L.bulgaricus MZ2 + St. thermophilus ZH + St. thermophilus 8 и L.bulgaricus
MZ2 + St. thermophilus ZH) и една за сирене (Lactobacillus casei C + Lactococcus
lactis L4). Разработена е комбинирана закваска за твърдо сирене с висока температура на второ загряване от пробиотичните закваски за кисело мляко и сирене
с Propionibacterium shermanii NBIMCC 328. тя е апробирана в млечна компания
„Родопа милк”, село Смилян и са произведени 3,2 тона твърдо сирене с висока
температура на второ загряване. Проследени са измененията на физикохимичните и микробиологични показатели в процеса на зреене на сиренната маса. Показано е, че зреенето на твърдото сирене с висока температура на второ загряване
приключва за 60 дни. Крайният продукт съдържа висока концентрация на жизнеспособни клетки на млечнокисели и пропионовокисели бактерии, сладникав
вкус от образувания калциев пропионат (14,9 mg/kg) и аминокиселините – глутаминова киселина, глицин, пролин и други. По направената органолептична оценка полученото твърдо сирене с висока температура на второ загряване е отнесено
към съветското и холандското твърди сирена.
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ТЕМА 5. ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ
TOPIC 5. FOOD SUPPLEMENTS
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ФОРМУЛИРАНЕ НА ЗДРАВНИ ПРЕТЕНЦИИ
НА ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ

В. Дулева
Национален център за опазване на общественото здраве, София, България
REQUIREMENTS FOR FORMULATION OF HEALTH CLAIMS FOR
FOOD SUPPLEMENTS AND FUNCTIONAL FOODS

V. Duleva
National Center of Public Health Protection, Sofia, Bulgaria
Хармонизираните изисквания към формулиране на здравните претенции при
етикетиране на храните са елемент от европейското законодателство и националните политики. Представянето на ясна, точна и неподвеждаща информация, базирана на научни доказателства, относно връзката между консумацията на дадена
храна или хранително вещество и здравето, осигурява висока степен на протекция на потребителите.
Изискванията към здравните претенции са посочени в Регламент (EC)
1924/2006, който се прилага в страните-членки на Европейския съюз от 1 юли
2007 год. Допускат се здравни претенции базирани на научни доказателства и
разбираеми за потребителите. Европейският орган по безопасност на храните
(EFSA) е разработил специфични критерии за научно доказване на здравните
претенции. След извършване на оценка от EFSA и провеждане на консултации с
всички заинтересовани страни в страните-членки ще бъде публикуван позитивен
списък на одобрени здравни претенции, включващ – характеристика на хранителното вещество, условия на употреба (количества, таргетни групи), текст на
формулирана здравна прeтeнция. Разрешените здравни претенции ще могат да
бъдат използвани от всички бизнес оператори на храни, хранителни добавки и
функционални храни при условие, че продуктите съответстват на Регламент (EC)
No 1924/2006.
ABSTRACT
Harmonized requirements for formulation of health claims used for food labeling
are element of European legislation and national policies. Clear, accurate and not mis-
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lead information, based on scientific evidence, for relationship between consumed food
or food ingredients and health, ensure high consumer protection.
Regulation (EC) 1924/2006, which are applied in member state countries from 1
July 2007, includes requirements to health claims. The scientific approved and consumers understandable health claims are allowed. European Food Safety Authority
(EFSA) are developed specific criteria for scientific substantiation of health claims. After assessment by EFSA and consultation with stakeholders a positive list that includes
(nutrient characterization, condition of use, wording) will be published. All business
operators can be used approved health claims in labeling of foods, food supplements
and functional foods, when the product comply Regulation (EC) 1924/2006.

РОЛЯТА НА ВИТАМИН D –
МЕЖДУ ДИСКУСИЯТА И ДОКАЗАТЕЛСТВАТА

Мария Николова
КХМЕХ, МУ – София
THE ROLE OF VITAMIN D – BETWEEN DISCUSSION AND EVIDENCE

Maria Nikolova
Department of Hygiene, Medical Ecology and Nutrition,
Medical University – Sofia
Над един милиард души в света от различна възраст, пол и раса имат изявен
дефицит на витамин D. Според съвременните указания на Американския Медицински Институт (2011), дневният прием на витамин D за възрастовата група
лица на 1–70 години е повишен на 15 μg (600 IU), а над 70 години на 20 μg (800
IU). Освен класическите прояви на хиповитаминоза D върху костно здраве, които
са добре известни, новите проучвания показаха, че дефицитът на витамин D е
свързан с повишен риск за поява на редица хронични, несвързани с костното
здраве болести като: рак; сърдечно-съдовите заболявания и хипертонията; захарен диабет тип 1 и тип 2, метаболитен синдром и затлъстяване; имунен отговор
и автоимунни болести (множествена склероза); неврофизиологични нарушения
(деменция, депресия); прееклампсия. Последните проучвания в областта на
нутригеномиката показаха че витамин D оказва своето въздействие посредством
свързване на активния му метаболит 1,25 дихидрокси витамин D (1,25(OH)2D) с
витамин D рецептора (VDR), който е ядрен транскрипционен фактор и в крайна
сметка се модулира експресията на редица гени. До сега са установени 229 гена,
чиято активност се регулира от витамин D (гените за множествена склероза, бо-

135

лест на Крон, захарен диабет тип 1), а също и 2276 местата на залавяне на VDR
по дължината на генома. Голяма част от тях са концентрирани в близост до гени,
асоциирани с различни автоимунни и ракови заболявания.
ABSTRACT
An estimated 1 billion people worldwide, across all ethnicities, age and gender
groups, have a vitamin D deficiency. Тhe United States Institute of Medicine (IOM)
currently recommends vitamin D intakes of 15 μg/day for people aged 1-70 years,
and 20 μg/day for those older than 70 years. The influence of vitamin D deficiency
on skeletal health is well-known. Some researches suggest that inadequate vitamin D
intake increases significantly the risk of development of many “vitamin-D sensitive”
conditions (non-skeletal health outcomes), such as: cancer; cardiovascular disease
and hypertension; diabetes and metabolic syndrome (obesity); immune response
and autoimmune disorders (multiple sclerosis); neuropsychological functioning
(cognition, depression), and disorders of pregnancy (preeclampsia). Vitamin D effects
can be explained by its ability to bind DNA and influence gene regulation. 1.25Dihydroxyvitamin D binds to vitamin D receptors (nuclear transcription factors) and
induces a cascade of molecular interactions that modulate the transcription of specific
genes. In creating a map of vitamin D receptor binding, researchers recently identified
2276 binding sites for the vitamin D receptor along the length of the genome, many
of which were concentrated near genes associated with risk for autoimmune disorders
and cancer. The researchers also found that vitamin D had a significant effect on the
activity of 229 genes, including those for multiple sclerosis, Crohn disease, and type 1
diabetes mellitus.
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ТЕМА 6. ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ И НАПИТКИ
TOPIC 6. FUNCTIONAL FOODS AND BEVERAGES
ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ЕФЕКТИ ОТ КОНСУМАЦИЯ
НА НИСКОАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ?

Сергей Иванов1, Силвия Милева2, Вера Алексиева3,
Елена Шопов3, Татяна Йончева4, Люба Митева3,
Лиляна Бранкова3, Павел Керчев5
1
Център по Биология на Храните; София 1592, ПК 120
2
Институт по криобиология и хранителни технологии,
София 1618, бул. „Цар Борис III“ 134
3
Институт по физиология на растенията и генетика, БАН;
София 1113, ул. „Акад. Г. Бончев“, бл. 21
4
Институт по лозараство и винарство, Плевен 5800, ул. „Кала тепе“ № 1
5
Scottish Crop Research Institute, Invergowrie, Dundee, DD2 5DA,
Scotland, UK
THE POSITIVE EFFECTS OF LOW-ALCOHOLIC BEVERAGES
CONSUMPTION – MYTH OR REALITY?

Sergei Ivanov1, Silvia Mileva2, Vera Alexieva3, Elena Shopova3,
Tatyana Yoncheva4, Lyuba Miteva3, Liliyana Brankova3, Pavel Kerchev5
1
Centre of Food Biology, po box 120, 1592 Sofia, Bulgaria
2
Institute of Cryobiology and Food Technology, 134 Car Boris III srt., 1618,
Sofia Bulgaria
3
Institute of Plant Physiology and Genetics, Bulgarian Academy of Sciences,
Acad. G. Bonchev str., bl.21, 1113, Sofia, Bulgaria
4
Institute of Viticulture and Enology, Kala tepe str. № 1, 5800, Pleven, Bulgaria
5
Scottish Crop Research Institute, Invergowrie, Dundee, DD2 5DA, Scotland, UK
Мнението на хората за вредата от алкохола винаги е било различно, в зависимост от индивидуалните предпочитания. Обичайната позиция на медицината
е твърдо отрицателна. През последните десетилетия обаче се публикуват нови
научни факти, които може би ще разколебаят заклетите въздържатели. В докладът ще бъдат представени редица експериментални и статистически изследвания, описващи различни страни от въздействието на нискоалкохолните напитки.
Ще се обсъдят причините за установените положителни ефекти, както и дозите
водещи до тях.
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Твърде често се забравя, че пивото и вината са храни, получени в резултат на
сложни биотехнологични процеси. В тях освен алкохол се съдържат хиляди съединения, често с неустановена структура, свойства и физиологично въздействие.
Много от тях, например витамините, са необходими за човешкия метаболизъм, а
други имат положително въздействие спрямо редица болести. В докладът ще се
представят серия от проучвания на качествата на нискоалкохолни напитки. Информацията за съдържание на витамини, антиоксиданти, пигменти, феноли и т.н.,
ще бъде дискутирана в сравнение с аналогични данни за други напитки и храни.
ABSTRACT
People’s attitude towards alcohol has always been based on personal preferences. The
general view of the main stream medicine is largely negative. However, new scientific
data that could challenge the view even of the toughest non-drinkers have been published
in the last decades. We will present a series of experimental and statistical investigations,
describing various effects of low-alcoholic beverages consumption. The mode of action
and the optimal amounts leading to beneficial health effects will be discussed.
Beer and wine are foods produced as a result of complex biotechnological processes.
Apart from alcohol they contain thousands of compounds, often with unknown structure,
properties, and physiological effects. Many of them, such as vitamins, are required for
the human metabolism and others positively affect numerous diseases. We will present
data from several studies looking into the qualities of low-alcoholic beverages. The
information about vitamin content, antioxidant capacity, pigments, polyphenols, etc.
will be discussed in relation to other food products and beverages.

ПРОУЧВАНИЯ ВЪРХУ АНТИОКСИДАНТНАТА АКТИВНОСТ
НА НОВИ НАШИ ПРОБИОТИЧНИ ХРАНИ

Габриела Маринова
Институт по криобиология и хранителни технологии,
София, бул. „Черни връх“ 53
INVESTIGATION ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITY
OF NEW PROBIOTICS FOODS

Gabriela Marinova
Institute of Cryobiology and Food Technology, Sofia, 53 „Cherni vrah“
Функционалните храни, съдържащи физиологично активни съставки могат
значително да повишат здравословния ефект на всяка диета, например нормализиране на телесната маса, повишаване резистентността на имунната система,
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намаляванене риска от някои сериозни съвременни заболявания като рак, исхемична болест на сърцето, атеросклероза, захарен диабет, остеопороза и др. Пробиотиците са функционални компоненти на здравословните храни повече от 100
години и развитието на производството им продължава до днес. Изследвана е
преживяемостта на пробиотични бактерии, микробиалната чистота и антиоксидантната активност на опитни образци от краве и биволско кисело мляко и
на нова функционална храна, обогатени със закваска от пробиотични бактерии,
пивна мъст, разтворими влакнини и лиофилизирани плодове. Високото начално
съдържание на пробиотични бактерии и много добрата им преживяемост след
лиофилизация и 3 месеца съхранение (Lactobacillus bulgaricus 16.109 – 4,5.1015 и
Streptococcus thermophilus 6,5.1013 – 1,5.1016) дават основание разработените продукти да се считат подходящи за биопрофилактика на различни заболявания. Антиоксидантната активност (радикалулавящата способност) на новите пробиотични храни се движи в граници 216,8-390,9 екв. на витамин E и 609,2 – 938,4 екв. на
витамин С, като най-висока е на функционалната храна с малини и боровинки и
достига до 2692,9 екв. на витамин E и 5551,3 екв. на витамин С (mmol/l).
Ключови думи: функционални храни, пробиотици, антиоксидантна активност, пивна мъст.
ABSTRACT
The functional foods containing physiologically active components can improve
considerably the health effect of every diet, e.g.: normalizing of the body mass, increasing the resistance capacity of the immune system; decreasing the risk of some
serious modern diseases such as cancer, ischemic heart disease, atherosclerosis, sugar
diabetеs, osteoporosis and others. The probiotics have been functional components
of health foods for more than 100 years and their manufacturing has been continuously developed till the present day. The survival of probiotic bacteria, the microbial
purity and antioxidant activity of experimental samples of cow and buffalo milk yoghurt and of functional foods enriched with probiotic bacteria yeast, brewing wort,
soluble fibres and lyophilized fruits has been investigated. The high initial content of
probiotic bacteria and their very good survival after lyophilization and 3 months storage (for Lactobacillus bulgaricus 16.109–4.5.1015, and for Streptococcus thermophilus
6.5.1013–1.5.1016) give reason the developed products to be considered appropriate for
bioprophylaxis of various diseases. The antioxidant activity (radical catching capacity)
of the new probiotic foods is in the range 216.8-390.9 equiv. to vit. E and 609.2–938.4
equiv. to vit.C as the highest one is of functional food with raspberries and blueberries
reaching up to 2692.9 equiv. to vit.E and 5551.3 equiv. to vit.C (mmol/l).
Key words: functional foods, probiotics, antioxidant activity, wort.
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ФУНКЦИОНАЛНИ ХРАНИ ОТ ЗЕЛЕНЧУКОВИ СУРОВИНИ.
ПОЛУЧАВАНЕ НА ПЮРЕОБРАЗНИ ПРОДУКТИ ОТ ПРАЗ

Васил Карагьозов1, Мариана Николова2, Мария Крачанова2,
Христо Крачанов2
1
Университет по Хранителни Технологии, Пловдив.
2
Лаборатория по биологично активни вещества при ИОХ с ЦФ – БАН, Пловдив.
FUNCTIONAL FOODS FROM VEGETABLES. DEVELOPMENT
OF PUREE-LIKE PRODUCTS FROM LEEK

Vasil Karagyozov1, Mariana Nikolova2, Maria Kratchanova2,
Christo Kratchanov2
1
Univesity of Food Technologies, Plovdiv, Bulgaria
2
Laboratory of Biologically Active Substances, Institute of Organic Chemistry
with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences, Plovdiv, Bulgaria
Празът принадлежи към род Allium заедно с лука и чесъна. Зеленчуците от
този род са богати на различни биологично-активни вещества. Празът се използва за приготвяне на диетични храни при сърдечно-съдови заболявания, затлъстяване, диабет и рак. Ето защо е необходимо да се създадат нови продукти на базата
на праза.
В настоящата работа са представени данни за получаване и характеристика на
пюрета от праз. Използвани са различни екстрахиращи агенти (разредена солна
киселина и комбинация от солна и лимонена киселини) за извличане на пектинови полизахариди от праза. Най-висок добив на пюре е получен при хидромодул
1:3 с 0.5% HCl. Установено е, че при екстракция с 0.5% HCL и хидромодул 1:1 се
получава пюре с най-висок вискозитет – 687 сР. При използване на комбиниран
екстрагент – 0.5%HCl и 0.6% лимонена киселина при хидромодул 1:1 се получават пюрета с най-висока емулсионна стабилност при 30% и 50% емулсии. Като
критерий за функционалността на разработените продукти бе определена тяхната имуностимулираща активност.
ABSTRACT
Leek pertains to the genus Allium together with onion and garlic. Vegetables from
this genus are rich in various biologically active substances. Leek is used in the dietary
regimes for treatment of cardio-vascular diseases, obesity, diabetes and cancer. Therefore it is necessary to develop new leek-based functional foods.
Current study presents data about the obtaining and characteristic of leek purees.
Different extragents (diluted hydrochloric acids and combination of hydrochloric and
citric acids) have been used for the extraction of leek pectic polysaccharides. The high-
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est yield of puree was obtained after extraction with 0.5% HCl and solid to liquid ratio
1:3. The puree with the highest viscosity – 687 cP was obtained after extraction with
0.5% HCl and solid to liquid ratio 1:1. For the production of 30 and 50% emulsions,
the use of mixed extragent – 0.5% HCl and 0.5% citric acid and solid to liquid ratio 1:1
resulted in purees with the highest emulsion stability. As a criterion for the functionality of the developed products, their immune-stimulating activity was determined.
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ТЕМА 7. ХРАНЕНЕ ПРИ СПОРТИСТИ И ЕКСТРЕМНИ
УСЛОВИЯ
TOPIC 7. SPORT NUTRITION AND NUTRITION IN EXTREME
CONDITIONS
ЕФЕКТИ ОТ СУПЛЕМЕНТАЦИЯ С НАТУРАЛЕН ШОКОЛАД
ВЪРХУ КРЪВНО НАЛЯГАНЕ, ПУЛСОВА ЧЕСТОТА, ЧЕРВЕНИ
КРЪВНИ КЛЕТКИ, ХЕМОГЛОБИН И ХЕМАТОКРИТ В ОТГОВОР
НА СУБМАКСИМАЛНО НАТОВАРВАНЕ ПРИ ПЛУВЦИ.

Л. Андреева1, С. Цветков2, Д. Стефанова1, Л. Петров1, Г.Матеев1,
Л. Каменов3, А. Басон3, Т. Джарова3
1
Национална Спортна Академия, – 1Катедра Физиология и биохимия,
2
Катедра Спортна медицина, 3Катедра Водни спортове, София, България
3
Университет на Зулуленд, катедра Биохимия и микробиология,
Kwa Dlangezwa, ЮАР
THE EFFECTS OF DARK CHOCOLATE SUPPLEMENTATION
ON BLOOD PRESSURE, HEART RATE, RED BLOOD CELLS,
HAEMOGLOBIN AND HAEMATOCRIT IN RESPONSE
OF SUBMAXIMAL EXERCISE IN MALE SWIMMERS.

L. Andreeva1, S.Tzvetkov2, D. Stefanova1, L. Petrov1, G. Mateev1,
L.Kamenov3, A.Basson3, T. Djarova3
1
National Sports Academy, 1Department of Physiology and Biochemistry,
2
Department of Sports medicine,3Department of Water sports, Sofia, Bulgaria
3
University of Zululand, Department of Biochemistry and Microbiology,
South Africa
Целта на изследването бе да се оцени въздействието на богат на антиоксиданти натурален шоколад върху артериалното налягане (BP), пулсовата честота
(HR), червените кръвни клетки (RBC), хемоглобинът (Hb) и хематокритът (Htc),
при плувци подложени на субмаксимално натоварване. Единадесет високо тренирани плувци на възраст 18–21 години участваха на рандомен принцип в експеримент, включващ два 10 дневни периода – контролен без прием на никакъв
шоколад и суплементационен с дневна консумация на 50 грама натурален шоколад. В края на всеки период беше провокиран оксидативен стрес чрез 15 минутни
субмаксимални велоергометрични натоварвания (Тест І и Тест ІІ), включващи
10 min работа при 60% Wmax и 5 min при 90% Wmax. По време на тестовете и
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в първите 3 min от възстановяването се регистрираше HR. Кръвни проби бяха
взимани изходно и след натоварванията. BP в покой беше измерено в началото и в
края всеки период. След 10 дневен прием на шоколад беше намерено достоверно
понижение на систоличното и диастоличното BP (p< 0.005). Тест ІІ се изпълняваше с по-нисък пулс с ускорено възстановяване. RBC, Hb и Htc бяха незначително
понижени след Тест І, докато след Тест ІІ беше установено слабо, но достоверно
повишение.
Краткотрайна суплементация с натурален шоколад понижава BP и може благоприятно да модулира промените на RBC, Hb Htc в отговор на предизвикан от
субмаксимално натоварване оксидативен стрес.
Ключови думи: суплементация; натурален шоколад; плувци; физическо натоварване; оксидативен стрес; пулсова честота; еритроцити; хемоглобин.
ABSTRACT
The aim was to assess the impact of antioxidant rich dark chocolate supplementation on blood pressure (BP), hart rate (HR), red blood cells (RBC), haemoglobin
(Hb) and haematocrit (Hct) in response to submaximal exercise test in male swimmers.
Eleven competitive swimmers aged 18-21 years participated in randomised experimental protocol including a control period with no chocolate intake and a supplementation
period with daily ingestion of 50 grams dark chocolate. Each period was of 10 days
length. At the end of these periods two submaximal tests (Test І and Test ІІ) on bicycle
ergometer of 15 min each (10 min at 60% VO2 max and 5 min at 90% VO2max) were
conducted to induce oxidative stress. HR was monitored at baseline, during the tests
and at first 3 minutes of recovery. Blood samples for baseline measurements and after
performing the submaximal testing were obtained. BP was measured at rest (baseline)
and at the end of each period. After 10 days of chocolate intake significantly lower
systolic BP and diastolic BP (p<0.005) were found. HR during post supplementation
Test ІІ was lower and showed significantly faster decline at first 3 min of recovery.
RBC, Hb and Hct after performing pre-administration period submaximal Test І was
negligibly lowered whereas after post chocolate administration Test ІІ slight but significant increase was established.
In conclusion, dark chocolate short-term supplementation decreases BP and HR.
It may modulate beneficial changes in RBC, Hb and Hct in response to submaximal
exercise-induced oxidative stress.
Key words: supplementation: dark chocolate; swimmers; exercise; oxidative stress;
blood pressure; heart rate; red blood cells; haemoglobin.
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КОНТРОЛ НА ХРАНЕНЕТО ПРИ ОЦЕНКА НА ЕФЕКТ
ОТ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ ПРИ СПОРТИСТИ,
ЗАНИМАВАЩИ СЕ НЕПРОФЕСИОНАЛНО С КУЛТУРИЗЪМ

Д. Зайкова, Л. Петров, Н. Заеков, Б. Илинова, О. Грошев, П. Йорданов,
П. Атанасов
CONTROL OF NUTRITION AND EVALUATION
OF THE EFFECT OF DIETARY SUPPLEMENTS
FOR NON-PROFESSIONAL BODYBUILDERS

D. Zaykova, L. Petrov, N. Zaekov, B. Ilinov, O. Groshev, P. Jordanov,
P. Atanassov
Цел на проучването бе да се апробира методика за оценка на ефекта на хранителни добавки при занимаващи се с културизъм. Голямо значение в спортната
практика има адекватното прилагане на тренировъчни натоварвания и съчетаването им с оптимален възстановителен и хранителен режим. Често се прилагат
хранителни добавки, в зависимост от спецификата и вида двигателна дейност.
При силовите спортове широко се употребяват аминокиселинни добавки, витамини и други метаболити с цел увеличаване на мускулната сила и хипертрофия,
но няма общоприети методики за изследване на техния ефект.
Тридесет мъже на средна възраст 23 години, занимаващи се непрофесионално
с културизъм, приемаха хранителна добавка в два периода от по един месец, с един
месец прекъсване на приема, при запазване на тренировъчната методика и поддържане на постоянен хранителен и възстановителен режим. С конструиран от нас
тест беше направена оценка на храненето им и в последствие бяха внесени корекции при тези със силно различаващи се хранителни навици спрямо останалите.
За оценката на влиянието на хранителните добавки използвахме антропометрични, динамометрични и биохимични показатели (лактатдехидрогеназа, креатинфосфокиназа, кръвна глюкоза и холестерол).
Хранителният режим при изследваните лица съответстваше на очаквания по
литературни данни (35 kcal/kg и белтък 1.5 g/kg). Като най-показателни за ефекта
на хранителната добавката, с достоверна промяна в периодите на суплементация,
се откроиха динамометричните показатели на предна и задна мускулна група на
бедрото и предна мускулна група на мишницата.
ABSTRACT
The aim of this study was to test a method of assessing the effect of dietary supplements in bodybuilding. Important in sports practice is the adequate implementation of
training and its pairing with optimal recovery and diet. Nutritional supplements are of-
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ten applied, depending on the specifics and type of physical activity. In strength sports
amino acid supplements, vitamins and other metabolites are widely used in order to
increase muscle strength and hypertrophy, but there is no universally accepted method
of evaluation of their effects.
Thirty nonprofessional male bodybuilders of average age of 23 years, took dietary
supplements during two periods of one month, with one month intermission, while
maintaining the training methodology and a consistent diet and recovery. We assessed
their nutrition using a test especially designed by us. Later on adjustments were made
for those who had very different eating habits compared to the rest of the group.
In order to estimate the impact of dietary supplements we used anthropometric, dynamometric and biochemical indicators (lactate dehydrogenase, creatine kinase, blood
glucose and cholesterol).
The nutritional value in the subject’s diet corresponded to the expected one (35 kcal/kg
protein and 1.5 g/kg). The most indicative of the effect of dietary supplements, with
significant changes in supplementation periods, is the strength of the anterior and posterior muscle groups of the thigh and the anterior muscle group of the upper arm.

МОДУЛИ ОТ ХРАНИТЕЛНИ АДАПТОГЕНИ ЗА АСТРОНАВТИ
И НАЗЕМНИ СЪСТАВИ

Любка Георгиева
Институт по криобиология и хранителни технологии – София
MODULES BASED ON NUTRITIONAL ADAPTOGENES FOR ASTONAUTS
AND GROUND CONTROL

Ljubka Georgieva
Institute of Cryobiology and Food Technology – 1407 Sofia, Cherni Vrah blvd. 53
Установената причинна обусловеност и връзка между работоспособността и
активността на космонавтите и тяхното хранене, обосновават необходимостта от
създаване на подходящи биостимулиращи храни, под формата на комплекс от
хранителни коригиращи добавки.
На базата на високотехнологични методи са създадени два вида специализирани модула, включващи 6 вида нови лиофилизирани биостимуланти, богати
на пълноценни протеини, есенциални аминокиселини, полиненаситени мастни
киселини, растителни фибри, пробиотични комплекси, на антиоксиданти, витамини, микро-и макроелементи, на липотропни и други биоактивни вещества. Съчетани с подходящи български космически храни, разработени в Института като
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Първо Бъгарско космическо меню, новите биостимулиращи храни осигуряват по
алиментарен път, ефективната биозащита на организма, поставен в екстремални
условия на труд и бит, допринасят за поддържане високо ниво на жизненост, работоспособност и адаптивност на космонавтите, както и на наземните екипи по
време на подготвитвително-тренировъчния период.
Ключови думи: лиофилизирани биостимуланти, космически храни, хранителни адаптогени, биотехнологии.
ABSTRACT
The established reasonable causality and close relation between physical
activities of astronauts and their nutritional regime, provoke the necessity of creating
appropriate biostimulating foods in the form of food additives complex. On the
basis of highly developed methods are created 2 specified modules, including 6 new
types of lyophilized biostimulants, rich in nourishing proteins, essential aminoacids,
polyunsaturated fatty acids, plant fibres, probiotic complexes of antioxidants, vitamins,
micro and macroelements, lypotropic and other bioactive substances. Combined with
suitable Bulgarian space foods, developed as the First Space Menu by the Institute
of Cryobiology and Food Technology, the new type of biostimulating foods provide
through alimentary way, effective bioprotection of the body under extreme occupational
conditions and help for maintaining high level of vitality, activity of the astronauts and
the ground control during the preparation-training period as well.
Key words: lyophilized biostimulants, spase foods, nutrtional adaptogenes,
biotechnologies.
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ТЕМА 8. НОВИ ХРАНИ И МЕДИКАМЕНТИ В ЛЕЧЕНИЕТО
НА СЪВРЕМЕННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. ХРАНИТЕЛНА
ПРЕВЕНЦИЯ И ДИЕТОТЕРАПИЯ
TOPIC 8. NEW FOODS AND MEDICINES IN CHRONIC
NON-COMMUNICABLE DISEASES. FOOD PREVENTION
AND DIET THERAPY
ХРАНЕНЕ И ПРОФИЛАКТИКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИТЕ
ЗАБОЛЯВАНИЯ СПОРЕД РЪКОВОДСТВАТА НА ЕВРОПЕЙСКОТО
КАРДИОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ
В БЪЛГАРИЯ (ДАННИ ОТ EUROASPIRE III)

Н. Гочева
Национална кардиологична болница, София
NUTRITION AND PREVENTION OF CARDIOVASCULAR DISEASES
ACCORDING TO THE GUIDELINES OF THE EUROPEAN SOCIETY
OF CARDIOLOGY – APPLICATION IN BULGARIA
(DATA OF EUROASPIRE III)

N. Gotcheva
National Heart Hospital, Sofia
През 2003 година е публикувана последната трета версия на Европейското
ръководство за превенция на СС заболявания (Third Joint European Societiies Task
Force on Cardiovascular Prevention in Clinical Practice), в която е обърнато специално
внимание върху необходимостта от ефективен контрол върху поведенческите
рискови фактори, включващи храненето и диетичния режим. Според този документ,
здравословното хранене е интегрална част от общия контрол на сърдечносъдовия риск. Всички индивиди трябва да получават професионални съвети
за съдържанието на храната, диетата и начините на използване на хранителни
продукти, за да се постигне най-ниско ниво на възможно заболяване от сърдечносъдова болест. Подходящата диета намалява сърдечно-съдовия риск по няколко
механизма и включва храни, намаляващи теглото, понижаващи артериалното
налягане, намаляващи хранителния принос на липиди, постигащи оптимален
контрол на глюкозата, намаляващи вероятността от съдова тромбоза. Общите
препоръки подчертават, че диетата трябва да се съобразява с местната култура
на съответната страна. Провеждането на съответен хранителен режим трябва да
се опира върху специални съвети от специалист и да се подкрепя също така от
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промени в начина на живот (прекратяване на тютюнопушенето, повишаване на
физическата активност), за да се постигне целта на заложените превантивните
мерки: инвалидност и ранна смърт. Профилактичните мерки са най-ефикасни,
когато са насочени към високорискови индивиди и специално тези, които имат
вече проявено сърдечно-съдово заболяване като например пациенти с прекарана
коронарна или друга съдова атеросклеротична болест, индивиди с множествени
рискови фактори и с висока вероятност за развитие на фатална съдова болест през
следващите 10 години, пациенти със захарен диабет тип 2, както и пациенти със
захарен диабет тип 1 и с микроалбуминурия. През 2008 година беше стартиран
проект EUROASPIRE III, чиято основна задача беше да се установи да каква степен
лекарите в Европа следват и изпълняват препоръките на Европейските дружества
за намаляване смъртността на пациентите с висок съречно-съдов риск. България
участва много активно заедно с другите 22 страни в това проучване, в което
един от най-важните пунктове беше проследяването на настъпилите промени в
поведенческите навици, стила на живот, както и храненето при български пациенти,
лекувани и дехоспитализирани след остър коронарен синдром. Оценявано беше
съответствието на тези промени с препоръките на Европейското ръководство за
сърдечно-съдова превенция. Данните показват, че между 22 страни участнички
в изследването българските пациенти в 74,% имат абдоминално затлъстяване.
Същевременно 55% от тях следват определени диетични препоръки, 21% имат
редовна физическа активност и само 3 % правят опит да намалят теглото си чрез
медикаментозно лечение. Около 49% от пациентите изключват тютюнопушенето
след коронарния инцидент. 87% от българските пациенти намаляват солта в
храната и също толкова намаляват количеството на мазнините, а 81% променят
вида на мазнините в диетата си. Повече плодове и зеленчуци употребяват 74% от
изследваните пациенти и 60% увеличават количеството на рибата в менюто си.
Резултатите от участието на България в EUROASPIRE III са изключително полезни
за лекарите по отношение на възможността за стимулиране на пациентите си към
положителна динамика в нивото на сърдечно-съдовия риск, свързана с промяната
в стила на живот и храненето. Налице е стремеж от страна на пациентите след
прекаран остър коронарен синдром към спазване на здравословен начин на
живот и диета, съобразно препоръките. Необходима е по-категорична намеса на
лекарите – диетолози при високорисковата популация в България за подпомагане
медикаментозната профилактика на сърдечно-съдовите болести.
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ПРОУЧВАНЕ НА ЛЕЧЕБНОТО ХРАНЕНЕ В МБАЛ – СМОЛЯН

Таня Търновска1, Мими Кубатева2, Валя Радева2
МУ – Пловдив, РИЗ – Смолян
INVESTIGATION ON THE CURATIVE NUTRITION
IN THE GENERAL HOSPITAL OF ACTIVE TREATMENT IN THE
TOWN OF SMOLYAN

Tanya Turnovska1, Mimi Kubateva2, Valya Radeva2
Medical University – Plovdiv1, Regional Health Inspection – Smolyan2
Лечебното хранене има решаващо значение за успешното преодоляване на
редица критични патологични състояния и благоприятен изход от заболяването. В условията на икономическа криза обаче осигуряването му е трудно. Целта
на настоящата работа е да се анализира лебеното хранене в МБАЛ – Смолян.
Постановка и методи: През месеците февруари и август 2010 год. проведохме
проучване по продуктов набор и меню-разкладка в отделенията на МБАЛ – Смолян. Резултати: Храненето на болните се осъществява от собствена кухня. Менюто се изработва от инструктор по хранене за двуседмичен период. Приготвяни
са следните диети: 1, 4, 5, 7, 9, 10, 15, както и някои комбинирани. Стойността
на храноденя е 1.50 лв. Продуктовият набор за отделните диети е еднообразен
и се характеризира с голям дефицит на мляко и млечни продукти, риба, яйца,
пресни плодове и зеленчуци и др.и в двата сезона. Спазват се изискванията за
забранените храни в отделните диети. Храненето на болните (при повечето диети) е хипоенергийно, хипобелтъчно и хиповъглехидратно. Напр. с диета № 15
са осигурявани по 1989.93 Kcal при норма 2500-3800 kcal; 61.75 g белтък/ден
при норма 80–120 g; 307.03 g въглехидрати при норма 500-600 g. Заключение:
Установени са сериозни нарушения на изискванията за лечебното хранене на болните в МБАЛ – Смолян, за отстраняването на които са направени необходимите
предписания.
ABSTRACT
The curative nutrition has decisive importance for the successful surmount of a series of critical pathological conditions, as well as for the positive outcome of a disease.
In the circumstances of an economic crisis, however, its provision is difficult.
The objective of the present work is to analyze the curative nutrition in the General
Hospital of Active Treatment (GHAT) of Smolyan. Material and methods: In February and August 2010 we conducted an investigation the curative nutrition in the wards
of the GHAT of Smolyan by analyzing the set of products and the daily menu ration.
Results: The nutrition of the in-patients is implemented by the hospital’s kitchen. The
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menu is elaborated by a nutrition-instructor for a two-week period. The following diets
are prepared: 1, 4, 5, 7, 9, 10, 15, as well as a few combined ones. The value of the daily
menu is 1.50 lv. The set of products for the separate diets is unvaried and is characterized
by a substantial deficit of milk and dairy products, fish, eggs, fresh fruit and vegetables
and others, in both seasons. The requirements for the forbidden foods in the separate diets
are observed. The nutrition of the in-patients (in most diets) is characterized by low content of energy, proteins and carbohydrates. For instance, through Diet 15, 1989.93 kcal
are provided vs. the norm of 2500–3800 kcal; 61.75 g of protein a day vs. the norm of
80–120 g; 307.03 g carbohydrates vs. the norm of 500-600 g. Conclusion: Serious violations of the requirements for curative nutrition of the in-patients in the GHAT of Smolyan
have been found. The necessary prescriptions for their removal are made.

СТЕАТОЗА НА ЧЕРЕН ДРОБ И ХИПЕРФЕРИТИНЕМИЯ

М. Пенкова, Д. Радичева
Тракийски Университет – Медицински факултет, Стара Загора
LIVER STEATOSIS AND HIPERFERRITINEMIA

M. Penkova, D. Radicheva
Medical Faculty – Thracia University – Stara Zagora
Цел: Да се изследва връзката между феритина и стеатозата при пациенти с
хронично повишени чернодробни показатели и високи нива на феритин.
Методи: Изследвани са 124 пациенти с хиперферитинемия ( мъже>300нг/мл,
жени>200 нг/мл ). Проследени са клинични, биохимични, серологични данни и
параметри за железен статус. Стеатозата се определя чрез ултразвук като налична
или липсваща. Резултати от хистология са налице за 53 пациенти.
Резултати: Средните нива на феритин при мъже са 881±77 нг/мл, при жени
549±82 нг/мл. Диагноза хроничен хепатит С се установява при 53 пациенти
(42.7%), неалкохохолна стеатозна чернодробна болест/неалкохолен стеатохепатит при 57 от пациентите (45.9%), алкохолна стеатозна болест на черния дроб
при 14 от пациентите (11.3%). Чернодробна сидероза е открита при 17 от 54 от
пациентите (32%). Общо има 92 пациенти със стеатоза. Чрез логистична регресия, феритинът и γ- глутамил трансферазата се определят като независими предиктори за стеатоза. Нивата на феритина са свързани значително с ниския брой
тромбоцити, стеатозата и хроничната HCV инфекция.
Заключение: При пациенти с хронично повишени над нормата чернодробни
показатели, високите нива на серумен феритин са рисков фактор за стеатоза.
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Ключови думи: Стеатоза, серумен феритин, хронична чернодробна болест, хепатит С, γ- глутамил трансфераза.
ABSTRACT
AIM: To investigate the relationship between ferritin and steatosis in patients with
chronically abnormal liver function tests (LFTs) and high ferritin level.
METHODS: One hundred and twenty-four consecutive patients with
hyperferritinemia (male >300 ng/mL, female >200 ng/mL) were evaluated; clinical,
biochemical and serological data, iron status parameters were obtained. Steatosis was
graded by ultrasound as absent or present. Histology was available in 53 patients only.
RESULTS: Mean level of ferritin was 881 ± 77 ng/mL in men and 549 ± 82 ng/
mL in women. The diagnosis chronic hepatitis C was in 53 (42.7%), non-alcoholic
fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis in 57 (45.9%), and alcoholic fatty liver
disease in 14 (11.3%). Hepatic siderosis on liver biopsy was present in 17 of 54 (32%)
patients; grade 1 in eight and grade 2 in nine. Overall, 92 patients (74.2%) had steatosis.
By logistic regression, ferritin and γ-glutamyltransferase were independent predictors
of steatosis. Ferritin levels were significantly related to low platelet count, steatosis and
hepatitis C virus infection.
CONCLUSION: In patients with chronically abnormal LFTs, high serum ferritin
level is a risk factor for steatosis.
Keywords: Steatosis, Serum ferritin, Chronic liver disease, Hepatitis C, γglutamyltransferase

ХРАНЕНЕ И РАК НА ПРОСТАТАТА

А. Пенков
Катедра Хигиена, медицинска екология и хранене
Медицински Университет, София
DIET AND PROSTATE CANCER RISK

A. Penkov
Department of Hygiene, Medical Ecology and Nutrition
Medical University, Sofia
Ракът на простатата е вторият най-често срещан рак при мъжете в целия свят.
Редица експериментални и епидемиологични проучвания показват връзка между
храненето и рака на простата (РП), както и протективния ефект на някои храни и
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нутриенти. Литературните данни не винаги са категорични и често имат противоречив характер. Kорелационна зависимост е установена между честотата на РП и
повишената консумация на месо, мляко и млечни продукти, което според авторите вероятнo се дължи на съдържащите се в тях наситени мазнини и калций.
Литературните данни за протективния ефект на зеленчуците не винаги са убедителни. Обаче листните зеленчуци богати на фолиева киселина, така и храни
като моркови, зелен чай, сладки картофи, съдържащи бета-каротин, както и соевите храни, съдържащи генистеин забавят развитието на РП. Протективен ефект
по-често е установен при храни, съдържащи вит. А, вит. Е, каротеноиди, ликопен
и селен. По-категорични са резултатите от изследванията показващи протективен
ефект на доматите, сушените плодове (стафиди, фурми) върху развитието на РП.
ABSTRACT
Prostate cancer is the second most common cancer in men worldwide. Many
laboratory studies and human epidemiological data suggest that most prostate cancer
deaths are attributable to lifestyle, including nutritional factors where diet plays a major
role in initiation as well as subsequent progression of the disease. Epidemiological
studies have yielded conflicting results on the associations of diet with prostate cancer.
Several case-control and large prospective studies focusing on dietary assessment
suggest that diets high in meats, milk and dairy products possibly increase the risk
of prostate cancer. It has been suggested that fat and calcium may be the constituents
responsible for this risk.
The epidemiological literature provides modest support for the hypothesis that
high intakes of vegetables reduce prostate cancer risk. However vegetables like leafy
greens that are high in folic acid are beneficial, as are foods like carrots, green tea,
yams, which are high in beta carotene and soy-based foods contain genistein, which
is believed to inhibit cancer growth. Results from epidemiological studies suggest that
high-dietary retinol, vitamin Е and selenium intake, such as carotenoid intake, and
lycopene in particular, will probably decrease the risk of prostate cancer. Еcological
studies evaluated that there was a strong protective correlation between tomato intake
and prostate cancer mortality. Greater frequency of consumption raisins, dates and
other dried fruits showed a weakly protective association.
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ХРАНИТЕЛНИТЕ ВЛАКНИНИ В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ХРОНИЧНИТЕ
НЕИНФЕКЦИОЗНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Д. Христов
Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, МУ- София
FIBERS IN THE PREVENTION OF CHRONIC NONINFECTIOUS
DISEASES

D. Hristov
Department of Hygiene, Medical Ecology and Nutrition, Medical University –
Sofia
Терминът влакнини (фибри) за първи път е бил използван във Великобритания през 1953 г. от Hypsley за описание на съдържанието от целулоза, хемицелулоза, и лигнин в храните. През следващите години това определение претърпява
развитие.
Хроничните неинфекциозни заболявания представляват основен дял от болестите на населението във всички страни и са основна причина за смъртността
през последните десетилетия.
Хранителните фибри се явяват неизменна част от здравословното хранене и
трябва да са нефармакологична алтернатива в превенцията на хроничните неинфекциозни заболявания.
ABSTRACT
The term fibers has been used by Hypsley for the first time in Great Britain in 1953
for the description of the cellulose, hemicelluloses and lignin food content. In the coming years, the use of this term has been broadened.
Chronic noninfectious diseases are major part of the population pathology worldwide and are the most common reason for death in the last few decades.
Nutritional fibers are a key ingredient of healthy diet and are a good nonpharmacological alternative in the prevention of the chronic noninfectious diseases.
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РОЛЯТА НА ЦИНКОВИЯ ДЕФИЦИТ В ПАТОГЕНЕЗАТА
НА АТЕРОСКЛЕРОЗА

Анелия Димитрова
Катедра „Физиология и патологична физиология”
Медицински университет – Плевен
THE ROLE OF ZINC DEFICIENCY IN THE PATHOGENESIS
OF ATHEROSCLEROSIS

А. Dimitrova
Department of Physiology and Pathophysiology
Medical University, Pleven, Bulgaria
През последните години се наблюдава повишен интерес към изучаването на
цинка като изключително важен за човешкото здраве микроелемент. Цинковият
дефицит е един от най-често срещаните хранителни дефицити при човека и е
свързан с висок риск от сърдечно-съдови заболявания.
Атеросклерозата се свързва с повишена продукция на реактивни форми на
кислорода (оксидативен стрес) и намалена биоактивност на азотния оксид. Оксидативният баланс е тясно свързан с хранителния внос на микроелементи (Zn,
Se, Mn). Цинкът заема много важно място в прооксидантно – антиоксидантната
хомеостаза на организма като кофактор на ензими от антиоксидантната защита
(Cu/ZnSOD-1, Cu/ZnSOD-3) и като йон с променлива валентност, който може да
се отнася и като свободен радикал.
Епидемиологични изследвания показват, че в някои популационни групи,
ниските серумни нива на цинка са свързани с исхемична болест на сърцето. Установява се още, че концентрацията на цинк е по-ниска в атеросклеротичните
плаки в абдоминалната аорта на пациенти, прекарали остър коронарен синдром.
Цинковият дефицит благоприятства развитието на атеросклерозата, тъй като увеличава оксидацията на LDL, намалява експресията на „антиатерогенни“ гени и
увеличава експресията на „проатерогенни” гени. Тъй като цинковият дефицит
повишава риска от атеросклероза, то цинковата суплементация се приема за основа на стратегията за профилактика и терапия на това заболяване.
ABSTRACT
Low zinc concentration can be associated with an increased risk of cardiovascular
diseases. Atherosclerosis was shown to be associated with an increased production of
reactive oxygen species (oxidative stress) and decreased bioavailability of nitric oxide
(NO). Zinc plays an important role in prooxidant/antioxidant homeostasis as a cofactor
of some enzymes of the antioxidant defence mechanism (Cu/ZnSOD-1, Cu/ZnSOD-3)
as well as a transion metal ion and free radical.
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Еpidemiologic studies suggest that in some population groups, low serum
concentrations of zinc are associated with coronary artery disease. Furthermore, zinc
concentrations were significantly lower in atherosclerotic plaques of abdominal aortae
of deceased patients with ischemic heart disease and acute myocardial infarction.
Many different mechanisms how zinc deficiency contributes to atherosclerotic lesions
formation and progression have been elucidated. They include, but not limited to LDL
oxidation, decrease expression of „antiatherosclerotic” genes, increase expression of
„proatherosclerotic” genes and decrease in NO bioavailability. The goal of this study is
to review the different roles of zinc deficiency in the pathogenesis of atherosclerosis.

CYSTIC FIBROSIS AND SERUM ZINC
V. Nedkova1, M. Angelova2, N. Yaneva1, S. Asenova2
1
Department of Pediatrics, 2 Department of Chemistry & Biochemistry
Medical University – Pleven
ABSTRACT
Aim: To investigate serum zinc concentrations and evaluate nutritional status of
patient with cystic fibrosis.
Results: Sixteen cystic fibrosis patients and 21 controls (mean age 10.2 years) have
been followed. The average value ± standard deviation of serum zinc in patients is
12.26 ± 7.3 μmol/L, while in controls it is 19.2± 4.77 μmol/L.
The patients were divided into 2 groups of 8 children each. The levels of serum
zinc were 10.13 ± 0.41 μmol/L in the first group and 14.39 ± 2.92 μmol/L in the second
group.
The levels of liver enzymes, bilirubin and proteins of all patient are within normal
ranges, but we have discovered low levels of BMI: 18 kg/m2.
Discussion: Levels of serum zinc below 10.71 μmol/L are defined as zinc
deficiency. Malabsorption manifestations are found more frequently in patients with
borderline levels of serum zinc. In cystic fibrosis patients unresorbed fats decrease the
re-absorption of endogenous zinc and its resorption in the small intestine.
Conclusion: The concentrations of serum zinc depends on the nutritional status of
patients. The manifested malabsorption syndrome in patients with cystic fibrosis, the
low levels of serum zinc and BMI require that zinc medications are supplemented to
the diet of these patients in order to neutralize the effect of unresorbed fats.
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ЙОДИРАНАТА СОЛ КАТО ПРОФИЛАКТИКА
НА ЙОДДЕФИЦИТНИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Светлана Кирякова
Столична регионална здравна инспекция
IODIZED SALT IN THE PREVENTION OF IODINE DEFICIENCY
DISORDERS

S. Kiriakova
Sofia Regional Health Inspectorate
Eндемичното разпространение на йодния дефицит е характерно за планинските и полупланински райони. При тези географски условия живее една трета
от населението на България, в това число и населението в София.
Йодният недостиг е най-честата причина за възникване на мозъчни увреждания и умствена недостатъчност. Пълноценното развитие на човешкия организъм
изисква системен прием на достатъчно количество йод. Той е необходим за развитието на мозъка по време на вътреутробния период и в първите месеци след
раждането, а също за растежа и развитието на детския организъм.
С постановление № 96 от 12.05.1994 г. Министерският съвет прие Национална програма и мерки за предотвратяване и ликвидиране на йоддефицитните
заболявания и нарушения .
Йодният дефицит и причинените от него заболявания и поражения могат да
бъдат предотвратени чрез системна йодна профилактика. Масово това става чрез
употребата на йодирана готварска сол, стратегия препоръчвана от Световната
здравна организация и УНИЦЕФ като най-ефективна, евтина и без неблагоприятни за здравето странични ефекти.
В изпълнение на Заповед на МЗ № РД 09.244/ 14.06.1994 г. на Главния държавен санитарен инспектор на Р.България от 01.10.1994г. започна лабораторен
контрол на готварската сол за съдържание на йод. С тази задача са натоварени
Регионалните здравни инспекции (бивши РИОКОЗ).
Целта на проучването е анализ на резултатите от 5 годишни изследвания в
периода 2006–2010г. за наличието на йод в предлаганата в търговската мрежа
трапезна сол, като универсално средство за масова йодна профилактика.
Химичният анализ на пробите сол е извършен чрез титриметричен метод по
БДС 8840-71 за калиев йодид и калиев йодат.
От анализа на изследваните 974 проби готварска сол се констатира, че 87.6%
от пробите отговарят на стандарта за йодиране на солта и че няма проби без съдържание на калиев йодат. Тези резултати гарантират една добра профилактика
на йоддефицитните заболявания.
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НУТРИГЕНОМИКАТА И НУТРИГЕНЕТИКАТА В ПРЕВЕНЦИЯТА
НА РАКА

Мария Николова
КХМЕХ, МУ – София
NUTRIGENOMICS AND NUTRIGENETICS IN CANCER PREVENTION
Maria Nikolova
Department of Hygiene, Medical Ecology and Nutrition,
Medical University – Sofia
Хранителните навици имат доказана роля за появата и развитието на редица
видове рак – простата, гърда, дебело черво, черен дроб, бели дробове. Установено
е че на популационно ниво, сред индивиди имащи идентичен диетичен режим се
развиват различни видове рак. Това показва, че туморогенезата на индивидуално
ниво зависи и от генетични фактори (нутригенетика), предопределящи генната
експресия (нуригеномика), съответно синтеза на протеини (протеомика) и метаболити (метаболомика) в организма. С развитието на „-омикс“ технологиите
стана възможно най-ранното откриване на продукти, синтезирани като реакции
към въздействието на определени биологично активни хранителни компоненти
в различните тъкани на индивида и разработването на чувствителни биомаркери
предсказващи реакцията на индивида към даден канцероген или биологично активна субстанция.
Свръхкалорийното хранене основно се асоциира с повишаване на риска
за развитие на рак, докато редица биологично активни субстанции на храната
(калций, цинк, селен, фолиева киселина, Витамини С, D, Е, каротеноиди, флавоноиди, индоли, алил сулфонати, CLА, n-3 ПНМК) имат протективен ефект на
различни етапи от канцерогенезата, модифицирайки метаболизма на канцерогените, повлиявайки метаболитния баланс и клетъчната трансдукция, променяйки
контрола върху митотичния цикъл, клетъчната апоптоза и ангиогенезата.
Най-обещаващите и проучвани гени, свързани с рака са участващите в регулацията на Фаза1 и Фаза 2 на детоксикационните реакции (CYP генна фамилия
(CYP1A1, CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1); GSTM1,
GSTP1, GSTT1; NAT1, NAT2); на оксидативния стрес (SOD2, SOD3); естрогенното въздействие (COMT и в синтеза и възстановяването на ДНК (MTHFR).

Dietary habits continue to surface as a significant factor that may influence cancer
incidence (breast, prostate, colon, lung, liver cancers) and tumor behavior. Variation
in cancer incidence among and within populations with similar dietary patterns sug-
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gests that an individual’s response may reflect interactions with genetic factors (nutrigenetics), which may have ramifications in gene (nutrigenomics), protein (proteomics)
and metabolite (metabolomics) expression patterns. Expanding the information about
similarities and differences in the „omic” responses across tissues will not only provide
clues about specificity in response to bioactive food components but assist in the identification of surrogate tissues and biomarkers that can be used for predicting a response.
While excess calories is generally linked to enhanced cancer risk, a large number
of bioactive food components occurring in food (calcium, zinc, selenium, folate, Vitamins C, D, Е, carotenoids, flavonoids, indoles, allyl sulfur compounds, conjugated
linoleic acid and n-3 fatty acids) may provide protection at several stages of the cancer
process, through modifying carcinogen metabolism, hormonal balance, cell signaling,
cell-cycle control, apoptosis, and angiogenesis.
The most promising cancer related genes are these involved in regulation of Phase
I and Phase II Detoxification Reactions (CYP gene family /CYP1A1, CYP1A2, CYP2C19, CYP3A4, CYP2C9, CYP2D6, CYP2E1/; GSTM1, GSTP1, GSTT1; NAT1,
NAT2); protection against oxidative stress (SOD2, SOD3); estrogene exposure
(COMT); DNA repair and synthesis (MTHFR).

ПЕРСПЕКТИВИ И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕТО
НА ДИЕТОТЕРАПИЯ ПРИ ИНТЕГРАТИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ НА ТУМОРИ
НА МЛЕЧНА ЖЛЕЗА

Десислава Герасимова
УМБАЛ „Св. Анна“, гр София
К-ка по физикална терапия и рехабилитация
BREAST CANCER INTEGRATIVE TREATMENT :
DIETOTHERAPY PERSPECTIVES AND APPLICATION GROUNDS

Desislava Gherassimova
University Hospital „St. Anna“, Sofia, Clinic of Physiotherapy and Rehabilitation
Съвременният терапевтичен подход при злокачествени заболявания включва
три основни метода – оперативно лечение, химиотерапия и лъчелечение.
Основният проблем при тези методи е локалистичният подход, който игнорира етиологичните фактори за възникване на туморнато заболяване. Не по-малко
сериозен проблем са и страничните ефекти от тези методи на лечение, които се
отразяват неблагоприятно както върху качеството на живот на лекуваните болни,
така и върху имунния им статус.
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Незадоволителните резултати при лечението на онкологичните заболявания
доказват нуждата от различен, холистичен подход при лечението им. Правилният
хранителен режим е задължителен елемeнт от терапевтичната схема при тумори
на млечна жлеза, тъй като увеличава преживяемостта без рецидиви, потенцира
ефекта на конвенционалната терапия и се намесва в патофизиологичните процеси на канцерогенезата. Отделни проучвания показват, че определени храни и фитохимикали повлияват специфичните туморни маркери при пациентки в начални
стадии на заболяването и могат да се използват в терапeвтичната схема при тумори на млечна жлеза паралелно с медикаментозното лечение и със съпоставима
ефективност.
ABSTRACT
The contemporary therapeutical approach to malignant tumours includes three
basic methods: surgical treatment, chemotherapy, and ray-therapy. The main problem
related to those methods is the topical approach that ignores etiological factors provoking tumour formations. A problem of the same importance are the side effects of those
healing methods. Their influence upon the patients’ quality of life as well as patients’
immune status is quite negative.
The unsatisfactory results from treating oncological illnesses prove the necessity
from a different, holistic healing approach. I consider the proper regimen of diet to be
an obligatory part from the therapeutical breast cancer plan because it increases disease-free survival, potentiates conventional therapy effects interfering in pathophysiological carcinogenesis processes.
Some researches reveal that particular foods and phytochemicals have influence
upon the patients’ specific cancer markers during their early stage cancers. They can
also be used with comparable effectiveness in making therapeutical breast cancer plans
in parallel to medicine treatment.
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ОМЕГА ИНДЕКС И КОГНИТИВЕН СТАТУС ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ
НА ОМЕГА-З МАСТНИ КИСЕЛИНИ В НАПРЕДНАЛА ВЪЗРАСТ

Д. Попова1, T. Saldeen3, Ю. Илиева2, Р. Попова1
1
Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика,
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София
2
Катедра по социална медицина и здравен мениджмънт, МУ,София
3
Университет Упсала, Швеция, Хирургична клиника
OMEGA INDEX AND COGNITIVE STATUS IN ELDERLY
AFTER OMEGA-3 FATTY ACIDS SUPPLEMENTATION

D. V. Popova1, T. Saldeen3, Y.Ilieva2, R. B. Popova1
Clinic of Metabolic Diseases and Dietetics,
1
University Hospital Queen Giovanna-ISUL, Sofia
2
Social Medicine and Healthcare Management, Medical University Sofia,
3
Surgical Sciences, University of Uppsala, Uppsala, Sweden
В развитието на когнитивна дисфункция играят важна роля хранителните и
метаболитни фактори.
Цел на настоящото проучване е да се изследва ефекта на приложението на
омега-3 мастни киселини върху серумното ниво на омега-3 мастните киселини и
омега индекса и когнитивната функция при лица в напреднала възраст.
Участници и методи: Обект на проучването е група от 28 лица в напреднала
възраст, от които 24 жени и 4 мъже на възраст от 70 до 82 години, при които е
приложена за 4 месеца суплементация с 3.2 г омега-3 мастни киселини (1.4 г
ейкозопентаенова киселина; 0.9 г докозохексаенова киселина; 1.2 г олеинова киселина). За изследване на когнитивната функция преди и след диетичната суплементация са проведени мини-ментал тест (MMSET)и TMT с част А и В. По метода на Jabbar and Saldeen (2006) са измерени нивата на ейкозапентаенова киселина
(ЕРА) и омега индекса (ЕРА)арахидонова кеселина х 100/. По рутинни методи са
изследвани стандартни хематологични и биохимични показатели и резултатите
са обработени статистически с SPSS 15.0, Kolmogorov-Smirnov и Shapiro-Wilk
тестове, корелационен и регресионен анализ.
Резултати: Преди суплементацията се установи ниско серумно ниво на EPA
0.33%, което нараства значимо на 0.99% след приема на омега-3 добавката, като
омега индексът също нараства значимо от 7 на 20. Установена е положителна корелация между нивата на ЕРА и омега индекса и подобряването на когнитивната
функция. Преди суплементацията се установи, че 26 лица са с нормални MMSET
тестове със ср.28 т. И само 2 имат леко намалена когнитивна функция с 24 т. ТМТА тестът е подобрен значимо от ср.60.28 сек. На 50.84 сек. И TMT-B тестът –
от 144.43 сек.на 119.15 сек.
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Заключение: Хранителната суплементация с омега-3 мастни киселини, приложена за 4 месеца подобрява значимо нивата на ЕРА, омега индекса и когнитивната функция при лица в напреднала възраст.Това показва възможна значима
връзка между приема на омега-3 мастни киселини и когнитивния статус при възрастни индивиди.
ABSTRACT
Background and aims: The relationship of nutrition and metabolic related
cognitive dysfunction is well known.The aim of the study is to investigate the effects
of dietary supplementation with omega-3 fatty acids on omega-3 blood fatty acids and
congnitive function in elderly
Materials and methods: 28 elderly subjects (24 women and 4 men) aged 70-82
years were given complex dietary supplementation 10 ml daily for 4 months containing
3.2 g omega-3 fatty acids-1.4g EPA, 0.9 g DHA, 1.2 g Oleic acid, 100 mg GLA, 10 mcg
Vitmin D, 20 mg Vitamin E, 20 mg Coenzyme Q10, mixture of natural antioxidants.
The cognitive function was at first tested with the Mini Mental State Examination Test
(MMSET) and then with the Trial Making Test (TMT) parts A for visual ability and B
for executive functions, all were measured before and after dietary supplementation.
The whole blood EPA content and omega index /EPA/arachidonic acid x 100/ were
measured according to Jabbar and Saldeen (2006). Also have been measured serum
lipids, glucose, creatinin, transaminases, standard hematological and biochemical
indices. Statistical analysis was performed using SPSS 15.0, Kolmogorov-Smirnov
and Shapiro-Wilk tests, Paired samples T test and Wicoxon.Correlation analysis, linear
regression, curve estimation were also used.
Results: 26 subjects had normal MMSET tests, average 28 points. With low score
24 indicating congnitive impairment were 2 subjects. Average score 60,28 sec TMT-A
before dietary supplementation have been improved to 50.84 sec significantly (p=0,002)
after omega-3 intake, also as TMT-B from 144.43 sec to 119.15 sec (p=0.039). Average
score for TMT parts A+B before supplementation was 210.71 sec and after 4 monts
dietary omega-3 intake have been decreased to 169.99 sec (p=0.001). EPA blood
content was low 0.33% after supplementation and have been increased to 0.99% after
(p=0.001), also as omega-3 index from 7 before have been improved to 20 after omega3 intake (p=0.001). Thus, both EPA and Omega-index values have been increased
about 3 times after supplementation. Ther was a positive correlation between improved
cognitive function and increasing serum EPA (p=0.018) and increasing Omega-index
(p=0.01).
Conclusion: Dietary supplementation with complex omega-3 composition for 4
months have been improved significantly serum EPA content and Omega index and
cognitive function. There is a positive significant correlation between increasing of
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EPA and Omega index and improvement of cognitive function, indicating a possible
important relationship between omega-3 dietary intake and cognitive function in
elderly subjects.

СИСТЕМЕН НУТРИЦИОЛОГИЧЕН ПОДХОД
ПРИ КАНЦЕРОПРЕВЕНЦИЯ

Владимир Шишков1, Михаил Христов2, Десислава Герасимова3
1
Медицински център „Здравословен Живот“
2
Фирма „Хоуп“
3
Медицински център „Интегративна медицина“
SYSTEMATIC NUTRITIONAL APPROACH TO CANCER PREVENTION

V. Shishkov1, M. Hristov2, D. Gerassimova3
1
Medical Centre „Healthy Life“
2
Firm „Hope“
3
Medical Centre „Integrative Medicine“
Драстичното нарастване на честотата на онкологичните заболявания през
последните две десетилетия в България е безспорен факт, подкрепен от широки епидемиологични проучвания и статистически данни произхождащи от найавторитетните институции в тази област. На базата на не по-малко убедителни
клинични и епидемиологични данни може да се твърди, че при някои от най-разпространените форми на рак, съществуват ясно изразени причинно-следствени
връзки между редица хранителни фактори и тяхната канцерогенеза. Настоящият
доклад има за цел да представи в системен вид всички клинично значими хранителни фактори с доказана ясна корелация по отношение на канцерогенезата.
От друга страна изключително важно е да се изработи ясна и ефективна стратегия за канцеропревенция при хора с висок риск, или в начален стадий на раково
заболяване, както и при вторична профилактика на онкоболни.
Очертаването както на всички значими канцерогенни хранителни фактори, така
и на тези с доказано канцеропротективно действие дава солидна основа за изграждането на оптимизирани хранителни планове при минимизиран риск и максимална
защита на най-уязвимите органи и системи при всеки конкретен пациент.
За максимална ефективност и пълнота в края на доклада са упоменати и най-важните нехранителни канцерогенни фактори, които също трябва да бъдат отчетени
при изграждането на цялостни оздравителни профилактично-лечебни програми,
чието основно ядро е индивидуалният канцеропротективен хранителен режим.
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ABSTRACT
The drastic increase in oncological diseases’ incidence in Bulgaria for the last two
decades is a non-controversial issue, supported by wide-scale epidemiological studies
and statistical data originating from the most prestigious institutions in this field. Based
on clinical and epidemiological data with no lesser persuasive power it could be stated
that clear cause-effect relationships between some of the most commonly met cancer
diseases and a number of nutritional factors do exist as regarding their carcinogenesis.
On the other hand designing a clear and effective cancer preventative strategy appears to be of utmost importance as regarding people at high risk, cancer patients at the
early stage and also cancer patients in need of secondary prophylaxis.
Outlining all of the significant carcinogenic nutritional factors as well as those of
proven cancer-preventative effect provides a solid background for designing optimized
nutritional plans of minimized risk and maximum protection for each specific patient.
For the sake of maximal efficiency and completeness, the most significant factors
of non-nutritional origin which have to be taken into account when designing complete
wellness programs for prevention and treatment have also been mentioned at the end of
this paper having the personalized cancer preventative nutritional plan at its core.

РИСКОВ ПРОФИЛ НА БОЛНИТЕ С КОРОНАРНА БОЛЕСТ
НА СЪРЦЕТО – БЪЛГАРСКА КОХОРТА НА ПРОУЧВАНЕТО
EUROASPIRE III (ПАЦИЕНТИ С ДОКАЗАНА ИБС)

Н. Гочева1, Б. Георгиев1, С. Иванов2, Д. Гочев2
1
Национална кардиологична болница, 2 Военномедицинска академия, София
RISK PROFILE OF PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE –
THE BULGARIAN COHORT OF EUROASPIRE III-HOSPITAL ARM

N. Gotcheva1, B. Georgiev1, S. Ivanov2, D. Gotchev2
1
National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria,
2
Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria
Проучването EUROASPIRE III (European Action on Secondary and Primary
Prevention by Intervention to Reduce Events III) (пациенти с доказана коронарна болест) има за цел да установи дали Обединените европейски препоръки за сърдечно-съдова профилактика се спазват в ежедневната практика и да опише начина на
живот, рисковия профил и терапевтичните подходи при болните от ИБС в Европа.
За първи път в това проучване бе включена и група болни от България.

163

Целта на този анализ е да се установи рисковия профил на българските пациенти с ИБС, включени в проучването EUROASPIRE III.
Методи: Проучването EUROASPIRE III (болни с доказана ИБС) е проведено през 2006–2007 г. в 3 центъра в България. Последователни болни с
диагноза ИБС са идентифицирани ретроспективно и проследени, интервюирани и прегледани поне 6 месеца след коронарното събитие. По време
на интервюто е събрана информация за демографски показатели, фамилна анамнеза за ИБС или друга атеросклеротична болест, прилагана медикация и препоръки за спиране на тютюнопушене, диета, физическа активност,
контрол на теглото, артериалното налягане, липиден профил и диабет.
Резултати: Прегледани са 711 медицински досиета и са интервюирани 538 пациенти. При интервюто 19% от болните пушат, средният индекс на телесна маса
(ИТМ) е 28.4, при 79.2% от болните е установено наднормено тегло, при 30.3% –
затлъстяване и при 50.4% е установено централно затлъстяване; средната обиколка на талията за мъжете е 99.2 cm и за жените – 95.8 cm. Диагностициран и
недиагностициран диабет е установен при 44.6%, като недиагностициран е при
27.6% от болните с ИБС. Средното артериално налягане (АН) е 138.5/83.5 mmHg.
55.2% от болните са с АН ≥140/90 mmHg (≥130/80 при болните с диабет). Терапевтичен контрол на АН е постигнат при 41.1%. Средният общ холестерол е 5.01
mmol/l, средният LDL-холестерол – 3.2 mmol/l, средният HDL-холестерол при
мъжете е 1.1 mmol/l и при жените – 1.18 mmol/l, средните триглицериди са 1.55
mmol/l. При 63.7% от болните серумният холестерол е ≥4.5 mmol/l и при 77.1% –
≥ 4 mmol/l. 73.9% от пациентите са с LDL-холестерол ≥2.5 mmol/l.
Изводи: Болничното рамо на проучването EUROASPIRE III установи, че
пациентите с ИБС в България не постигат прицелните стойности на рисковите
фактори препоръчвани в Обединените европейски ръководства за профилактика
на сърдечно-съдовите заболявания независимо от големия брой прилагани медикаменти.
ABSTRACT
The European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to
Reduce Events III (EUROASPIRE III) survey (patients with proven coronary heart
disease, CHD) was to determine whether the Joint European Societies’ guidelines on
cardiovascular prevention were followed in everyday clinical practice and to describe
the lifestyle, risk factors and therapeutic management in patients with CHD in Europe.
For the first time a cohort of Bulgarian patients was included in this survey.
The aim of this analysis was to present the risk profile of the Bulgarian CHD patients, included in EUROASPIRE III.
Methods: The EUROASPIRE III survey (patients with proven CHD) was carried
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out in 2006–2007 in 3 Bulgarian centres. Consecutive patients, with a clinical diagnosis of CHD, were identified retrospectively and then followed up, interviewed and examined at least 6 months after their index coronary event. Information about personal
and demographic details, family history of coronary or other atherosclerotic disease,
reported medication and lifestyle advice in relation to smoking, diet, physical exercise,
weight, blood pressure, lipids, and diabetes was obtained at interview.
Results: 711 medical records were reviewed and 538 patients were interviewed.
At interview, 19% of patients smoked cigarettes, the mean BMI was 28.4, 79.2% of all
followed patients were overweight, 30.3% were obese and 50.4% presented themselves
as being centrally obese; the mean waist circumference in man was 99.2 cm. and in
women 95.8 cm. Diagnosed and undiagnosed diabetes was found in 44.6% and 27.6%
of patients with CHD had undiagnosed diabetes. The mean blood pressure values were
138.5/83.5 mmHg. 55.2% of all patients had blood pressure values ≥140/90 mmHg
(≥130/80 in patients with diabetes mellitus). The therapeutic target of BP control was
achieved in 41.1%. The mean total cholesterol was 5.01 mmol/l, the mean LDL-C – 3.2
mmol/l, the mean HDL-C in men was 1.1 mmol/l and in women 1.18 mmol/l, the mean
TG was 1.55 mmol/l. 63.7% had a serum total cholesterol ≥4.5 mmol/l and 77.1% had
a serum chol ≥ 4 mmol/l. 73.9% had a serum LDL-C ≥2.5 mmol/l.
Conclusion: The hospital arm of EUROASPIRE III survey showed that most of
CHD patients in Bulgaria did not achieve the risk factors targets defined by the Joint
European Societies’ guidelines on cardiovascular prevention despite the great number
of used medications.

ЛИПИДЕН ПРОФИЛ НА ПАЦИЕНТИ С КОРОНАРНА СЪРДЕЧНА
БОЛЕСТ – БЪЛГАРСКА КОХОРТА НА EUROASPIRE III –
БОЛНИЧНО РАМО

Н. Гочева1, Б. Георгиев1, С. Иванов2, Д. Гочев2
1
Национална кардиологична болница, 2 Военномедицинска академия, София
LIPID PROFILE OF PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE –
THE BULGARIAN COHORT OF EUROASPIRE III-HOSPITAL ARM

N. Gotcheva1, B. Georgiev1, S. Ivanov2, D. Gotchev2
1
National Heart Hospital, Sofia, Bulgaria,
2
Military Medical Academy, Sofia, Bulgaria
Проучването EUROASPIRE III (European Action on Secondary and Primary
Prevention by Intervention to Reduce Events III) (пациенти с доказана коронарна бо-
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лест) има за цел да установи дали Обединените европейски препоръки за сърдечно-съдова профилактика се спазват в ежедневната практика и да опише начина на
живот, рисковия профил и терапевтичните подходи при болните от ИБС в Европа.
За първи път в това проучване бе включена и група болни от България.
Целта на този проучване е да се анализира липидния контрол при българските пациенти с ИБС, включени в проучването EUROASPIRE III.
Методи: Проучването EUROASPIRE III (болни с доказана ИБС) е проведено
през 2006–2007 г. в 3 центъра в България. Последователни болни с диагноза ИБС
са идентифицирани ретроспективно и проследени, интервюирани и прегледани
поне 6 месеца след коронарното събитие.
Резултати: Прегледани са 711 медицински досиета и са интервюирани 538
пациенти. Средният период между дехоспитализацията и интервюто е 1.3 години.
По време на интервюто средният холестерол е 5.01 mmol/L, LDL-холестерол – 3.2
mmol/L, HDL-C при мъжете е 1.1 mmol/L и 1.18 mmol/L при жените, средните ТГ са
1.55 mmol/L. 63.7% от болните са с холестерол ≥4.5 mmol/L и 77.1% са с холестерол
≥ 4 mmol/L. 73.9% от болните са с LDL-хол ≥2.5 mmol/L и 44.5% – с ТГ >1,7 mmol/L.
Терапевтичен контрол на холестерола < 4.5 mmol/L е постигнат при 35.4% и при
20.1% < 4.0 mmol/L. При 29.6% от болните LDL-хол е под 2.5 mmol/L. Болшинството болни (62.3%) са на липидопонижаваща терапия като статини се използват
при 59.1% и фибрати – при 4.3%.
Изводи: Българските пациенти с ИБС, включени в проучването EUROASPIRE
III не постигат прицелните стойности на липидните параметри както са дефинирани в Обединените европейски ръководства за профилактика на сърдечно-съдовите заболявания. Процентът болни на липидопoнижаваща терапия е един от
най-ниските сред европейските държави.
ABSTRACT
The European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to
Reduce Events III (EUROASPIRE III) survey (patients with proven coronary heart
disease, CHD) was to determine whether the Joint European Societies’ guidelines
on cardiovascular prevention are being followed in everyday clinical practice and to
describe the lifestyle, risk factor and therapeutic management in patients with coronary
heart disease in Europe. For the first time a cohort of Bulgarian patients was included
in this survey.
The aim of this analysis the lipids control of the Bulgarian CHD patients, included
in EUROASPIRE III (hospital arm).
Methods: The EUROASPIRE III survey (patients with proven CHD) was
carried out in 2006–2007 in 3 Bulgarian centres. Consecutive patients, with a clinical
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diagnosis of CHD, were identified retrospectively and then followed up, interviewed
and examined at least 6 months after the index coronary event.
Results: 711 medical records were reviewed and 538 patients were interviewed.
The mean period between the hospital discharge and the interview was 1.3 years. At
interview, the mean values of total cholesterol were 5.01 mmol/L, LDL-C – 3.2 mmol/L,
HDL-C in men was 1.1 mmol/L and in women 1.18 mmol/L, the mean value of TG
was 1.55 mmol/L. 63.7% of all patients had a serum total cholesterol ≥4.5 mmol/L and
77.1% had a serum cholesterol ≥ 4 mmol/L. 73.9% of them also had a serum LDL-C
≥2.5 mmol/L and 44.5% -TG >1.7 mmol/L. Therapeutic control of the total cholesterol
< 4.5 mmol/L was found in 35.4% and in 20.1% < 4.0 mmol/L. LDL-C levels in 29.6%.
of patients were found to be below 2.5 mmol/L. The greater part of all studied patients
(62.3%) were on lipid lowering therapy where statins were used in 59.1% and fibrates
in 4.3%.
Conclusion: The Bulgarian group of patients with proven CHD in EUROASPIRE
III survey showed that most of CHD patients in Bulgaria did not achieve the lipid target
levels as being defined by the Joint European Societies’ guidelines of cardiovascular
prevention. The absolute number of high risk patients with CHD treated with lipidlowering drugs was one of the lowest in the European countries.

ПОДХОДИ В ТЕРАПИЯТА ЗА ПО-ДОБРА СЪПРИЧАСТНОСТ
И ПРИДЪРЖАНЕ КЪМ ЛЕЧЕНИЕТО ПРИ ВИСОКО-РИСКОВИ БОЛНИ
ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВИЯ РИСК

Б. Георгиев
Национална кардиологична болница
MANAGEMENT APPROACH FOR BETTER COMPLIANCE AND
PERSISTENCE IN HIGH RISK PATIENTS TO PREVENT
CARDIO-VASCULAR RISK

B. Georgiev
National Heart Hospital, Sofia
Терминологията, определението и разбирането за влиянието на факторите на
средата се променят с времето. Compliance (съпричастност) се дефинира като
„размера на съобразяване на пациента с клиничното предписание”, което отразява неспазването от болния на препоръките на лекаря. Concordance (съгласуваност) отразява процеса на обсъждане между лекар и пациент относно лечебен
план и използване от болния на предписани лекарства. Adherence (придържане),
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насочва към комплекса отношения между болен, лекар и здравна система: „обществен процес силно повлияван от средата на живот на болния, от лекаря и
здравната система.“ Придържането отразява познанията на болния, мотивация,
поведение и възможности за следване на препоръките на медицинските лица.
Наскоро СЗО дефинира като „размера на поведението на болния – прием на медикаменти, придържане към диета и/или промени в начина на живот – отговарящи
на препоръките на медицинските лица.“ Persistence (постоянство) отразява продължителността на ангажиране на болния в предписания дозов режим. Рискът
за непридържане (nonadherence) към терапията е с 19% по-висок при болните,
чийто лекар лошо комуникира с тях в сравнение с тези с добра комуникация.
Терминът инерция на лекаря описва лошото придържане към препоръките на
лекаря при налични неконтролирани рискови фактори при повторни визити и се
установява, че допринася за субоптималния контрол на риска при лекуваните болни. Подобряване на придържането (adherence) и постоянството (persistence) при
активно участие на болния със самоизмерване на рисковите фактори и обратна
връзка с лекаря. Лошото придържане към антихипертензивна терапия се свърза
с 22% повишаване на честота на инсулти, a несъпричастността – с 41% повишено изплъзване на контрола на АН, 28% повишаване на честота на инсулти и 15%
повишаване на честота на МИ. Съпричастността към различни медикаменти за
диабет и сърдечна недостатъчност е 69%, към противотуберкулозни медикаменти – 55%, към антихипертензивни – 53%.
Практически препоръки за подобряване на придържането към терапия
Фокус върху клиничния изход
• да се започне лечението според наличните препоръки
• придържайте се към опростен режим на приложение: 1–2х ден
Самооценка на АН
• използване на технологични възможности (eg, e-mail) за мониториране и
поддържане на целите за контрол на АХ
• информиране на пациента
• оценка на познанията на болния, поведение, окръжаваща среда, вяра и пречки за придържане
• Да се окуражава разрешаването на проблемите и промените в заобикалящата среда
Работа в екип
• въвеждане на модел на колаборация за работа в екип
• промени и процедури за работата в кабинета за подобряване на контрола на
АН
• подпомагане на самолечение и профилактика
Здравна политика
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• повишаване на придържането е критично за здравната система
• Политика за подпомагане на превенцията и лечението на хроничните болести, вкл. и самолечението
• структура и финансиране на здравната система в обществото
• регулаторни промени за подобряване на домашното измерване на АН
ABSTRACT
Terminology, definitions, and understanding of the behavioral aspects of cardiovascular risk factors control have changed over time. The term compliance has been defined as „the extent to which the patient’s behavior coincides with the clinical prescription, „implying that the patient defaults by not following health care providers“ advice.
Concordance refers to the process of discussion between health care professionals and
patients to reach agreement about the treatment plan and the patient’s use of prescribed
medicines. The term adherence, which is widely used now, refers to a complex interplay among patient, provider, and health care system: „a behavioral process, strongly
influenced by the environment in which patients live, health care providers practice,
and health care systems deliver care.“ Adherence assumes that a patient has the knowledge, motivation, skills, and resources required to follow the recommendations of a
health care professional. More recently, World Health Organization (WHO) defined
adherence as „the extent to which a person’s behaviour – taking medication, following
a diet, and/or executing lifestyle changes—corresponds with agreed recommendations
from a health care provider.“ The term persistence refers to the length of time during
which patient continues to be engaged with the prescribed dosing regimen.
The risk for nonadherence is 19% higher in patients whose physician communicates
poorly compared with patients whose physician communicates well. The term physician inertia, used to describe poor adherence to guidelines by providers in the presence
of uncontrolled risk factors on repeated return visits, has been shown to significantly
contribute to suboptimal risk factors control rates in treated patients. An additional cornerstone that contributes to improved adherence and persistence is the extent to which
patients actively participate in selfmonitoring their risk and clinicians provide feedback to them. The compliance to various medications for diabetes and congestive heat
failure is 69%, to tuberculosis medications is 55%, to antihypertensives – 53%. Poor
adherence to antihypertensive therapy is associated with 22% increased risk of stroke;
non-persistence is associated with 41% increase in loss of BP control, 28% increase in
stroke and 15% increase in MI.
Practical considerations and recommendations for adherence
Focus on Clinical Outcomes
• Initiate medications according to national guidelines
• Keep the regimen simple: once/twice-a-day dosing
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Encourage self-monitoring of BP
• Use technologies (eg, e-mail) to monitor progress and maintenance of goal BP’s
• Empower Informed Activated Patients
• Assess patient knowledge, skills, behaviors, confidence and barriers to
adherence
• Encourage problem-solving and behavior change interventions
Implement a Team Approach
• Implement a collaborative model based on a team approach
• Apply office practice policies and procedures to improve BP control
• Support self-management and problem prevention
Advocate for Health Policy Reform
• Elevate medication adherence as a critical healthcare issue
• Develop policies to support prevention and chronic illness management including
self-management
• Structure/finance healthcare that stimulates behavioral aspects of care in
communities

ВАРИАНТИ ЗА МОДЕЛИРАНЕ НА НЯКОИ МЕТАБОЛИТНИ
НАРУШЕНИЯ

Евгени Стойнев
Транспортен медицински център – София
VARIANTS FOR MODELLING OF SOME METABOLIC DISEASES

Evgeny Stoynev
Transport Medical Center – Sofia
ЦЕЛ на настоящето проучване е да се опишат модели на някои метаболитни
нарушения
МЕТОДИ. Използва се моделиране на системи, чрез които се изследват метаболитните отклонения.
РЕЗУЛТАТИ. Разглежда се използването на абстрактни модели (емпирични
и математически). Накрая се представят модели на сърце при затлъстяване и при
захарен диабет.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Моделирането на метаболитните нарушения е перспективен мeтод за проучването им в нов аспект
Ключови думи: метаболитни нарушения, моделиране
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ABSTRACT
AIM of the present review was to present models of some metabolic diseases.
METHODS. In the review is utilize modelling of systems exploring the metabolic
diseases..
RESULTS. In the study data for abstract models (empircals and mathematicals)
have been applied. Lastly is presented the models of obese and diabetic heart.
CONCLUSION. The modelling of metabolic diseases is perspective method for
survey in new aspect.
Key words: metabolic diseases, modelling

МЯСТО НА РИБНИТЕ ПРОДУКТИ В ХРАНЕНЕТО НА НАСЕЛЕНИЕТО
ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

Д. Найденова, Ст. Порожанова, Б. Кавалджиежа, Т. Геров, Е. Димитрова
МУ – Варна
PLACE OF FISH AND FISH PRODUCTS IN THE NUTRITION OF
THE BLACK SEA COAST POPULATION

D. Najdenova, St. Porojanova, B. Kavaldjieva, T. Gerov, E. Dimitrova
Medical University Varna
Рибата е храна с висока биологична стойност. Специфичният състав и съдържанието на есенциални нутриенти прави рибата ценна храна за здравия и болния
човек. Настоящата работа търси отговор на въпросите за мястото на рибата в
храненето на варненци и информираността относно ползата от рибата. За целта са анкетирани 352 лица (17–86 год.) относно хранителните им навици. Помалко от 8% от жителите на Варна консумират риба 2 пъти седмично, а 55% –
едва 1–2 пъти месечно. Най-рядко консумират риба в най-младата група (до 20
год.), а най-често – хората над 60 год. възраст. 98,6 % от анкетираните посочват,
че рибата е полезна храна. 2/3 от анкетираните имат желание да ядат риба почесто, но срещат затруднения с цената и снабдяването с прясна риба. Забелязва
се тенденция за нежелание да се консумира риба сред най-младите (до 20 год.),
което е неблагоприятна промяна в традиционния хранителен модел на жителите
на морския град.
ABSTRACT
Fish is a type of food with a high biological value. The specific composition and
the content of essential nutrients makes fish valuable meal for healthy and sick people.
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This work looks for answering some questions about the place of the fish products
in the nutrition of Varna town population and the level of information about benefits
of the fish. For this purpose we made an investigation among 352 people aged 17-86
years about their nutrition habits. Less than 8% of Varna citizens consume fish twice a
week and 55% – just 1–2 times monthly. Younger people (up to 20 years) consume fish
very rarely, people aged over 60 years – most frequently. 98.6% from the participants
in the investigation answer that fish is wholesome product and 2/3 from the people
are longing for fish consumption more frequently, but they have problems with the
price and supply of fresh fish products. There is also a trend toward reluctance for fish
consumption among the youngest people /up to 20 years/, which is adverse change in
the traditional nutrition model of the citizens of the sea town.

РИСКОВИ ФАКТОРИ ЗА АНЕМИЯ ПРИ МАЙКИ И ДЕЦА
ДО 5 – ГОДИШНА ВЪЗРАСТ В БЪЛГАРИЯ

С. Петрова, Л. Рангелова, В. Дулева
Национален център по опазване на общественото здраве
ANEMIA IN CHILDREN UNDER FIVE YEARS OLD AND
CHILDBEARING WOMEN IN BULGARIA: RISK FACTORS

S. Petrova, L. Rangelova, V. Duleva
National Center of Public Health Protection, Sofia, Bulgaria
Въведение: Съвременните данни за анемията и определящите я фактори при
децата до 5-годишна възраст и техните майки в България са база за адекватни
интервенции.
Цел: Да се оценят основните рискови фактори свързани с анемията при децата и техните майки.
Методи: През 2007 е проведено национално представително проучване,
включващо 2127 деца до 5-годишна възраст и техните майки. Храненето е оценено чрез 24-часов запис на хранителни прием за предшестващо денонощие за два
непоследователни дни. Събрани са данни за кърменето, захранването, теглото
при раждане, заболеваемостта при децата, бременността на майката и социално
икономическия статус на домакинството. Анемията при децата и техните майки е
установена на база концентрация на хемоглобин в периферна кръв.
Резултати: Анемията при майките е (Hb<12g/dL) 24.7%, най-висока честота
е установена сред тези на деца до 6 месеца (29.4%). Статистически значимо повисока честота на анемия беше установена при майки на възраст по-малка от 20
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години (p=0.010), с нисък прием на храни богати на желязо (p=0.006), с нисък
доход на член от домакинството (p=0.042) и с кръвоизливи по време на бременността (p=0.001).
Разпространението на анемията (Hb<11g/dL) при децата от 6 месеца до 5 години в етническите групи (Българи, Турци и Роми) е в диапазон 29.1% – 44.8%
т.е. с умерена степен на значение за общественото здраве. Анемията при децата
беше свързана с нисък прием на желязо/цинк, липса на прием на хранителни
добавки от витамини и минерали, неадекватно захранване.
ABSTRACT
Background: Current information on the determinant factors for anemia among
young children and childbearing women is a basis for adequate and effective intervention.
Objectives: To assesses the main risk factors for anemia in children aged under 5
years and their mothers.
Methods: A cross-sectional survey on a nationally representative sample covering
2127 children under 5 years of age and their mothers were conducted in 2007. Dietary
intake of studied children was investigated by two 24-hour recalls for non-consecutive
days. The data were collected on breastfeeding, complementary feeding, birth weight,
morbidity of children, mother’s pregnancy, and socio-economic status of the household. Anemia among children and women was assessed by hemoglobin concentration
from finger – prick blood samples.
Results: Anemia (Hb<12g/dL) in women of childbearing age was 24.7% as
the highest prevalence was investigated among mothers of infants aged 0-5 months
(29.4%). Significantly higher prevalence of anemia among mothers aged less 20 years
(p=0.010), lower intake of iron rich foods (p=0.006), lower average income per household member (p=0.042) and mothers with blooding in period of pregnancy (p=0.001)
was revealed.
The prevalence of anemia (Hb<11g/dL) in children from 6 months to 5 years of
age in main ethnic groups (Bulgarian, Turkish and Roma) was in range 29.1% – 44.8%
means moderate/ severe public health significance. Anemia in children was associated
with low dietary intake of iron/zinc, without intake of vitamin/mineral supplements,
inadequate complementary feeding.
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СВЪРЗАНИ С ХРАНЕНЕТО РИСКОВИ ФАКТОРИ
ЗА СЪРДЕЧНО-СЪДОВА ПАТОЛОГИЯ СРЕД РАБОТЕЩИ ЛИЦА

Т. Димитрова, Б. Кавалджиева, Н. Дончев
NUTRITION RELATED CARDIOVASCULAR RISK FACTORS
AMONG WORKERS

T. Dimitrova, B. Kavaldjieva, N. Donchev
Ключова роля в превенцията на сърдечно-съдовите заболявания в работоспособна възраст се отрежда на познаването на свързаните с храненето рискови
фактори. Целта на изследването е да се проучи разпространението на рискови
фактори за сърдечо-съдови заболявания от хранителните навици сред работещи.
Анкетирани са 746 работещи. Направен е клиничен преглед, ЕКГ, измерване на
кръвно налягане, пулс, лабораторни изследвания на холестерол, триглицериди,
кръвна захар. Измерени са ръст и тегло. Резултатите показват, че 133 (17.8%) от
изследваните са с хипертонична болест, 8 (1.1%) – с исхемична болест на сърцето, а 163 (31.7%) – с рискови стойности на общия холестерол. Работещите се
хранят предимно трикратно 336 (45.0%). С основно хранене на вечеря са повече
от половината от изследваните – 408 лица или 54.7%. Проучането показва висока консумация на сол и кафе. 76.9% от включените в изследването лица пият
ежедневно кафе, а при 60% консумацията е по 2 и повече кафета дневно.14.5%
от анкетираните злоупотребяват с готварската сол. От резултатите се установи
широко разпространение на рисковите фактори, особенно при по-възрастните и
работещите с по-високо ниво на стрес.
ABSTRACT
Key role in prevention of cardiovascular diseases among working people plays
the recognition of nutrition related risk factors. The aim of the present study is to
assess the incidence of risk factors for cardio-vascular diseases caused by nutrition
habits among workers. Respondents were 746 employees. A clinical examination, ECG, measurement of blood pressure and heart rate, laboratory tests of
cholesterol, triglycerides, and blood sugar are conducted. Height and weight
have been measured. The results showed that 133 (17.8%) of those surveyed
have hypertension, 8 (1.1%) – ischemic heart disease and 163 (31.7 %) – risk
levels of total cholesterol. Workers are mainly threefold-fed 336 (45.0%). With
the main meal at dinner are more than half of those surveyed – 408 persons or
54.7%. The survey shows high levels of salt and coffee consumption. 76.9 % of
the surveyed people drink coffee daily, while in 60% consumption is 2 or more
cups of coffee per day. 14.5% from the questioned subjects are on high salt abuse. Our
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results establish broad distribution of risk factors, especially in older and with
higher levels of stress workers.

ВЛИЯНИЕ НА РАЗЛИЧНИЯ СЕЛЕНОВ ПРИЕМ ВЪРХУ ПРОМЕНИТЕ
В АОРТНА СТЕНА НА МЛАДИ НОРМОТЕНЗИВНИ ПЛЪХОВЕ

Б. Русева1, Р. Иванова2, М. Моллова3, К. Цачев4, А. Димитрова1
1
Катедра „Физиология и патофизиология“, Медицински университет –
Плевен
2
Катедра „Обща и клинична патология“, Медицински университет –
Плевен
3
Институт по биология и имунология на размножаването, БАН – София
4
ЦКЛ, УМБАЛ „Александровска“ – София
INFLUENCE OF DIFFERENT SELENIUM INTAKE ON
THE CHANGES IN AORTIC WALL OF YOUNG NORMOTENSIVE RATS

B. Ruseva1, R. Ivanova2, M. Mollova3, K. Tsachev4, A. Dimitrova1
1
Department of Physiology and Pathophysiology, Medical University of Pleven,
Bulgaria
2
Department of Common and Clinical Pathology, Medical University of Pleven,
Bulgaria
3
Institute of Biology and Immunology of Reproduction, BAS, Sofia, Bulgaria
4
Central Clinical Laboratory of University Hospital „Alexandrovska“, Sofia,
Bulgaria
Глутатион пероксидазите (GPx) и тиоредoксин редуктазите са основните
селенопротеини, експресирани в ендотелните клетки. GPx-1 е антиоксидантен
ензим, катализиращ редукцията на водородния и други органични пероксиди.
Експресията на селенопротеините зависи от дневния прием на селен (Se).
Целта на изследването е да установи има ли промени в аортната стена на млади нормотензивни плъхове, приемащи храна с различно селеново съдържание.
В експеримента бяха изследвани 30 бр., мъжки плъха порода Wistar на 4
месечна възраст, разделени в 3 групи според прилаганата 8 седмици диета: Lse
(0,05μg Se/g фураж); Nse (0,11μg Se/g) – контрола и Hse (0,25 μg Se/g). Установени
бяха значими различия в серумната концентрация на Se между групите (р<0,05).
Чрез имунофлуоресцентен метод отчетохме различна GPx-1 експресия в аортата,
кореспондираща със серумната концентрация на Se. Хистологичното изследване
показа дегенеративни промени в аортната стена само в групата на Lse диета, во-
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дещи до значимото й задебеляване спрямо другите 2 групи (р=0.0001). Намерихме умерена отрицателна връзка между серумна концентрация на Se и дебелина на
аортна стена (r= –0.42; p=0.04).
Понижената експресия на GPx-1, дължаща се на ниския прием на селен, повишава оксидативния стрес и води до патологични промени в аортната стена на
нормотензивни плъхове още в млада възраст.
Ключови думи: селен, глутатион пероксидаза, аортна стена
ABSTRACT
Glutathione peroxidases (GPx) and thioredoxin reductases are the main selenoproteins expressed in endothelial cells. GPx-1 is antioxidant enzyme that catalyses reduction of a hydrogen and the organic peroxides. Expression of selenoproteins depends on
daily selenium (Se) intake.
The aim of this investigation is to evaluate the changes of aortic wall in young
normotensive rats under diet of varying selenium diets.
Thirty male Wistar rats, at the age 4 months, divided by 3 groups, depending on
the type of received during 8 weeks diet, are tested: Lse (0.05μg Se/g of food); Nse
(0.11μg Se/g) – control and Hse (0.25 μg Se/g). The significant differences in serum Se
concentration between groups are determined (р<0.05). Used method for analysis of
immunofluorescence expression of GPx-1 in aortic walls showed different degrees of
fluorescence, related by serum Se concentration. Histological examination evaluated
degenerative changes in aortic wall of rats only from group Lse diet, leading to significant thickening of wall in comparison to the other 2 groups (р=0.0001). A relatively
weak relationship between the serum Se concentration and the thickness of aortic wall
was obtained (r= –0.42; p=0.04).
Decreased expression of GPx-1, due to low selenium intake, increased oxidative
stress and caused pathological changes in aortic wall of young normotensive rats.
Key words: selenium, glutathione peroxidase, aortic wall

176

ПЪЛНОЗЪРНЕСТИЯТ ХЛЯБ –
НЕЗАМЕНИМ ИЗТОЧНИК НА ХРАНИТЕЛНИ ВЛАКНИНИ

М. Йорданова, Д. Гюрова, Т. Панев
Национален център за опазване на общественото здраве
Бул. „Акад. Ив. Гешов“ 15, 1431, София
THE WHOLEGRAIN BREAD –
AN INDISPENSABLE SOURCE OF DIETARY FIBERS

M. Yordanova, D. Guyrova, T. Panev
National Center for Public Health Protection
15, „Acad. Iv. Geshov“ Blvd., 1431 Sofia
Хлябът е най-често присъстващият продукт на българската трапеза. Видът
на зърнената култура, брашното, добавените вещества и технологията на производство на хляба определят неговата хранителна стойност. Пълнозърнестите
хлябове се приготвят от пшенично или ръжено пълнозърнесто брашно. За разлика от финните брашна, които се получават от средния слой на зърното, при
получаването на пълнозърнестите брашна се включват обвивката и зародиша на
зърното. Обвивката обогатява брашното на хранителни влакнини, витамини от
група В и минерали.
Изследвани са 19 вида пълнозърнест хляб (пазарни проби) за хранителни
влакнини по АОАС метод 985.29. Съдържанието на хранителни влакнини е различно и варира в един и същ тип хляб от 8.80% до 14.00%.
Резултатите за хранителните влакнини показват необходимостта от въвеждането на еднаква технология, рецептури и стандарти за производството на отделните видове хляб, както и унифицирани методи за анализ.
Предимството на пълнозърнестият хляб е в количеството на хранителни влакнини, стимулиращи моториката на червата, спомагащи за поддържането на естествената флора на дебелото черво. Фибрите повлияват благоприятно запека,
снижават нивото на холестерола в кръвта и намаляват риска от рак на дебелото
черво. Съгласно гореизложените ползи, консумацията на пълнозърнести храни
трябва да бъде основен акцент от дневното меню на българина.
ABSTRACT
Bread is the most often present product of Bulgarian cuisine. The type
of cereals, flour, additives and production of bread determines its nutritional
value. The wholegrain breads are made from wheat or rye wholemeal flour.
Unlike the fine flours, which are received from the middle layer of the grain,
upon receipt of whole grain flours the shell and the germ of the grain are
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included. The shell enriches the flour with fiber, vitamins group B and minerals.
19 types of bread (market samples) were examined for determination of fiber
by AOAC method 985.29. The content of dietary fiber is different and varies
in the same type of bread from 8.80% to 14.00%. The results for dietary fiber
indicate the need for establishment of a uniform technology standards for the
formulation and manufacture of various types of bread, as well as uniform
methods of analysis. The advantage of whole-grain bread is in the amount of
dietary fiber to promote bowel motorics, helps maintain the natural flora of the
colon. Fiber benefit constipation, decrease cholesterol levels and reduce the
risk of colon cancer. According to the the above benefits, the consumption of
whole grains should be the main focus of the daily menu of the Bulgarians.

РЕСВЕРАТРОЛ

Даниел Димитров
Специализиран кабинет по хранене и диететика „Баланс” гр. София
RESVERATROL

Daniel Dimitrov
Specialized Consultation on Nutrition & Dietetics „Balance”, Sofia
Ресвератрол (3,5,4’-трихидрокси-транс-стилбен) е стилбеноид, вид натурален фенол и фитоалексин синтезиран естествено от някои растения при защитата
им от патогени като бактерии и гъби. Ресвератрол се съдържа в обвивката на
червеното грозде, някои видове боровинки, фъстъци и др. Отдавна е известно,
че умерената употреба на вино има положителни ефекти върху човешкото тяло.
Ресвератролът е активната съставка във виното , която стои зад понятието „Френски Парадокс“, а именно обстоятелството, че инцидентите на коронарна болест
на сърцето са значително по-малко в Южна Франция отколкото в други страни –
въпреки големия хранителен прием на наситени мазнини. Ресвератролът също
така се синтезира химически или чрез биотехнологичен синтез (биоинженерни
микроорганизми) и се продава като хранителна добавка добивана предимно от
растението японска пача трева. Ресвератролът в момента е тема на много животински и човешки изследвания за своите действия. Установено е, че увеличава
продължителността на живота при много организми. Механизмите на ресвератрола и очевидните му последици относно продължителността на живота не са
напълно известни, но те изглежда имитират биохимичните ефекти на рестрикцията на калории. Някои изследвания показват, че ресвератролът активира Sirtuin
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1 и PGC-1α и подобрява митохондриалната функция .При експерименти с мишки и плъхове са установени противораково, противовъзпалително, понижаващо
нивото на кръвната захар и други положителни кардиоваскуларни ефекти. Тези
резултати все още трябва да се повторят при хората.
ABSTRACT
Resveratrol (3,5,4’-trihydroxy-trans-stilbene) is a stilbenoid, a type of natural
phenol, and a phytoalexin produced naturally by several plants when under attack by
pathogens such as bacteria or fungi. Resveratrol is found in the skin of red grapes, some
berries, peanuts and others. To drink wine in moderate amounts has long been known to
have positive effects on the human body. Resveratrol is the active compound in wine and
lies behind the „French Paradox”, i.e. the circumstance that the incidence of coronary
heart diseases are considerably fewer in southern France than in other countries – despite
a high dietary intake of saturated fats. Resveratrol has also been produced by chemical
synthesis or by biotechnological synthesis (bioengineered microorganisms) and is sold
as a nutritional supplement derived primarily from Japanese knotweed. Resveratrol is
currently a topic of numerous animal and human studies into its effects. It has been
found to increase lifespan in many organisms. The mechanisms of resveratrol’s apparent
effects on life extension are not fully understood, but they appear to mimic several of
the biochemical effects of calorie restriction. Some studies indicate that resveratrol
activates Sirtuin 1 (SIRT1) and PGC-1α and improve functioning of mitochondria. In
mouse and rat experiments, anti-cancer, anti-inflammatory, blood-sugar-lowering and
other beneficial cardiovascular effects of resveratrol have been reported. These results
have yet to be replicated in humans.
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ТЕМА 9. АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО И
АСОЦИИРАНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. МЕТАБОЛИТЕН
СИНДРОМ — ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
TOPIC 9. CURRENT ASPECTS OF OBESITY AND
RELATED DISEASES. METABOLIC SYNDROME —
PREVENTION AND TREATMENT
THE ASSOCIATION BETWEEN GESTATIONAL DIABETES
AND PREGNANCY-INDUCED HYPERTENSION

Doina Cârstea1, Mirela Zaharie2, S. I. Zaharie1, A. P. Cârstea1
1

University of Medicine and Pharmacy of Craiova, Romania

2

Department of Cardiology, Filantropia Clinical Hospital, Craiova, Romania

Aim: The relation between pregnancy-induced hypertension and gestational
diabetes is not well understood. The purpose of this study was to evaluate the association
between gestational diabetes and pregnancy-induced hypertension.
Material and method: 3536 consecutive cases of pregnancy induced hypertension
who were admited between January 2010 and January 2011 were divided into
3 groups: eclampsia (n = 44), preeclampsia (n = 562), and gestational hypertension
(n = 2930). Gestational diabetes presented in each case group: 3 pts in eclamptics, 38
pts in preeclamptics, and 103 pts in those with gestational hypertension.
Results: Women with pregnancy-induced hypertension and gestational diabetes
was younger (21.3±0.2 vs 25.7±1.4 years), have a higher body mass index (32±2.3 kg/
m2 vs 22.3±1.7 kg/m2) and were more likely to receive adequate prenatal care ( 58.2%
vs 34.2%) compared with those with pregnancy-induced hypertension.
Conclusion: We found that gestational diabetes was frequently associated with
preeclampsia and gestational hypertension and need more prenatal care in patients with
pregnancy-induced hypertension.

180

ПРОУЧВАНЕ ВЪРХУ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ ПРИ ПАЦИЕНТИ
СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕ

Д. Въндева, Д. Попова, Б. Страхилова, М. Дичева, B. Каменова
Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика,
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София
STUDY ON QUALITY OF LIFE IN OBESE PATIENTS

D. Vundeva , D. Popova, B. Strahilova, M. Ditcheva, V. Kamenova
Clinic of Metabolic Diseases and Dietetics,
University Hospital Queen Giovanna-ISUL, Sofia
Негативното влияние на затлъстяването върху физическото и психосоциалното функциониране са добре известни. Нарушенията на качеството на живот при
затлъстяване се определят от физически, психологични и социални фактори.
Цел: Определяне на качеството на живот при пациенти със затлъстяване и установяване на степента на нарушение в различни сфери от живота в зависимост
от възраст, пол, телесна маса.
Участници и методи: 98 клинични пациенти 24 мъже и 74 жени, преминали
през клиниката за период от 6 месеца на възраст от 25 до 65 год. с ИТМ от 30 до
66 кг/м2. Пациентите попълниха въпросник за влияние на теглото върху качеството на живот IWQOL-lite – скала, състояща се от 31 въпроса, с 5 субскали – за физическо състояние – оценяваща физическата подвижност и физически комфорт;
за самооценка – оценяваща стеснителност и себеобезценяване; за сексуален живот – избягване и трудности в сексуалните взаимоотношения; за дискомфорт на
обществени места – оценяваща подигравките/дискриминацията, както и неудобство от телесните размери; за работа – оценяваща ниво на енергийност, продуктивност и преспективи в работата.
Резултати: Най-голям процент от жените (46%) във възрастова група от 25
до 44.9 и от 55 до 64 год. с ИТМ от 35-49.9 попадат в групата с възникващи от
време на време притеснения, като най-значимо са засегнати самооценката, физическото състояние, следвани от сексуaлния живот, изявата на обществени места
и работата. Голяма част от жените (31%) от възрастова група от 45 до 54 год. и
ИТМ над 45 обикновено имат притеснения за физическата си активност, самооценката, сексуалния живот и на последно място за работата. При мъжете с ИТМ
основно от 35 до 44.9 и възраст от 25 до 34.9 год. и от 45–54.9 год. най-голям дял
(41.6%) са с понякога възникващи оплаквания основно за физическото им състояние, следвани от нарушения в самооценка и в сексуален живот. При останалите
с ИТМ основно над 40 и в разнородна възрастова група 25% от мъжете са с добро
качество на живот и 25% обикновено имат нарушения във физическата дейност,
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следвани от нарушения в самооценката, работата и най-накрая в сексуалния живот. Не се откри зависимост между възраст, пол, телесна маса и общ брой точки,
както при мъжете, така и при жените.
Изводи: Затлъстяването е придружено със значими нарушения в качеството
на живот при липса на изразена зависимост от телесна маса, пол и възраст.
ABSTRACT
The negative impact of obesity on physical well-being and on psychosocial
functioning has been well established. Impaired quality of life of obese patients is determined by physical, psychological and social factors.
Objective: To investigate the impact of weight on quality of life in obese patients
and the degree of impairment in different spheres of life in association with age, gender, body mass.
Participants and methods: 98 clinical patients with obesity – 24 men and 74
women at age from 24 to 64 years, with BMI – 30 – 66 kg/m2. Patients completed
the the Impact of Weight on Quality of Life-Lite (IWQOL-Lite), a 31-item self-report
measure of weight-related quality of life, which includes five subscales – for physical
function, assessing mobility and physical comfort, for self-esteem, assessing self-consciousness and devaluation of self, for sexual life, assessing avoidance of and difficulty
with sexual relations as well as lack of sexual enjoyment, public distress which assesses ridicule/discrimination as well as physically fitting into one’s environment, and
work – energy level, productivity, and perceived opportunities at work.
Results: The highest percentage of women (46%), at age from 25 to 44.9 years and
from 55 tо 64 years with BMI 35 – 49.9, have embarrassments from time to time, as
mostly impaired are self-esteem, physical function, following from sexual life, public
distress and work. A great part of the women (31%), at age from 45 – 54 years and
BMI above 45, have usually embarrassments for their physical condition, self-esteem,
sexual life and at last for their work. In the men’s group – age from 25 to 34.9 years and
from 45 – 54.9 years with BMI from 35 to 44.9 – the largest share (41.6% ) sometimes
have embarrassments mainly for their physical function, self-esteem and their sexual
life. In the other part of the men’s group – 25 % have good quality of life and 25%, with
BMI above 40 and at different age, have usually impaired physical function, self-esteem, work and at last sexual life. We don’t find association between age, gender, body
mass and total scores in the group of men as well as in the group of women.
Conclusion: Obesity significantly impairs quality of life as there isn’t apparent
dependence on body mass, gender and age.
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ПРОУЧВАНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ ПРИЛАГАЛИ АЛТЕРНАТИВНИ
ДИЕТИЧНИ РЕЖИМИ

Б. Страхилова, Д. Попова, Д.Въндева, Н. Хаджипетров, Е. Димитрова
Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика,
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, София
STUDY IN OBESE PATIENTS ON ALTERNATIVE DIETS

B. Strahilova, D. Popova, D. Vundeva, N. Hadjipetrov, E. Dimitrova
Clinic of Metabolic Diseases and Dietetics,
University Hospital Queen Giovanna–ISUL, Sofia
Затлъстяването е сериозен медицински проблем, който повишава риска от редица хронични неинфекциозни заболявания. Често се прилага самоволно диетолечение без консултация с лекар, което крие големи рискове за здравето.
Цел: Да се анализира хранителният статус при пациенти прилагали алтернативни диетични режими за телесна редукция.
Група пациенти и методи: Проучена е група от 56 обезни пациенти, прилагали алтернативни диети на възраст от 23 до 67 години, постъпили в КМЕЗД на
УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“. На всички е направена оценка на хранителния
режим чрез специално разработена анкета, антропометрични измервания и рутинни хематологични и биохимични изследвания.
Резултати: При всички пациенти има нарушения в хранителния режим и
приложение на диети за телесна редукция без лекарска консултация и контрол.
Многократни опити за отслабване са провеждали 89.29% (50), 58.93% (33) са приемали и медикаменти и/или хранителни добавки за телесна редукция, а 57,58%
(19) са опитвали повече от една добавка или медикамент. Антропометричният
анализ показа затлъстяване при 87.5 % (49) и наднормено тегло при 12.5 % (7).
Клинико-лабораторните данни установяват редица метаболитни отклонения –
анемия в 8.93 % (5), лимфопения в 10.71 % (6), повишени стойности на ALAT14.29% (8), ASAT- 3.57% (2), GGTР- 23.21% (13), хиперурицемия –33.92 % (19),
понижена АФ – 7.14 % (4), хиперхолестеролемия – 62.5 % (35), хипохолестеролемия ЛПВ – 73.21 % (41), нарушения във въглехидратната обмяна – 85.71 % (48),
от които 23.21 % (13) са със ЗД тип 2 и 62.5 % (35) с инсулинова резистентност.
Изводи:Прилагането на хранителни добавки, медикаменти и диетични режими за телесна редукция без консултация с лекар носи здравен риск и може да причини сериозни нарушения. Лечението на наднорменото тегло и затлъстяването е
комплексно с водеща роля на лекар специалист по хранене и диететика.
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ABSTRACT
Obesity is a serious medical problem with higher risk for numerous chronic noninfectious diseases. Diet therapy is applied very often without adequate medical consultation, which hides high risk for health.
Objective: To analyze the nutritional status of group of patients who had applied
alternative diets for body mass reduction.
Patients and methods: A group of 56 hospitalized obese patients, at age from 23 to
67, who had followed alternative diet is investigated. The dietary regime is evaluated
by specially worked out questionnaire. Anthropometric, hematological and biochemical measurements are conducted.
Results: All patients have disturbances in their diet regime. Multiple tries for body
mass reduction are conducted 89.29% (50), 58.93% (33) had taken medication and/
or food supplements for body mass reduction, and 57.58% (19) had tried more than
one supplement or drug. The anthropometric analysis reveals obesity in 87.5% (49)
and overweight in 12.5% (7). The clinical-laboratory data demonstrate number of metabolitic abnormalities –anaemia in 8.93% (5), lymphopenia in 10.71% (6), increased
values of ALAT – 14.29% (8), ASAT – 3.57% (2), GGTР- 23.21 % (13), hyperuricemia – 33.92% (19), decreased АLP – 7.14% (4), hypercholesterolaemia – 62.5%
(35), hypocholesterolaemia HDL – 73.21% (41), disturbed carbohydrate metabolism –
85.71% (48), as 23.21% (13) of them are with DM type 2 и 62.5% (35) with insulin
resistance.
Conclusion: Тhe use of food supplements, drugs and diet therapy for body mass reduction without consultation with medical professional hides health risk and can have
serious health consequences. The therapy of overweight and obesity is complex with
the leading role of the specialist of nutrition and dietetics.
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СКРИНИНГОВО ПРОУЧВАНЕ НА КОСТНАТА ПЛЪТНОСТ
ПРИ ПАЦИЕНТИ С РАЗЛИЧНИ АНТРОПОМЕТРИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ

Д. Попова, Б. Страхилова, Д. Въндева, Р. Попова
Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика,
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София
BONE DENSITY IN SUBJECTS WITH DIFFERENT
ANTHROPOMETRIC INDICES

D. Popova, B. Strahilova, D. Vundeva, R. Popova
Clinic of Metabolic Diseases and Dietetics,
University Hospital Queen Giovanna-ISUL, Sofia
Остеопорозата е заболяване на скелета, характеризиращо се с намаление на
костното вещество и влошаване микроархитектониката на костта, което води до
повишен фрактурен риск.
Цел:Да се анализира влиянието на начина на живот и хранене и телесния
състав върху риска от развитие на остеопороза.
Методи: Проведено е скрининг ултразвуково измерване на костната плътност с
апарат Osteosys Sonost 300 и на телесния състав с бодиимпедансметрия с бодиимпеданс анализатор „Танита TBF – 401A“ при 129 случайно подбрани лица без костно-метаболитни и ендокринни заболявания. Чрез специално разработена анкета е
направена оценка на храненето и физическата активност при част от тях.
Резултати: Изследваните лица са разделени в три групи в зависимост от съдържанието на мазнини в организма. Групата с нормална мастна маса включва 27
пациенти (21%) на средна възраст 53.2 г. От тях с нормална костна плътност са
10 (43.48%), с остеопения –15 (65.22%), с остеопороза – 2 лица (8.7%). В групата
с поднормена мастна маса са 31 лица (24%) на средна възраст 44.4 год. От тях с
нормална костна плътност са 12 (38.71%), с остеопения – 13 (41.95%) и с остеопороза – 6 пациенти (19.35 %). Третата група включва лица с наднормена мастна
маса – 71 (55%) на средна възраст 51.4 г. От тях 29 лица (40.85 %) са с нормална
костна плътност, 38 (53.52 %) с остеопения, а 4 болни (5.63 %) – с остеопороза.
Проведена е анкета при 35 пациента (27.1%), които са разделени на две групи
според костната плътност. Първата група са лица с нормална костна плътност –
17 болни (48.57 %) на средна възраст 43.6 г. При 76.47% се установи правилен хранителен режим, а само при 82.35 % физическата активност е адекватна.
Втората група включва лица с намалена костна плътност – 18 пациенти (51.43%)
на средна възраст 51.2 г. При тях се установи недостатъчен прием на мляко и
млечни продукти в 61.11 %; висока консумация на кафе при 94.44%, а 50 % са с
ниска двигателна активност.
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Изводи: Остеопорозата е хронично заболяване, което се наблюдава предимно
при пациенти с поднормена мастна маса и се повлиява съществено от начина
на живот – хранителен режим и двигателна активност. Ниската консумация на
млечни продукти, високият прием на кафе и ниска двигателна активност водят до
повишен риск от остеопороза.
ABSTRACT
Osteoporosis is a desease of the bones, characterized with reduced bone mineral
density and deteriorated microarchitecture, that leads to an increased risk of fracture.
Objective: To analyse the influence of lifestyle, diet and body composition on risk
for osteoporosis.
Patients and Methods: 129 subjects, without metabolic and endocrine bone
diseases are randomly recruited. A screening ultrasound measurement for bone mineral
density is made with apparatus Sonost and the body composition is measured with
body impedance analyzer „Tanita TBF – 401A“. Diet habits and physical activity are
estimated in part of the group by specially elaborated questionnaire.
Results: The investigated subjects are devided in three groups in dependence on
their body fat mass. The group with normal fat mass includes 27 patients (21%) at
average age 53.2 years. From them 10 (43.48%) are with normal bone density, 15
(65.22%) – with osteopenia and 2 people (8.7%) with osteoporosis. The group with
underweight fat mass includes 31 individuals (24%) at average age 44.4 years. From
them with normal bone density are 12 (38.71%), with osteopenia – 13 (41.95%)
and with osteoporosis – 6 patients (19.35%). The third group includes people with
overweight fat mass – 71 (55%) at average age 51.4 years. From them 29 subjects
(40.85%) are with normal bone density, 38 (53.52%) with osteopenia аnd 4 patients
(5.63%) – with osteoporosis. 35 patients (27.1% ), divided in two groups according
to their bone density, filled in a questionnaire. The first group includes individuals
with normal bone density – 17 patients (48.57%) at average age 43.6 years. Proper
diet is found in 76.47%, but only 82.35 % have adequate physical activity. The second
group includes individuals with reduced bone mineral density – 18 (51,43%) patients
at average age 51.2 years. Inadequate intake of milk and dairy products is found in
61.11 %, high consummation of coffee in 94.44%, and low physical activity in 50% of
the people..
Conclusion: Osteoporosis is a chronic disease, which is observed mainly in
underweight patients and is influenced in great degree by lifestyle – diet and physical
activity. The low consumption of milk and dairy products, the high consumption of
coffee and low physical activity leads to a high risk for osteoporosis.
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ЧЕСТОТА И КОНТРОЛ НА ДИАБЕТА ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ
ПАЦИЕНТИ С ИБС В БЪЛГАРИЯ – EUROASPIRE III

Н. Гочева1, Б. Георгиев1, Д. Попова2
1
Национална кардиологична болница
2
Университетска болница „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София
DIABETES IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE –
the Bulgarian cohort of EUROASPIRE III-hospital arm
Nina Gotcheva1, Borislav Georgiev1, Daniela Popova2
1
National Heart Hospital, 2 University Hospital „Queen Giovanna-ISUL“, Sofia
Болничното рамо на проучването EUROASPIRE III (European Action on
Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events III) цели да определи изпълнението на Европейските препоръки за сърдечно-съдова профилактика в ежедневната клинична практика и да установи начина на живот, рисковите
фактори и терапевтичния контрол на пациентите с коронарна болест на сърцето
в Европа. За първи път кохорта от български пациенти е включена в това проучване.
Цел: Да се анализира честотата на диабета при българските пациенти с ИБС
по данни от болничното рамо на EUROASPIRE III.
Пациенти и методи: Проучването е проведено в периода 2006–2007 г. в три
български болници. Анализирани са ретроспективно пациенти с доказана клинично ИБС – след остър миокарден инфаркт, коронарна ангиопластика, коронарен байпас или с миокардна исхемия, след което са проследени, анкетирани и
прегледани най-малко 6 месеца след коронарния инцидент.
Резултати: Анкетирани са 538 пациенти и са прегледани 711 истории на заболяване. В 99% от диабетиците са намерени данни за нивото на кръвната захар,
но само в 0.6% от тях е проследяван НвА1С. 30.5% от пациентите са жени. 7.8%
от пациентите са под 50 години и 36.6% са над 70 години. При анамнеза, в 44.6%
от всички пациенти е намерен диабет диагностициран и недиагностициран, като
27% от тях са с недиагностициран диабет. С адекватен гликемичен контрол (кръвна захар на гладно <6.1 mmol/l) са само 21.3% и 34.4% са с диабетен самоконтрол.
В 57.8% от пациентите с диабетен самоконтрол HbA1C <7% и при 47.7% – <6.5%.
43.3% от диабетиците приемат перорална терапия, 33.3% – инсулинотерапия и
42% са само на диета. Само 28.8% са нормогликемични. 9.6% от пациентите нямат физическа активност вън от работата си и само 6.2% имат интензивна физическа активност (поне 20 min ≥ 3 пъти седмично).
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Заключение: Данните от болничното рамо на проучването EUROASPIRE III
показват, че около половината от пациентите с ИБС в България имат диабет с
лош гликемичен контрол и въпреки прилаганите медикаменти не са достигнали
желаните прицелни нива съгласно Европейските препоръки за сърдечно-съдова
превенция.
ABSTRACT
The European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events III (EUROASPIRE III) survey (hospital arm) was to determine whether
the Joint European Societies’ guidelines on cardiovascular prevention are being followed in everyday clinical practice and to describe the lifestyle, risk factor and therapeutic management in patients with coronary heart disease (CHD) in Europe. For the
first time a cohort of Bulgarian patients was included in this survey.
The aim of this analysis was to present the rate of diabetes mellitus in the Bulgarian
CHD patients, followed in EUROASPIRE III (hospital arm).
Methods:The EUROASPIRE III survey (hospital arm) was carried out in 2006–
2007 in 3 Bulgarian centres. Consecutive patients, with a clinical diagnosis of CHD –
after acute myocardial infarction, coronary angioplasty, bypass graft surgery or with
myocardial ischaemia, were identified retrospectively and then followed up, interviewed and examined at least 6 months after their coronary index event.
Results: 711 medical records were reviewed and 538 patients were interviewed.
In 99% of the medical records data on the blood glucose were found, but only in 0.6%
HbA1C in diabetics was recorded. 30.5% if the patients were female. 7.8% of the patients were <50 years and 36.6% were ≥ 70 years old. At interview, diagnosed and
undiagnosed diabetes was found in 44.6% of all patients and 27.6% of them were with
undiagnosed diabetes. Adequate glycaemic control (fasting glucose <6.1 mmol/l) was
found in 21.3% and in 34.4% of the patients with self-reported diabetes. 57.8% of the
patients with self-reported diabetes had HbA1C < 7% and 47.7% – <6.5%. 43.3% of
the diabetics were on oral medication, 33.3% – on insulin therapy and 42% were just
on diet. Only 28.8% were normoglycaemic during the blood sampling. 9.6% of the
patients had no physical activity outside the work and only 6.2% had intensive physical
activity (at least 20 min ≥ 3 times/week).
Conclusion: The hospital arm of EUROASPIRE III survey showed that about half
of the CHD patients in Bulgaria had diabetes with poor glycaemic control and did not
achieved the target levels defined by the Joint European Societies’ guidelines on cardiovascular prevention despite the used medications.
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ЧЕСТОТА И КОНТРОЛ НА ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО
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OBESITY IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE –
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1
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Болничното рамо на проучването EUROASPIRE III (European Action on
Secondary and Primary Prevention by Intervention to Reduce Events III) цели да определи изпълнението на Европейските препоръки за сърдечно-съдова профилактика в ежедневната клинична практика и да установи начина на живот, рисковите
фактори и терапевтичния контрол на пациентите с коронарна болест на сърцето
в Европа. За първи път кохорта от български пациенти е включена в това проучване.
Цел: Да се определи честотата на наднорменото тегло и затлъстяване при
българските пациенти с ИБС – болнично рамо на EUROASPIRE III.
Пациенти и методи: Болничното рамо на EUROASPIRE III е проведено в
3 български болници през периода 2006-2007 г. Клинични пациенти с доказана ИБС са анализирани ретроспективно и след това са анкетирани и прегледани
поне 6 месеца след преживяния коронарен инцидент.
Резултати: 711 истории на заболяване са анализирани и 538 пациенти са анкетирани. Средният индекс на телесна маса (ИТМ) e 28.4 kg/m2. 79.2% са с наднормено тегло (ИТМ >25 kg/m2), 30.3% са със затлъстяване (ИТМ >30 kg/m2), 74%
имат абдоминален тип на затлъстяване и 50.4% централно затлъстяване. Средната обиколка на талията при мъжете е 99.2 cm и при жените – 95.8 cm. 43% от
затлъстелите пациенти не са предприемали никакви мерки за телесна редукция,
21% упражняват периодична физическа активност, само 3% са провеждали медикаментозно лечение на затлъстяването и 55% са следвали диетичните препоръки.
58.6% от пациентите са правили опити да редуцират теглото през предшестващия
месец. 19.8% никога не са се считали с наднормено тегло.
Заключение: Данните от болничното рамо на проучването EUROASPIRE III
показват, че повечето от пациентите с ИБС в България са с наднормено тегло и
около 1/3 от тях са със значимо абдоминално затлъстяване. Установява се неуспех
в постигането на прицелните нива на този коронарен рисков фактор съгласно
Европейските препоръки за сърдечно-съдова превенция.
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ABSTRACT
The European Action on Secondary and Primary Prevention by Intervention to
Reduce Events III (EUROASPIRE III) survey (hospital arm) was to determine whether
the Joint European Societies’ guidelines on cardiovascular prevention were followed
in everyday clinical practice and to describe the lifestyle, risk factor and therapeutic
management in patients with coronary heart disease (CHD) in Europe. For the first time
a cohort of Bulgarian patients was included in this survey.
The aim of this analysis is to present the distribution of obesity/overweight of the
Bulgarian CHD patients, included in EUROASPIRE III (hospital arm).
Patients and methods: The EUROASPIRE III survey (hospital arm) was carried out
in 2006–2007 in 3 Bulgarian centres. Consecutive patients, with a clinical diagnosis of
CHD, were identified retrospectively and then followed up, interviewed and examined
at least 6 months after their coronary event.
Results: 711 medical records were reviewed and 538 patients were interviewed. At
interview, the mean BMI was 28.4 kg/m2. 79.2% were overweight (BMI>25 kg/m2),
30.3% were obese (BMI>30 kg/m2), 74% were with abdominal obesity and 50.4%
centrally obese; the mean waist circumference in man was 99.2 cm and in women -–
95.8 cm. 43% of the obese patients did not take any actions to decrease the weight, 21%
performed regular physical activity, 3% were on weight reducing drug therapy and 55%
followed diet recommendations. 58.6% of the obese patients attempted to reduce the
weight during the month before the interview. 19.8% never been told to be overweight.
Conclusion: The hospital arm of EUROASPIRE III survey showed that most of
CHD patients in Bulgaria are overweight and about 1/3 of them were obese with a
significant percentage of abdominal obesity. There is no success in the achievement
of target levels of this coronary risk factor according the Joint European Societies’
guidelines on cardiovascular prevention.
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА СОК ОТ АРОНИЯ ПРИ ПРЕВЕНЦИЯ И
КОНТРОЛ НА ДИАБЕТ ТИП II.

Петко Денев1, Николай Ботушанов2, Димитър Троев2, Мария Орбецова2,
Мария Крачанова1, Христо Крачанов1
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2
Клиника по Ендокринология, Медицински университет, Пловдив.
APPLICATION OF ARONIA JUICE IN THE PREVENTION AND
CONTROL OF TYPE II DIABETES.

Petko Denev1, Nikolay Botushanov2, Dimitar Troev2, Maria Orbetzova2,
Maria Kratchanova1, Christo Kratchanov1
1
Laboratory of Biologically Active Substances – Plovdiv, IOC CF – BAS.
2
Endocrinology Clinic, Medical University – Plovdiv
В настоящото проучване е изследван ефектът на ежедневния прием на сок от
арония върху антиоксидантния капацитет на кръвната плазма при здрави доброволци. Едновременно с това е оценено и влиянието на приема на този продукт
върху цялостния метаболитен контрол при пациенти със захарен диабет. Получените резултати показват повишение на антиоксидантния капацитет на депротеинизирана кръвна плазма от изходен 1777.49 ± 329.387 μmol TE/l до 2005.75
± 252.211 μmol TE/l на 10-ти ден от изследването. Приемът на сок от арония за
30 дни доведе и до статистически значимо снижението на общия холестерол
(р<0.001) и серумните триглицериди (р<0.05) при пациенти със захарен диабет.
Ключови думи: арония, антиоксидантна активност, кръвна плазма, диабет
тип II, метаболитен контрол.
ABSTRACT
The present study investigates the effect of the daily intake of aronia juice on the
antioxidant capacity of blood plasma, isolated from healthy volunteers. At the same
time the effect of aronia juice intake on the metabolite control of diabetics was assessed
as well. The results indicate that blood plasma antioxidant capacity increases from
1777.49 ± 329.387 μmol TE/l in the beginning to 2005.75 ± 252.211 μmol TE/l on the
10th day from the investigation. The intake of aronia juice for 30 days led to statistically significant reduction of blood cholesterol (р<0.001) and triglycerides (р<0.05) in
diabetes patients.
Keywords: aronia, antioxidant capacity, blood plasma, diabetes type II, metabolic
control.
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ПРОУЧВАНЕ НА ИНДЕКСА НА ТЕЛЕСНА МАСА И СТЕПЕНТА
НА РИСКА ОТ ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ПРИ ДЕЦА ОТ ДВЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ
В ГР. ХАСКОВО

Т. Янакиева
Регионална здравна инспекция гр. Хасково
RESEARCH ON BODY MASS INDEX AND LEVEL OF RISK
OF OBESITY IN CHILDREN OF TWO KINDERGARTEN IN HASKOVO

T. Yanakieva
Regional Health Inspection – Haskovo
Детското затлъстяване взема все по-големи размери в световен мащаб, особено в развитите страни. Дългосрочните проблеми от тази епидемия са изключителни сериозни. Децата със затлъстяване имат много по-висок риск от децата с
нормална телесна маса от затлъстяване и в по-късни етапи от живота.
Материал и методи: Децата от ЦДГ №3 и от ЦДГ № 15, на възраст от 3 до
6 г . бяха претеглени и претеглени и бяха изчислени стойностите ИТМ с програма на СЗО WHO, Anthro, като степента на риска от затлъстяване беше определен
по международни критерии на СЗО, 2006 г. Проучени са хранителните навици и
двигателния режим на децата от 3 до 6 г. от двете детски градини и храненето им
в семейството, чрез активна анкета, проведена с родителите на децата и оценка
на хранителния прием за период от 2 седмици на децата в семейството . Резултати и обсъждане:От ЦДГ 3 са участвали 144 деца, от тях с наднормено тегло
са 17 деца (11.8%), а със затлъстяване са 10 деца(6.94%). От ЦДГ 15 са участвали
172 деца, от тях с наднормено тегло са 22 деца (12.8%),а със затлъстяване са 17
(9.88%). При децата от ЦДГ №3 енергийният процент на белтъчните вещества е
завишен при 30.6% от семействата и при 33% при децата от ЦДГ №15 , енергийният процентна мазнините е завишен при 58.3% при сeмействата от ЦДГ №3, при
66.7% от семействата на децата от ЦДГ 15, а енергийният процент на въглехидратите е намален при 63.9% от анкетираните семейства от ЦДГ 3 и с 97.2% при
децата, посещаващи ЦДГ№15. .При децата от ЦДГ № 15 енергийният процент на
белтъчните е завишен при 33% от семействата, енергийният процент е завишен
при 66.7% от анкетираните семейства, а при 97.2 % е намален енергийният процент на въглехидратите.
Изводи: 1) Затлъстяването и наднорменото тегло при децата се дължи на приготвената храна в семейството, която е със завишен енергиен процент на белтъчини и мазнини и намален енергиен процент на въглехидрати. 2) Наднорменото
тегло и затлъстяването при децата се дължи на приемане на храни с високо съдържание на сол, сладкарски изделия и тлъсти меса, като напр. свинско месо, осо-
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бено през зимните месеци. 3) Намалената физическа активност при близо 50%
от ЦДГ 15 и около 40% при децата от ЦДГ 3 е причина за наднормено тегло и
затлъстяване при децата от 3 до 6 г. 4) Препоръчваме при храненето в семейството да се намали консумацията на тлъсти меса, като свинско месо за сметка на
завишения прием на пилешко месо и риба, повишен прием на бобови храни като
леща и грах и намален прием на сол и сладкарски изделия, а увеличен прием на
плодови и фреш сокове и пресни плодове през всички сезони.
ABSTRACT
Childhood obesity has become larger in the world, especially in developed countries.
Long-term problems from this epidemic are extremely serious. Obese children have
a much higher risk than children with normal body weight and obesity in later life
stages.
Material and Methods: Children from Kindergarten № 3 and kindergarten № 15,
aged 3 to 6 years were weighed and had their height measured, and BMI values were
calculated with a program of WHO, Anthro, the degree of risk of obesity was defined
by international criteria of the WHO. In 2006 was carried out assessment of dietary
intake of children from kindergarten – Kindergarten 3 and 15 through the assessment
of dietary intake for 2 weeks. Eating habits were studied and motor system of children
from two kindergartens, through active poll conducted with parents.
Results: Of 144 children from Kindergarten 3, participated in the study, overweight
children were 17 (11.8%), and obese were 10 children (6.94%). Of the 172 children
from kindergarten to 15 overweight were 22 children ( 12.8%), and obese were 17
(9.88%). For children from kindergarten № 3 energy percentage of protein substances
is increased in 30.6% of families and 33% in children from kindergarten № 15, the
energy percentage of fat is increased in 58.3 percent in 66.7 percent of the families of
children from kindergarten № 15 and percentage of carbohydrate energy is reduced by
63.9% of surveyed families from kindergarten № 3 and 97.2% in children attending
kindergarten № 15. For children from kindergarten № 15 energy percentage of protein
was elevated in 33% of families, the energy rate is elevated in 66.7% of respondents
families and 97.2% in decreased energy percentage of carbohydrates. Conclusions:
Obesity and overweight in children is due to the cooked food in the family, which has
elevated energy percentage of protein and fat and decreased energy percentage of carbohydrates, mainly because of the inclusion of fatty meats such as pork, salt and pastry.
Recommendations for feeding the family to reduce the consumption of fatty meats, like
pork at the expense of increased intake of chicken and fish, increased intake of legumes
like lentils and peas and reduced salt intake and confectionery, and increased intake of
fruit and fresh juices and fresh fruit in all seasons.
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ОЦЕНКА НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВ РИСК ПРИ НАРУШЕНА
ГЛИКЕМИЯ НА ГЛАДНО И НАРУШЕН ГЛЮКОЗЕН ТОЛЕРАНС

Н. Чакърова, Ц. Танкова, Л. Даковска, И. Атанасова
Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология,
Медицински университет София
CARDIOVASCULAR RISK ASSESSMENT IN IMPAIRED FASTING
GLUCOSE AND IMPAIRED GLUCOSE TOLERANCE

N. Chakarova, T. Tankova, L. Dakovska, I. Atanassova
Department of Diabetology, Clinical Center of Endocrinology
Medical University, Sofia
Предиабетните състояния – нарушена гликемия на гладно (НГГ) и нарушен
глюкозен толеранс (НГТ) са свързани с повишен сърдечно-съдов риск.
Целта на настоящото проучване е да се направи оценка и сравнение на някои
сърдечно-съдови рискови фактори при НГГ и НГТ, както и при тяхната комбинация – НГГ+НГТ.
Материал и методи: В изследването участват общо 562 лица – 305 с НГГ на
средна възраст 51.4±11.5 години, със среден ИТМ 31.0±6.0кг/м2; 127 с НГТ – средна възраст 55.3±15.4 години, среден ИТМ 29.5±5.1 кг/м2, и 130 лица с НГГ+НГТ –
средна възраст 53.6±12.3 години, среден ИТМ 31.1±6.5 кг/м2. Глюкозният толеранс е определен посредством ОГТТ като са използвани критериите на СЗО от
2006 г. Плазмената глюкоза е изследвана по хексокиназен ензимен метод. Серумните липиди – общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол, са изследвани ензимно-колориметрично. LDL-холестеролът е изчислен по формулата на
Friedewald. hsCRP е определен по имунотурбидеметричен метод. Артериалното
налягане е измерено двукратно в седнало положение с ръчен сфингоманометър.
Метаболитен синдром е дефиниран съгласно критериите на IDF от 2005 г. Статистическата обработка на данните е направена с SPSS 13.
Резултати: В групата с комбинация от НГГ+НГТ се установиха значимо
по-високи нива на триглицериди в сравнение с изолираните категории на НГГ
(р=0.012) и НГТ (р= 0.01), както и значимо по-нисък HDL-холестерол в сравнение с групата с НГГ (р= 0.006) и значимо по-висок общ холестерол в сравнение
с групата с НГТ ( р=0.044). Изолираните категории на НГГ и НГТ показаха сигнификантна разлика в нивата на общ холестерол (р=0.003) и LDL – холестерол
(р=0.005), като и двата показателя са значимо по-високи в групата с НГГ. Между
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трите предиабетни категории не се установиха значими разлики в нивата hsCRP,
систолното и диастолното артериално налягане. На критериите за дефиниране
на метаболитен синдром отговориха 82% от лицата с НГГ, 87.7% от тези с НГТ и
89.2% от тези с НГГ+НГТ.
Изводи: Сърдечно-съдовият рисков профил при НГГ и НГТ е различен, като е
рискът е по-висок, когато двете категории се съчетават – НГГ+НГТ.
ABSTRACT
Background and aims: Prediabetic states – impaired fasting glucose (IFG) and impaired glucose tolerance (IGT), are associated with increased cardiovascular risk.
The aim of the present study was to assess and compare cardiovascular risk factors
in IFG and IGT as well as in their combination – IFG+IGT.
Material and methods: A total of 562 subjects were enrolled – 305 with IFG (mean
age 51.4±11.5 years, mean BMI 31.0±6.0 kg/m2); 127 with IGT (mean age 55.3±15.4
years, mean BMI 29.5±5.1 kg/m2) and 130 with IFG+IGT (mean age 53.6±12.3 years,
mean BMI 31.1±6.5 kg/m2). Glucose tolerance was studied during OGTT applying
2006 WHO criteria. Plasma glucose was measured by a hexokinase method. Serum lipids – total cholesterol, HDL and triglycerides were assessed by enzymatic-colorimetric
tests. LDL was calculated using Friedewald`s formula. hsCRP was measured immunoturbidimetrically. Blood pressure was measured twice with manual sphingomanometer.
2005 IDF definition of the metabolic syndrome was applied. Statistical analysis of the
data was performed with SPSS 13.0
Results: The combined IFG+IGT group presented with significantly elevated triglycerides compared to the isolated categories of IFG (р=0.012) and IGT (р= 0.01) as
well as with significantly decreased HDL-cholesterol compared to IFG (р= 0.006) and
increased total cholesterol compared to IGT group (р=0.044). The isolated categories
showed significant differences in the mean levels of total (p=0.003) and LDL-cholesterol (p=0.005) which were significantly increased in IFG. No significant differences
in the mean levels of hsCRP, systolic and diastolic blood pressure were found between
the three prediabetic groups. Metabolic syndrome was present in 82% of subjects with
IFG, in 87.7% of those with IGT and in 89.2% of those with IFG+IGT.
Conclusions: IFG and IGT differ in their cardiovascular risk profile, the risk been
greater when they co-exist.
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ТЕМА 10. КЛИНИЧНО ХРАНЕНЕ. МАЛНУТРИЦИЯ
TOPIC 10. CLINICAL NUTRITION. MALNUTRITION
ПЕРМИСИВНО ХИПОКАЛОРИЙНО ПАРЕНТЕРАЛНО/ЕНТЕРАЛНО
ХРАНЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОБЕЗИТЕТ В ЦЕНТРАЛНА
РЕАНИМАЦИЯ НА УМБАЛ „Ц. ЙОАННА“ – ИСУЛ

М. Белитова, Д. Карадимов
Клиника по Анестезиология и Интензивно Лечение,
Университетска Болница ,,Царица Йоанна-ИСУЛ“ – София
PERMISSIVE HYPOCALORIC UNDERFEEDING
(PARENTERAL/ENTERAL) IN OBESE PATIENTS, LOCATED
IN UNIVERSITY HOSPITAL ‘QUEEN GIOVANNA’S ICU

M. Belitova, D. Karadimov
Department of Anesthesiology and Intensive care,
University Hospital „Queen Giovanna-ISUL“ – Sofia
ТЕОРЕТИЧНИ ОСНОВИ И ЦЕЛ: Продължава да нараства броят на пациентите, обект на интензивна терапия с обезитет. Това е така, защото обезитета,
особено морбидният обезитет е един от етиологичните промотори на голeмите
социалнозначими заболявания, които налагат хоспитализация и хирургична намеса. Основно значение в процеса на интензивно лечение при тези пациенти заема храненето, като оптималния енергиен баланс все още е дискутабилен. Поради
това, нашата цел е да проучим ефекта на пермисивното хипокалорийно хранене
(ПХХ) и интензивната инсулинова терапия (ИИТ) при пациенти с обезитет, които
са обект на интензивна терапия и апаратна вентилация.
ДИЗАЙН и МЕТОДИ: Проучването има рандомизиран и контролиран дизайн. В първоначалната рандомизация, 40 пациенти бяха включени в групата
ПХХ ( калорийна доставка на 60-70% от дневните нужди) и 40 пациенти – в
контролната таргетна група (калорийна доставка на 95-100% от дневните нужди).
При необходимост и при двете групи беше осъществена интензивна инсулинова
терапия (таргетна кр.захар 4.4–6.1 mmol/l).
РЕЗУЛТАТИ: Тоталният морталитет на четиринадесетия ден бе 18.3% при
групата на ПХХ, в сравнение с 23.3% при контролната група (относителен риск:
0.79; 95% CI: 0.48, 1.29; P = 0.34). Общоболничният морталитет на трийстият ден
също е по-нисък в групата на ПХХ – 30,0%, в сравнение с контролната група –
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42.5% (относителен риск: 0.71; 95% CI: 0.50, 0.99; P = 0.04). Също така, броят
на инфекциозните усложнения и продължителността на апаратната вентилация –
бяха по-ниски при групата с ПХХ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: При пациентите с обезитет, нуждаещи се от интензивна
терапия, ПХХ се свързва с по-нисък морталитет и повече ползи в сравнение с
конвенционалния режим на хранене.
Ключови думи: пермисивна хипокалорийно хранене, обезитет, интензивна
терапия
ABSTRACT
BACKGROUND and GOALS: Obesity in our country continues to rise. The
number of hospitalized obese patients is high because obesity contributes to the
etiology of diseases most often seen in hospitalized patients. Nutritional support has
been recognized as an essential part of intensive care unit management, but the optimal
nutrient provision for these patients is still controversial. Our GOALS were to examine
the effect of permissive underfeeding compared with that of target feeding and of
intensive insulin therapy (IIT) on the outcomes of critically ill obese patients.
DESIGN and METHODS: This study had randomized, controlled design.
Eligible patients (n=80) were randomly assigned to permissive underfeeding (n=40)
or target feeding groups (n=40) (caloric goal: 60-70% compared with 95–100% of
calculated requirement, respectively) with IIT (target blood glucose: 4.4–6.1).
RESULTS: Fourteen – day all-cause mortality was 18.3% in the permissive
underfeeding group compared with 23.3% in the target feeding group (relative risk:
0.79; 95% CI: 0.48, 1.29; P = 0.34). Hospital thirty-day mortality was lower in the
permissive underfeeding group than in the target group (30.0% compared with 42.5%;
relative risk: 0.71; 95% CI: 0.50, 0.99; P = 0.04). The number of infective complications
and duration of artificial ventilation were less in permissive underfeeding group in
comparison with target control group.
CONCLUSION: In critically ill obese patients, permissive underfeeding may be
associated with lower mortality rates and more benefits than target feeding.
Key words: permissive underfeeding, obesity, ICU non-trauma patients
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ЦИНКОВ СТАТУС ПРИ ДЕЦА С МАЛАБСОРБЦИОНЕН СИНДРОМ

М. Ангелова2, Н. Янева1, В. Недкова1
Катедра Педиатрия1 и Химия и биохимия2,
Медицински университет – Плевен
ZINC STATUS OF CHILDREN WITH MALABSORPTION SYNDROME

M. Angelova2, N. Yaneva1, V Nedkova1
1
Department of Pediatrics, 2Department of Chemistry & Biochemistry
Medical University – Pleven
Въведение: Цинкът е есенциален микроелемент и затова недостигът му зависи от хранителния статус.
Цел: Ние изследвахме серумния цинк (СЦ) при деца с установен малабсорбционен синдром (МС) преди и след прием на лекарствен препарат, съдържащ цинк.
Метод: СЦ се определя спектрофотометрично. Стойности под 10.71 μmol/L
се считат за цинков дефицит.
Резултати, дискусия: Получените дефицитни стойности на СЦ – 6.81 ± 2.73
μmol/L, вероятно се дължат на ниския прием на цинк с храната и повишено му
излъчване с изпражненията. При контролите (n=21), СЦ е 19.2± 4.77 μmol/L.
Повишените стойности на СЦ след ежедневно едномесечно приемане на
SupraVit, съдържащ 10 mg цинк – 10.75±2.81 μmol l-1, продължават да са рискови
за цинкова недостатъчност. След шестмесечен прием на добавката, СЦ – 12.25 ±
4.25 μmol/L, е сигнификантно повишен. Приемът на SupraVit подобри и малабсорбционните прояви.
Заключение: Цинковият дефицит е съществен показател при деца с МС.
Статистически значимото повишаване на СЦ след 6 месечен прием на SupraVit,
подобрената абсорбция на вода и електролити, намаленият брой изхождания, подобряването на тегловния прираст, растежа, повлияват и за преодоляването на
тежката малабсорбция при децата с МС.
ABSTRACT
Introduction: Zinc is an essential micronutrient whose deficiency is dependent on
nutritional status.
Aim: We investigated the serum zinc concentrations of children diagnosed with
malabsorption syndrome prior and after the intake of zinc containing medication.
Method: Serum zinc was determined spectophotometrically. Levels of serum zinc
below 10.71 μmol/L are defined as zinc deficiency.
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Results and discussion: The deficiencies of serum zinc – 6.81 ± 2.73 μmol/L are
probably due to low dietary intake and excessive faecal loss of zinc. Serum zinc in the
control group (n=21) was 19.2± 4.77 μmol/L.
The increased levels of serum zinc after one-month intake of SupraVit, which
contains 10 mg zinc – 10.75±2.81 μmol.L-1, still impose risk for developing zinc
deficiency. Serum zinc was significantly increased – 12.25 ± 4.25 μmol/L – after
supplementing the diet of the children with SupraVit for a period of six months. The
severity of malabsorption syndrome manifestations decreased as well.
Conclusion: Zinc deficiency is an important marker in children with malabsorption
syndrome. The statistically significant increase of serum zinc after a six-month intake
of SupraVit, the improved absorption of water and electrolytes, the decreased number
of defecation episodes, the improved weight gain and development contribute to the
overcoming of severe malabsorption in children with malabsorption syndrome.

АНАЛИЗ НА ПАЦИЕНТИ С ХРОНИЧНА МАЛНУТРИЦИЯ

Р. Попова, Д. Попова
Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика
УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София
ANALYSIS OF PATIENTS WITH MALNUTRITION

R. Popova, D. Popova
Clinic of Metabolic Diseases and Dietetics,
University Hospital Queen Giovanna-ISUL, Sofia
Хроничната малнутриция е съвкупност от дефицитни състояния на организма, резултат от нарушен хранителен прием, малдигестия и/или малабсорбция и
има различна прогноза в зависимост от етиологичния фактор, давността и еволюцията на основното заболяване.
Цел: Да се анализира обичайния хранителен прием на пациенти с хронична
малнутриция, постъпили за диагностика и лечение в КМЕЗД към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ и да се съпостави с актуалното физическо и нервно-психическо състояние.
Група пациенти и методи: Изследвана е група от 57 пациенти с малнутриция,
от които 46 жени и 11 мъже, като е проучен техния обичаен хранителен прием за 3
дни от седмицата чрез метода на 24-часов recall и са направени антропометрични
и функционални измервания, бодиимпедансметрия с бодиимпедансанализатор
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„Танита TBF – 401A“ , изследване на мускулна сила с динамометър „SAEHAN“.
За оценка на паметовите функции е проведен мини ментал когнитивен тест.
Резултати: Анализът от получените данни установи отклонения в енергийния хранителен прием при 45 (78.9%) от болните, като при 39 (68.42%) е налице
ниско енергийно хранене според нормите за среден дневен енергиен прием в зависимост от пол, възраст и ниво на физическа активност. От проведените антропометрични измервания и бодиимпедансанализ се установи поднормено телесно
тегло при 38 (66.67%) и поднормена мастна маса – при 45 (78.95%). С поднормени показатели при изследване на мускулната сила са 40 пациента (70.18%). След
провеждане на мини ментал когнитивен тест се получиха следните резултати – 28
(49.12%) са със запазени когнитивни функции, 27 (47.37%) са с лека степен на
когнитивни нарушения и 2 (3.51%) са с умерена степен на когнитивни дефицити.
Изводи: Ниската енергийна стойност на хранителния прием и съпътстващите
го макро- и микронутриентни дефицити имат неблагоприятни последици върху
нормалния физически и нервно-психически статус при пациенти с хронична малнутриция.
ABSTRACT
Malnutrition is a state of deficiency, which is a result of impaired food intake,
maldigestion and malabsorption, and the prognosis is different depending on the
etiology, the duration and the evolution of the main disease.
Objective: To analyze the usual food intake of patients with chronic malnutrition
who were admitted for diagnosis and treatment in the Clinic of Metabolic Diseases and
Dietetics at University Hospital „Queen Jiovanna – ISUL“ and to compare it with their
current physical and neuropsychological state.
Materials and methods: We investigate a group of 57 malnourished patients, 46
women and 11 men, we explore their usual food intake with 24-hour recall for 3 days period
of time, also we do anthropometric measurements – bioelectrical impedance analysis
with „Tanita TBF – 401A“, and we investigate the hand-grip strength by dynamometer
„SAEHAN“. We assess the memory function by Mini mental cognitive test.
Results: The analyses show abnormalities of the energy intake of 45 patients
(78.9%), 39 of them (68.42%) eat less than the references of the average daily energy
intake according to the sex, age and physical activity. By bioelectrical impedance
analysis we find out 38 (66.67%) underweight patients and 45 (78.95%) – with reduced
fat mass. Dynamometry shows values under the range to 40 patients (70.18%). The
results of Mini mental cognitive test show that 28 (49.12%) patients have preserved
cognitive function, 27 (47.37%) have mild disorder and 2 (3.51%) of them – moderate
disorder.
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Conclusion: Low energy value of food intake and the subsequent deficiency of
macro- and micronutrients have unfavorable consequences on the normal physical and
neuropsychological state of patients with chronic malnutrition.

МАЛНУТРИЦИЯ И СЪРЦЕ

Н. Хаджипетров, Д. Попова, Р. Попова
Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика
УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“–София
MALNUTRITION AND HEART
N. Hadjipetrov, D. Popova, R. Popova
Clinic of Metabolic Endocrinology Diseases and Dietetics
University Hospital Queen Jiovanna–ISUL–Sofia, Bulgaria
По-ранната концепция, че сърдечното участие е част от малнутрицията е
неточна. Недостатъчният внос на белтъчини с храната и енергийният недостиг
резултира в пропорционална загуба на скелетна и миокардна маса.Това води до
недостатъчен сърдечен дебит за нуждите на тъканния метаболизъм, който се
компенесира с адекватен нутритивен „съпорт“ при малнутритивни пациенти.
Той може да играе роля в профилактиката на сърдечната кахексия при избрани
пациенти, които се подготвят за кардиохирургия и при пациенти с рязка загуба
на тегло, които са застрашени от внезапна сърдечна смърт (ВСС) или аритмии.
Малнутрицията е често явление при хоспитализирани пациенти и много от тях
получават нутритивен „съпорт“ т.е и двата фактора играят роля в сърдечната компенсация. Обект на проучването са 50 пациента, преминали през клиниката за
периода 2009–2010 г. При тях са изследвани скелетната мускулатура и мастната
тъкан чрез антропометрия, бодиимпедансметрия, обиколка на бицепса на ръката, ИТМ, както и биохимични показатели – креатинин/висц.индекс, електролити, албумин, които имат съществено значение за характеристика на хранителния
статус. При 30 болни с малнутриция са проведени двуразмерна ехокардиография
(2РЕХОКГ), ЕКГ, Холтери за АН и ЕКГ, рентгенография на сърце-бял дроб-фас,
които характеризират цялостно състоянието на сърцето.
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ABSTRACT
Earlier concept that the heart is spared in malnutrition have been shown to be incorrect. Inadequate intake of protein and energy results in proportional loss of skeletal and
myocardial muscle. So does the ability to generate cardiac output. Nutrition support
may play a role in improving cardiac function in selected patients with cardiac cahexia
who are being prepared for cardiac surgery and in patients with rapid weight loss who
are at risk for sudden death due to arrhythmias. Malnutrition is common in hospitalized patients, and many patients in hospital now receive nutritional supplementation –
both facts have important cardiac implication. Investigation of skeletal muscle and fat
mass, BIM, anthropometry, biceps circumference, BMI,-2D-echo,ECG, plain film of
chest-heart sulhouette, Holter-ECG/BP in 30 patients with malnutrition for the period
of 2009–2010 years hospitalized in our clinic are observed.

РЕДКИ ВРОДЕНИ МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ –
РАЗСТРОЙСТВА НА МЕТАБОЛИТНИЯ ЦИКЪЛ НА УРЕЯТА
И ФЕНИЛКЕТОНУРИЯ – ПРОБЛЕМИ ПРИ ПАЦИЕНТИ НАД 18 Г.

М. Дичева, Д. Попова
Клиника по метаболитно-ендокринни заболявания и диететика,
УМБАЛ „Царица Йоанна–ИСУЛ“, София
RARE CONGENITAL METABOLIC DISEASES –
UREA CYCLE DISORDERS AND PHENYLKETONURIA –
PROBLEMS IN PATIENTS OVER 18 YEARS OF AGE

M. Dicheva, D. Popova
Clinic of Metabolic Diseases and Dietetics,
University Hospital Queen Giovanna–ISUL, Sofia
Фенилкетонурията и заболяванията с дефект в урейния цикъл са редки вродени метаболитни заболявания с ензимен дефицит, водещ до дефект в метаболизма
на аминокиселините, в резултат на което в организма се натрупват токсични метаболити (амоняк при дефект в урейния цикъл, фенилаланин при фенилкетонурията), които водят до увреждания на нервната система. В основата на лечението
на тези заболявания е спазването на стриктен диетичен режим, беден на храни,
съдържащи фенилаланин (при фенилкетонурията) и белтъчини (при хиперамониемията) при осигуряване на адекватен калориен внос, като има разработени и
специализирани диетични храни.
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Цел: Клинико-терапевтичен анализ на преминалите през клиниката пациенти
с редки вродени метаболитни заболявания и идентифициране на основните проблеми, водещи до влошен метаболитен кинтрол.
Група пациенти и методи: По неофициални данни в България броят на пациентите над 18 г. с разстройства в метаболитния цикъл на уреята е 1, с фенилкетонурия около 60. За 2010 г. в клиниката са хоспитализирани 3 пациенти – 1
пациент с дефект в урейния цикъл и 2 с фенилкетонурия. При всички пациенти е
снета стандартна хранителна анамнеза, проведени са антропометрични измервания и стандартни хематологични и биохимични изследвания, изследвани са нива
на амоняк и фенилаланин.
Резултати: Клиничният анализ установи долногранични стойности на телесното тегло, мускулна слабост, астено-адинамия, ментални нарушения, отклонения в диетичния режим при болните – невъзможност за стриктно спазване на диетичните препоръки поради отпадане на правото за получаване чрез заплащане
от НЗОК на специализираните диетични храни с навършвание на пълнолетие и
липсата на покупателна способност при свободна продажба. Налице са повишени нива на токсичните метаболити и лек анемичен синдром.
Изводи: Пациентите с фенилкетонурия и хиперамониемия се нуждаят от периодична оценка на нутритивния статус, мониториране на нивата на токсични
метаболити в кръвта, системно и ефективно диетолечение, необходимо през целия живот на пациентите поради вродения характер на заболяването.
ABSTRACT
Context: Phenylketonuria (PKU) and Urea Cycle Disorders /UCD/ are rare inherited conditions, characterised by enzyme deficiencies, which leads to defects in the
metabolism of amino acids. As a result toxic metabolites accumulate in the
body (ammonia and glutamine – UCD; phenylalanine – PKU), leading to damage
of the nervous system. Proven treatments are a strict diet, keeping to foods of low
phenylalanine levels by PKU and a low protein diet by UCD. Ensuring adequate calorie intake is a special challenge for patients. For these conditions specialized
dietary foods have been developed.
Aims: Clinical and therapeutical analysis of the patients with these rare metabolic
diseases. Observation and identification of the most common reasons for poor metabolic control.
Patients and methods: According to unofficial data in Bulgaria the number of
patients with UCD aged 18 years or over is 1, there are about 60 patients over 18 with
PKU. For a 1 year period we have observed 1 patient with UCD and 2 patients with
PKU. The standard food history for all the patients was taken, we conducted
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anthropometric measurements and standard hematological and biochemical
tests, also the levels of phenylalanine and ammonia were measured.
Results: The clinical analysis in patients shows low borderline values o f body
weight, muscle weakness, asthenia, adynamia, mental disorders, dietary abnormalities – due to patients over 18 not being able to afford the specialized dietetic
foods supplied by the NHIF; it is almost impossible for them to adhere to their strict
and important diet.
We have also found raised levels of toxic metabolites and mild anemic
syndrome.
Conclusions: Patients with PKU and UCD need periodic assessment of their
nutritional status. Periodic monitoring of levels of toxic metabolites in their
blood, and a systematical and efficient dietary treatment is needed throughout
their whole life due to the congenital nature of these diseases.
Key Words: Phenylketonuria, Urea Cycle Disorders, anthropometry, nutritional
status, dietary treatment.

МАЛНУТРИЦИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

Аницвете Ничева
УМБАЛ „Александровска“, София
MALNUTRITION OF YOUNG CHILDREN

Anitsvete Nicheva
„Alexandrovska“ Hospital, Sofia
Храненето при деца с малнутриция не отговаря на нужните енергийни и
хранителни потребности на бързорастящия детски организъм. Малнутрицията
води до различни по степен и вид хранителни дефицити, до изоставане в растежа
и физическото развитие и повишена заболеваемост от инфекции. По данни на
СЗО повече от 1/3 от децата под 5 годишна възраст в развиващите се страни са с
белтъчно-енергийно недохранване. Малнутрицията е причина за висока детска
смъртност в развиващите се страни. Малнутрицията е не само клиничен, но и
социален проблем, свързан с бедността и етническата дискриминация. Белтъчноенергийното недохранване (БЕН) настъпва първично- вследствие на продължително намален внос на белтъци и енергия и вторично- при заболявания, които
смущават адекватния внос и усвояване на белтък и енергия от храната. По-леките
форми на БЕН се означават с термина хипотрофия, по-тежките – като атрофия
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и маразъм, към тях спада и квашиоркор. Степените на хипотрофия се оценяват
на база антропометрични измервания, биохимични показатели, клиничен статус
и анамнестични данни за редукция на тегло през последните 3-6 месеца. Продължително недоимъчното хранене, твърде ранното или късно захранване, небалансираното, еднообразно хранене с повишен внос на въглехидрати за сметка на
системно понижен прием на белтъчини са причини за малнутриция при малките
деца. Изключителното кърмене и правилното захранване на кърмачетата по препоръките на СЗО играят важна роля в превенция на малнутрицията. Здравословното, балансирано хранене с оптимален внос на енергия, на белтъци, макро- и
микронутриенти, е важен фактор за добро здраве, оптимален растеж, нервно-психическо и физическо развитие на децата.
Ключови думи: малнутриция, белтъчно-енергийно недохранване, хипотрофия, маразъм, недоимъчно хранене, детска възраст, здравословно хранене.
ABSTRACT
Feeding of young children with malnutrition doesn’t respond to the energy and
nutrient requirements of the intensively growing child. Malnutrition leads to nutritional
deficits in different stages and origin, to growth retardation, to retarded physical and
mental development of children and to higher rate of infectious diseases. According
to WHO more than 1/3 of the children under 5 years are suffering from protein-energy malnutrition in the developing countries. Malnutrition is the major cause for child
mortality in developing countries. Malnutrition is not only clinical, but a social disorder rooted in poverty and ethnical discrimination. Protein-energy malnutrition can
be primary- as a sequence of prolonged diminished intake of protein and energy and
secondary- as a result of diseases which disturb the intake and assimilation of protein
and energy from food. The lighter forms of protein-energy malnutrition cause hypotrophy, the heavier- atrophy, marasmus and kwashiorkor. The stages of hypotrophy can
be estimated according to anthropometric measurements, biochemical values, clinical
condition and history for lost of weight during the last 3–6 months. The prolonged
insufficient nutrition, the too early or too late complementary feeding, the imbalanced
and routine feeding with higher intake of carbohydrates and diminished protein intake
lead to malnutrition of infants and young children.Тhe exclusive breastfeeding and
the appropriate complementary feeding of infants according to WHO recommendations have an important role for prevention of malnutrition. The healthy, well balanced
nutrition with optimal intake of energy, proteins, macro- and micronutrients is a major
factor for good health, optimal growth, mental and physical development of young
children.
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