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СПОНСОРИ

ПЛАТИНЕН СПОНСОР
Sanofi- Genzyme

ГЕНЕРАЛНИ СПОНСОРИ
Novartis
Teva
Аквахим 
UСB
UST-Pharma Ltd.

ОСНОВНИ СПОНСОРИ
Bayer 
Gerrot Lannach
ChimimportPharma
Sopharma
Gedeon Richter

Организационният комитет и Научно дружество по неврология, 
психиатрия и психология на детското развитие

Научно дружество по невромускулни заболявания и
Българско дружество против епилепсията

изказват благодарност на спонсорите на конференцията
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ПРОГРАМА
НА НАЦИОНАЛНАТА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ 

И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
20-22 октомври 2016, София, „Парк Хотел Москва”

Основни теми на конференцията:
1. Епилепсия- диагностика и лечение
2. Автоимунни и демиелинизиращи и възпалителни заболявания на нервната система
3. Редки, генетични и метаболитни заболявания на нервната система
4. Церебрална парализа- съвременни възможности за лечение
5. Разстройствата от аутистичния спектър като интердисциплинарен проблем
6. Диагностика и превенция на психичните заболявания в детската възраст
7. Психология на детското развитие

Регистрация -  от 14,30 ч. на 20.10.2016 г.                        
и от 8.00 ч. на 21.10.2016  в Парк-Хотел „Москва”, София

Постерите се поставят от 8.00 ч. на 21.10.2016  и остават на разположение до 13 ч. на 
22.10.2016 г.

Представяне на постерите на 21.10.2016 г. от 13.00 до 14.00 часа
  

21.10.2016 г. (петък) - Зала “Европа”                                                                                      

8.30 Откриване

8.35 -13.00   СЕСИЯ „ЕПИЛЕПСИИ- АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДИАГНОСТИКАТА И 
ТЕРАПИЯТА НА ДЕТСКИТЕ ЕПИЛЕПСИИ – I ЧАСТ” 

 Председатели: Доц.П.Димова, д-р Е.Витева 

8.40-9.00   Лечение на епилепсиите и значението на пристъпна агравация 
от антиепилептични медикаменти 

 Е. Витева, З. Захариев

9.00-9.30  Classification of epilepsies and syndromes: pro and cons 
 Prof. Athanasios Covanis (Greece)

9.30-10.00  Recommendations for the management of infantile seizures. 
 Prof. Nebojsa Jovic (Serbia)

10.00-10.30  Drug-resistant epilepsies and epilepsy surgery: the situation in Serbia 
 Prof. Dragoslav Sokic (Serbia)

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ
НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, 

ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 
София 20-22 октомри 2016 г.

Научно дружество по неврология, 
психиатрия и психология на детското развитие
Научно дружество по невромускулни заболявания

Българско дружество против епилепсията

Председател:
 Проф.В.Божинова

Заместник председатели:
 проф. Ивайло Търнев
 проф. Иван Иванов
 проф. Иван Литвиненко
 доц. Петя Димова
 проф. Надя Полнарева
 проф. Пламен Калчев

Членове:
 Доц. Антон Славчев
 Доц. Димитър Терзиев 
 Доц. Силвия Шопова
 Доц. Хариета Манолова
 Доц. Евдокия Славчева
 Доц. Мелания Радионова
 Доц. Десислава Богданова
 Доц. Албена Тодорова
 Доц.  Илияна Пачева
 Д-р  Веселин Томов
 Д-р  Румяна Ралчева
 Д-р  Атанаска Аврамова
 Д-р  Илиана Александрова
 Д-р  Ася Асенова
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дисплинарен диагностичен и терапевтичен подход 
 П. Димова, М. Пенков, К. Минкин 

15.30-15.50  Идиопатични детски фокални епилепсии
 И. Александрова, В. Божинова 

 ФИРМЕН СИМПОЗИУМ
15.50-16. 20       Симпозиум на UCB
 „Оценка на когнитивните функции при лечение с АЕЛ”. 

 Когнитивни функции при деца с епилепсия
 Доц. М. Рашева 

 Оценка на когнитивните функции с Epitrak при деца с епилепсия.
 Проф.В. Божинова

16.20-17.20  СЕСИЯ «ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ И ПАТОЛОГИЯ В РАЗВИТИЕТО»
 Председатели:  Доц.И. Пачева, д-р М.Панова 

16.20- 16.40  Фактори, влияещи върху нервно-психическото развитие на пет-
годишна възраст. 

 Йорданова Р., И.Иванов. 

16.40-17.00  Заболявания - имитатори на  детска церебрална парализа: роля 
на генетичните и метаболитни изследвания. 

 Пачева, И. 

17.00-17.20  Здравен статус на български пациенти с шънтирана хидроцефалия. 
  Панова М., И.Иванов, К.Габерова, И.Пачева, В.Маринов, А.Петкова, 

И.Генева,  К.Маджарова, М. Гонкова, Е Начевска, М.Бошева 

17.00-17.20  Здравен статус на български пациенти с шънтирана хидроцефалия. 
  Панова М., И.Иванов, К.Габерова, И.Пачева, В.Маринов, А.Петкова, 

И.Генева,  К.Маджарова, М. Гонкова, Е Начевска, М.Бошева

17.20 -19.00  СЕСИЯ „ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  НА НЕРВ-
НАТА СИСТЕМА” – I ЧАСТ

 Председатели:  проф. И. Иванов, проф. Божинова 

17.20-17.40  Вирусът Zika и вродените мозъчни малформации. 
 Божинова В. 

10.30-11.00  Кафе пауза  

11.00-11.20  The national program in Romania for drug-resistant epilepsies: the 
current situation

 Dr. Ioana Mindruta (Romania) 

11.20- 11.40 Neuroimaging in drug-resistant epilepsy: principles and methodology
 Dr. Vasileos Kokkinos (Greece)

11.40-12.10  Neuroimaging in drug-resistant epilepsies: clinical implications 
Dr. Kyriakos Garganis (Greece)

12.10-12.40   The changes in the adolescent brain and Juvenile myoclonic epilepsy 
  Prof. Dana Craiu (Romania)

12.40-13.00  “Консенсус за диагностика, лечение и проследяване  на пациенти-
те с Туберозна склероза – комплекс в България” 

 Проф. В.Божинова, проф. Паскалев

13.00- 14.00  0бед  

13.00-14.00   ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 Постери „Детска неврология” (№1-№25) 
  Председатели: 
  Детска неврология: Проф. Ив.Литвиненко, доц. Руска Йотова, доц. Мария  

Рашева, доц. Илиана Пачева, д-р Мария Божидарова, д-р Веселин Томов

 Постери „Детска психиатрия и психология на развитието” (№26-39) 
  Председатели: 
  Детска психиатрия: доц. Антон Славчев, доц. Димитър Терзиев, доц. 

Светла Стамболова, доц. Хариета Манолова, доц. Силвия Шопова

21.10.2016 г. (петък) - Зала “Европа”

14.00 – 16.00  СЕСИЯ „ЕПИЛЕПСИИ - АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ДИАГНОСТИКАТА И 
ТЕРАПИЯТА НА ДЕТСКИТЕ ЕПИЛЕПСИИ – II ЧАСТ” 

 Председатели Проф. Иван Иванов, доц. Р.Йотова, д-р К.Минкин 

14.00 – 15.30  Медикаментозно-резистентни епилепсии в детска възраст 
–10-годишен опит в България с епилептична хирургия при мулти-
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10.30-11.00 Кафе пауза 
 
11.00-11.30  Върху диагностичното валидиране на нарушенията в афектив-

но-поведенческата регулация и сензорното процесиране в кли-
ничната практика 

 Й. Пискова 

11.30-12.00  Концепция за въздействие и свързване в терапевтичния процес 
 Жулиета Темникова, Светлана Картунова 

12.10-12.30  Психологични аспекти на генетичното консултиране при семей-
ства, обременени с генетични и метаболитни заболявания на 
нервната система

 Е. Заякова, С. Шопова, А. Савов

12.40-13.00  Зала Европа
  Консенсус за диагностика, лечение и проследяване  на пациен-

тите с Туберозна склероза – комплекс в България”
 Проф. В.Божинова, проф. Паскалев

13.00-14.00   ПОСТЕРНА СЕСИЯ

 Детска психиатрия и психология на развитието (№26---) 
  Председатели: 
  доц. Антон Славчев, доц. Димитър Терзиев, доц. Светла Стамболова, 

доц. Хариета Манолова, доц. Силвия Шопова

14.00- 19.00  СЕСИЯ „ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО - 
ІI ЧАСТ” 
 Председатели: Доц. В. Станчева-Попкостадинова, доц. Д. Терзиев, доц. 
М. Богданова

14.00  Трудни поведения при деца с разстройство от аутистичния спек-
тър- прояви и развитие

 А.Бистриан, С.Стайкова, А.Аврамова, Д.Симеонова, Д.Терзиев, Н.Полнарева

14.30-15.00  Ролята на клиничния психолог в диагностичния процес и проследя-
ване на деца с разстройство от аутистичния спектър (РАС)

 Х. Манолова, Св. Стайкова, Ал. Джонова, М. Христова

15.00-15.30 Диагностика и превенция на аутизма при бебета и малки деца
 Богданова М.

17.40-18.05  Остри енцефалопатии, асоциирани с вирусни инфекции - опит от 
последните 4 години. 

  Иванов И.,  И. Пачева, М. Панова, Г. Габерова, И. Янков, Л. Чочкова, И. Сто-
ев, П. Маркова, В.  Драгнева, И. Илиева, Б. Маринска, Н. Гечев, А. Петрова, 
М. Троянчева, С. Ангелова, Н. Корсун, М. Стойчева, А. Мангъров, И. Литви-
ненко, Т. Шмилев. 

18.05-18.25  Херпес симплекс енцефалити – клинична характеристика и послед-
ствия в детска възраст. 

  Колева M., В. Божинова, Д. Денева, И. Александрова, Е.Славкова, Н. Топалов. 

18.25-19.00  Автоимунни енцефалити- актуална диагностика и лечение. 
  Проф. В. Божинова

19.00-20.00  ОРГАНИЗАЦИОННО СЪБРАНИЕ НА ДРУЖЕСТВОТО ПО НЕВРОЛОГИЯ, 
ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА ДЕТСКОТО РАЗВИТИЕ.

  УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА „НАУЧНО ДРУЖЕСТВО ПО ДЕТСКА 
НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО” ВЪВ 
ВРЪЗКА СЪС СЪДЕБНА РЕГИСТРАЦИЯ НА НАУЧНОТО ДРУЖЕСТВО 

20 ч.  CЪЗРЯВАНЕ  НА  КОРТИКОСПИНАЛНИТЕ  МОТОРНИ  ПЪТИЩА:  КАКВО ПО-
КАЗВАТ  ИЗСЛЕДВАНИЯ С  ТРАНСКРАНИАЛНА  МАГНИТНА  СТИМУЛАЦИЯ, 
МОРФОЛОГИЧНИ И  ИЗОБРАЗЯВАЩИ  ПРОУЧВАНИЯ

 В.Томов, Б.Димитров

21.10.2016 г. (петък) - Зала „2”

9.00- 13.00 СЕСИЯ „ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО - І ЧАСТ”
  Председатели: проф. П.Калчев, проф.Надя Полнарева, доц. Антон Славчев,  

доц. С.Шопова

9.00-9.30  Психопатни черти и агресия в юношеска възраст – структурен 
модел с медиаторна роля на морална неангажираност  

 П. Калчев

9.30-10.00  Тъмната триада–кратка форма: факторна структура и кон-
структна валидност при български юноши

 Светлина Колева

10.00-10.30  Социалните онлайн медии в клиничната практика – повече от 
“pop-up”

 Димитър Терзиев
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08.30- 09.00  Актуално състояние на диагностиката и лечението на множест-
вената склероза в детската възраст  

 Божинова В.

09.00-13.00  СЕСИЯ „РЕДКИ, ГЕНЕТИЧНИ И МЕТАБОЛИТНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВ-
НАТА СИСТЕМА”. 
 Председатели: проф. И. Търнев, проф. И. Литвиненко, проф. Р. Тинчева

09.00-09.20  СИМПОЗИУМ НА АКВАХИМ
  Клиничен спектър на болестта на Niemann Pick C. 
 Възможности за диагностика и лeчeние в България.  
 Д-р Т. Чамова, проф. И. Търнев.

09.20-10.20  СИМПОЗИУМ НА SANOFI - GENZYME
  “Лизозомни болести на натрупването в неврологичната практи-

ка - можем ли да подобрим диагностиката?”  
 Модератори - Проф. Венета Божинова и Проф. Ивайло Търнев

 Болест на Фабри  – диагностика и лечение  
 д-р Теодора Чамова

  Болест на Помпе с късно начало  в детскта възрат– клинични случаи  
 Проф. Венета Божинова

  Скрининг за болест на Помпе  – проект на Българското дружество 
по нервно мускулни заболявания

 Проф. Ивайло Търнев

  Мукополизахаридоза тип 1 – как да подобрим диагностиката?
 Проф. Радка Тинчева

10.20-10.40  Clinical and Genetic aspects of Synaptopathies and Paroxysmal 
Neurological Disorders  

 Prof. Houlden, H., Salpietro V. (UK)

10.40-11.10  Опсоклонус –миоклонус синдром при деца – споделяне на нашия 
опит с демонстрация на случаи  

 Литвиненко И., М. Божидарова, Г. Тачева, Д. Стаматов, В. Божинова

10.40-11.10  Синдром на Barth  
  Д. Авджиева, А. Тодорова, А. Кадъм, М. Иванова, И. Йорданова, Т. Тодоров, 

И. Литвиненко, А. Димитрова-Дашева, Р. Тинчева

15.30-16.00 Транскраниална електростимулация при деца с аутизъм
 Пламен Димитров

16.00-16.30 Кафе пауза 

16.30-17.00  Родителско приемане-отхвърляне и интернални и екстернални 
проблеми при деца в предучилищна възраст

 Колчева, М. Станкова.

17.00-17.30  Социално-емоционална самотност при майки на деца с генерали-
зирано разстройство на развитието

 Николова, Н.  С. Шопова

17.30-18.00  Диагностични предизвикателсктва пред детската невропсихоло-
гия при оценка на пациенти с дислексия. Синдром на Майерс-Ирлен

 Заякова E., С. Шопова, А. Асенова, М. Колева, Е. Славкова, В. Божинова

18.00-18.30  Какво мерят самооценъчните скали за емпатия и систематизи-
ране – представи за себе си или способности?

 Камелия Ханчева, К., Н.Рачев

18.30-19.00  Семейно-медиирана интервенция при деца от аутистичния спек-
тър“.  – презентация

 Атанасова, З., Н.Йончева

19.00-20.00  Зала Европа
  Организационно събрание на дружеството по неврология, 

психиатрия и психология на детското развитие.
  Учредително събрание на „Научно дружество по детска не-

врология, психиатрия и психология на развитието” във връз-
ка със съдебна регистрация на научното дружество

20 ч.  Вечеря

22.10.16 г. (събота) - Зала „2”

08.00-09.00  СЕСИЯ „ВЪЗПАЛИТЕЛНИ И АВТОИМУННИ ЗАБОЛЯВАНИЯ  НА НЕРВНАТА 
СИСТЕМА” – II ЧАСТ 
 Председатели : Доц. В. Гергелчева, д-р И. Генева

08.00-08.30  Хронична възпалителна демиелинизираща полиневропатия в дет-
ска възраст - представяне на случай на 4 годишно момиче, лекува-
но 2 години и обзор  

 Гергелчева В.
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ПОСТЕРИ

Представяне на постерите 21.102016 г. от 13.00 до 14.00 часа
Постерна сесия „Детска неврология” – Постери №1-№25

Председатели:  Проф. Ив.Литвиненко, доц. Руска Йотова, доц. Мария  Рашева, доц. Илиана 
Пачева, д-р Мария Божидарова, д-р Веселин Томов

1.  Колева, М., В.Божинова, Е. Славкова, Д.Денева, А.Асенова, В.Томов, Н.Топалов, 
С.Дачева. Мозъчни инсулти при деца с тромбофилии. 

2. Колева, М., В.Божинова, Н.Топалов. За болестта и синдрома „Moyamoya“.

3.  Панова, М. , И.Пачева, Л.Чочкова, И. Янков, Д.Манолова, Н. Джелепова, М. Мари-
нов, С.Сираков, К. Габерова, Д. Търтова, Н.Стоянова, Т. Шмилев, И. Иванов. Мно-
жествени дурални артериовенозни фистули при 9-годишно дете.

4.  Габерова, К., И. Пачева, И. Иванов, И. Генева, М. Панова, Т. Шмилев, Д. Търтова, К. 
Кетев, К. Пармакова, П. Атанасова. Синдром на Guillain-Barre в детска възраст 
– променя ли се честотата и клиничното протичане през последните години?

5.  Стаматов Д., И. Литвиненко, Г. Тачева , М. Божидарова. Случай на остър дисе-
миниран енцефаломиелит

6.  Търтова Д., И. Пачева, И. Иванов, М. Панова, И. Генева, П. Атанасова, К. Пар-
макова, Ф. Гълъбова, М. Троянчева. Остра периферна пареза на лицевия нерв в 
детска възраст – честота, етиология, рецидиви: клинично проучване за период 
от седем години

7.  Търтова, Д.,  И. Пачева, И. Иванов, М. Панова, И. Генева, Р. Йорданова, К. Шукер-
ски. Очна ювенилна миастения гравис:  трудности при диагноза, клинични осо-
бености и терапевтичен подход: представяне на случай и литературен обзор

8.  Родопска, Е.,  В. Божинова, С.Бичев. Мускулна дистрофия тип Дюшен  – необхо-
димостта от ранна диагноза и превенция с пренатална диагноза. 

9.  Кастрева, К. , Т. Чамова, И. Търнев. Клинично проследяване на български пациен-
ти с прогресивна мускулна дистрофия тип Дюшен (ДМД) и тип Бекер (БМД)

10.  Колева, М., В.Божинова, И.Брадинова, А.Савов, М. Даскалов. Представяне на 
фамилен случай с рядка RYR1 мутация.

11.  Чамова, Т. , И. Литвиненко, В. Божинова, Д. Аткинтсон, Е. Де Врит, К. Кастре-
ва, Ст. Бичев, В. Гергелчева, Л. Калайджиева, А. Йорданова, И. Търнев. Наслед-
ствена сетивна и моторна полиневропатия тип Лом (НСМП4D) при българо-
мохамедани

12.  Чамова, Т.,  Д. Кънчева, Т. Тодоров, И. Пачева, И. Иванов, С. Чернинкова, Д. Злата-
рева, В. Хаджийска, Е. Наумова, А. Йорданова, А. Тодорова, И. Търнев. Дистония-
тремор синдром - вариант на Болест на Louis-Bar, обусловен от хомозиготна 
мутация p.V2716A в АТМ гена

11.30-12.00  Иванов, И., А. Йорданова, И. Литвиненко, Л. Ангелова, Х. Мумджиев, 
М. Панова, И. Пачева, Р. Йорданова, D.Atkinson, К. Гузгунов, Н. Вачева, 
В. Беловеждов, Д. Митковски, М. Бошева, Т. Шмилев  

  Тодорова,  А.,T. Тодоров, А. Киров, В.Божинова, Петя Димова, М. Глушкова, 
T. Чамова, A. Йорданова, И. Търнев

12.00-12.30  Нови технологии за молекулярно-генетична диагностика в срав-
нение със златния стандарт. Спиноцеребеларни атаксии и невро-
фиброматоза  

  Тодорова,  А.,T. Тодоров, А. Киров, В.Божинова, Петя Димова, М.Глушкова, 
T. Чамова, A. Йорданова, И. Търнев

12.30- 13.00 Автозомно-рецесивни заболявания при българо-мохамедани  
  Чамова, Т., И. Търнев

13.00-13.30 Обед

13.30-15.30  СЕСИЯ „ ВАРИЯ” 
 Председатели: проф.Божинова, проф. И.Литвиненко

13.30-14.00   Молекулярно генетични и геномни  изследвания при пациенти с 
идиопатична генерализирана епилепсия и комплексни епилептич-
ни синдроми.  

  Пейчева В., Н.Иванова, К.Каменарова, И.Александрова, Д.Стаматов, 
С.Желязкова, Д. Денева, Е.Родопска, М.Панова, М.Божидаровa, Д.Христова, 
И.Пачева, И.Литвиненко, И.Иванов, В.Божинова, Е. Симеонов, В.Митев, 
А.Йорданова, Р.Кънева

14.00-15.30  ОРАЛНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ НА НАГРАДЕНИ ПОСТЕРИ

15.30  ЗАКРИВАНЕ НА НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
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ПОСТЕРИ
Представяне на постерите 21.102016 г. от 13.00 до 14.00 часа

Постерна сесия 
«Психология на рзвитието и детска и психиатрия» - №26-38

Председатели:  доц. Антон Славчев, доц. Димитър Терзиев, доц. Светла Стамболова, 
доц. Хариета Манолова, доц. Силвия Шопова

26.  Полнарева, Н., А.Аврамова, С.Стайкова, Д.Симеонова, Д.Маслинкова, Х. Манолова, 
Д.Терзиев. Въвеждане на специализирани инструменти в оценката на деца с РАС 
в ранна детска възраст (опит от проект „Развитие на ефективни програми за 
ранна диагностика на децата с аутизъм в България чрез прилагане на междуна-
родни стандартизирани инструменти”- НФМ 2009-2014)

27.  Христова, М., Х. Манолова, С. Стайкова. Характеристики на профилите на 
деца с РАС в предучилищна и училищна възраст.

28.  Манолова, Х., Р. Величкова-Грънчарова, В. Станчева-Попкостадинова. Ролята 
на сексуалното възпитание при деца с развитийни проблеми. 

29.  Стайкова, С, Х. Манолова. Съвременни подходи и добри практики за психоло-
гично изследване на деца с проблеми в поведението 

30.  Стайкова, С., Х.Манолова, Д. Терзиев. Приложение на Скала за оценка на субек-
тивното благополучие и взаимоотношенията с родители и връстници при 
изследване на деца и юноши в клиничен контекст

31.  Христова, М. , С. Шопова. Проективните диагностични методи в детска въз-
раст, потенциал за планиране на фамилна терапия /клиничен случай/

32.  Шопова, С., Е. Заякова, В. Томов. Между Мендел и Лурия: клиничен пример за 
еволюцията на един диагностичен процес

33.  Милушева Р.,  Х. Манолова, В. Тодорова. Влияние на продължителността на 
хроничната соматична болест на детето върху копинг стратегиите на ро-
дителите

34.  Манолова Х. Ефектът от приложение на ФГК при деца в риск сред ромската общност

35.  Манолова Х. Р. Милушева , В. Станчева-Попкостадинова. Ранна интервенция в 
педиатричната практика – съвременни концепции и подходи

36.  Станчева-Попкостадинова, В., Иванка Шалапатова, Хариета Манолова, Румя-
на Милушева. Развитие на социално-здравни услуги за деца - проблеми и въз-
можни решения

37.  Станчева-Попкостадинова, В. , Е. Керанкова. Ефективност на системата за 
регистриране случаи на насилие и пренебрегване на деца

38.  Манолова  Х., М. Христова. Превенция на насилие в двойката – директна ра-
бота с юноши

13.  Пачева, И. , Т. Тодоров, И. Иванов, Д. Търтова, К. Габерова, Д. Димитрова. ТSEN54 
ген свързана понтоцеребеларна хипоплазия тип 2, имитираща дискинетична 
форма на церебрална парализа с тежко изоставане в НПР, епилепсия и прогре-
сираща микроцефалия: представяне на 3 случая

14.  Колева, М.  В. Божинова, Т.Тодоров, И.Александрова, А.Тодорова, А.Йорданова. 
Рядък ген при семейство със SCA 13 – представяне на клиничен случай. 

15.  Асенова А., В.Божинова, Н.Топалов, Д.Тончева. Генетично потвърден синдром 
на Norman Roberts  при дете и диференциална диагноза със синдрома на Walker- 
Warburg. 

16.  Асенова A., Е. Славкова, В. Божинова,  С. Чернинкова,  В. Недева, Н. Топалов., Р. 
Саръева , Р. Кънева. Представяне на генетично верифициран фамилен  случай 
на „Леберова оптична атрофия плюс синдром”

17.  Самуел Дж., Чернинкова, А. Йорданова, И. Търнев. Наследствена спастична па-
рапареза тип 3А с клинична характеристика, наподобяваща  на детска цере-
брална парализа (ДЦП), дължаща се на мутация в атластиновия ген

18.  Пейчева , B., Н.Иванова, В.Божинова, В.Митев, А.Йорданова, Р.Кънева. 7P22.3 
микроделеция и 6q26 микродупликация в български пациенти с комплексни епи-
лептични синдроми 

19.  Томов, В.,  В.Божинов, Д.Денева, П.Димова, Ил.Бонева, Ал.Тодорова. Терапевтич-
но резистентна епилепсия при синдрома на ринг хромозома 20 с представяне 
на нов клиничен случай.

20.  Денева, Д.,  В.Божинова, И. Иванов,  Д.Тончева. Генетично верифициран случай 
на Miller–Dieker синдром, класическа лисенцефалия (тип 1)- дизморфични, ЕЕГ и 
МРТ характеристики. 

21.  Тачева, Г.,  М. Пенков, А. Кадъм, D. Pilz, Д. Стаматов, М. Божидарова, И. Лит-
виненко. Мутация в TUBB2b гена водеща до малформации в развитието на 
мозъка- описание на клиничен случай.

22.  Колева, М., В. Божинова, Д.Денева , И.Александрова, Н.Топалов. Хетеротопии – 
клинични изяви при деца с перивентрикулна и band хетеротопия. 

23.  Кадъм А. , Д. Авджиева, Д. Стаматов, Г. Тачева, И. Литвиненко, Р. Тинчева. Ре-
зултати от първите 4 години на провеждане на кетогенна диета в България

24.  Колева, М., В. Божинова, Н. Топалов. МРТ-лезии и неврофиброматозни светли 
обекти (NBO) при деца с неврофиброматоза тип 1.

25. Станчева М.,  В. Васева, Г. Георгиева-Козарова. Клиничен случай с атипична 
болест на Schuermann тип ІІ в лумбална област
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imaging, clinical manifestation of seizures and syndromes, video EEG information and 
investigative procedures.
Although the 1989 classification has been criticized and needed to be updated, it has 
been widely accepted and is still universally employed. The aim of the 2010 commission 
was to formulate a classification based on methods used in biology to identify “separate 
species” and “natural classes”. However, such an aim has largely proved elusive due to 
lack of evidence. Certain changes proposed in the 2010 organization of epilepsies did not 
last and others proved to be unacceptable socially.
The ILAE commission on classification and terminology with the proposed changes has 
caused confusion among clinical epileptologists in terms of communication and teaching 
purposes. Instead of building on the 1989 classification and making the necessary changes 
based on new advances and to define better some terms that have been misused and 
misunderstood like idiopathic and cryptogenic. They have used in general for example the 
term genetic that does not specifically identify a syndrome and is socially unacceptable.
During my presentation the pro and cons of the new attempts to classify epilepsies will 
be discussed.

THE CHANGES IN THE ADOLESCENT BRA4IN AND JUVENILE MYOCLONIC EPILEPSY
Dana Craiu

Pediatric Neurology Discipline, Clinical Neurosciences Department, “Carol Davila” University of Medicine 
Bucharest, Romania

 
This lecture presents evidence for physiological changes of the brain structures and 
receptors involved in JME and hormonal influence during adolescence. 
The GABAA receptor distribution and specific regional and temporal expression patterns 
of all subunits of the receptor change with age from neonate to adolescent/adult, 
contributing to age-related changes in brain excitability. Interpatient variability of GABA A 
subunits expression might contribute to seizure susceptibility, anti-epileptic drug efficacy, 
side-effects profile.
Brain structures mature at strikingly different rates and ages with specific changes during 
adolescence as shown by quantitative MR. Cortical gray-matter volume shows reduction 
in frontal and parietal areas and deep gray matter reduces in anterior thalamus, putamen, 
caudate. DTI findings support continued microstructural change in white matter during 
late adolescence with robust developmental changes in thalamo-cortical (particularly 
thalamo-prefrontal) connectivity during late childhood and adolescence.
JME is system epilepsy, involving cortico-thalamo-cortical networks. Thalamic 
dysfunction, abnormalities of frontal cortical gray matter, neurotransmitter changes and 
brain connectivity disturbances have been suggested byclinical and neurophysiologic 
data and demonstrated by PET, quantitative MRI, MRS, DTI tractography, etc. Mutations 
have been identifiedin a small proportion of JME population in chromosome 6p at two 
independent loci: 6p21.3 coding GABA A receptor subunit swhich might explain changes 
of brain excitability and 6p12 coding for Myoclonin1/EFHC1 gene (microtubule associated 
protein) which may cause disturbances in cell division and neuronal radia lmigration 

РЕЗЮМЕТА

ПАРАДОКСАЛНА ПРИСТЪПНА АГРАВАЦИЯ ОТ АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ МЕДИКА-
МЕНТИ

Е. Витева, З. Захариев
Медицински Университет – Пловдив, Катедра по неврология

Представяме актуална информация от направена детайлна литературна справ-
ка и собствен опит за един често подценяван аспект от лечението на епилеп-
сиите – парадоксална пристъпна агравация от антиепилептични медикаменти 
(АЕМ). 
Пристъпната агравация от АЕМ се определя като парадоксална реакция в случа-
ите, когато прилагането на АЕМ води до по-висока пристъпна честота и/или 
тежест, и/или промяна във вида на пристъпите, при които обичайно са ефек-
тивни, или при поява на нов вид пристъпи или епилептичен статус. Основният 
механизъм на агравацията е появата на обратен фармакодинамичен ефект. На-
блюдава се при пациенти, лекувани с АЕМ с един механизъм на действие – ГАМК-ер-
гични или блокатори на Na+ канали. Рискови фактори за пристъпна агравация са: 
епилептична енцефалопатия, полиморфни пристъпи,  политерапия, висока прис-
тъпна честота, когнитивен дефицит и/или поведенчески нарушения. Описани 
са два основни модела за пристъпна агравация от АЕМ: 1. Пристъпна агравация 
при заместване на АЕМ с генерични форми; 2. Пристъпна агравация с предизвик-
ване на ЕС при повишаване на дозата на АЕМ – при резистентни епилепсии с 
неблагоприятна прогноза. Представена е подробна информация за ролята на АЕМ 
за агравация на различните видове епилептични пристъпи при различни видове 
епилепсии и предизвикване на ЕС. Поместени са и собствени данни от клинично 
наблюдение на пациенти с епилепсия и пристъпна агравация, предизвикана от 
АЕМ. Обобщени са препоръки за правилно диагностициране на този феномен на 
базата на изключване на фактори, свързани със заболяването, прилагания медика-
мент и пациента, които могат да обяснят наблюдаваното клинично влошаване. 
Включени са и препоръки за адекватен терапевтичен подход с цел превенция на 
предизвикана от АЕМ пристъпна агравация.
  Ключови думи: епилепсия, пристъпна агравация, епилептичен статус, антие-
пилептични медикаменти

CLASSIFICATION OF EPILEPSIES AND SYNDROMES: PRO AND CONS
Athanasios Covanis

Child Neurologist

Since the 1989 classification of epilepsies there has been a demand for revision based 
on new advances in nearly all fields of epileptology, in order to guide better clinical and 
research activities.  Such advances have occurred in genetics, functional and structural 
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NEUROIMAGING IN DRUG-RESISTANT EPILEPSY: PRINCIPLES AND 
METHODOLOGY

Dr. Vasileios Kokkinos

Neuroimaging is a term describing several techniques applied to identify anatomical, 
physiological and functional states of the brain. In the context of epilepsy surgery for 
drug-resistant cases, neuroimaging protocols vary among centers. In the Epilepsy Center 
of Thessaloniki, the protocol is comprised of: a) structural MRI, b) fMRI, c) EEG-fMRI, 
and d) DTI Tractography. This talk will present the principles behind each technique, the 
methodological details of application and their role in hypothesis-formation and decision-
making for epilepsy surgery.

NEUROIMAGING IN DRUG-RESISTANT EPILEPSIES: CLINICAL IMPLICATIONS
Kyriakos Garganis (Greece)

THE NATIONAL PROGRAM IN ROMANIA FOR DRUG-RESISTANT EPILEPSIES: THE 
CURRENT SITUATION
Ioana Mindruta (Romania)

DRUG-RESISTANT EPILEPSIES AND EPILEPSY SURGERY: THE SITUATION IN 
SERBIA

Prof. Dragoslav Sokic (Serbia)

КОНСЕНСУС ЗА ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ  НА ПАЦИЕНТИТЕ 
С ТУБЕРОЗНА СКЛЕРОЗА – КОМПЛЕКС В БЪЛГАРИЯ

Под редакцията на акад. проф. д-р И. Миланов, д.м.н., проф. д-р В. Божинова, д.м., проф. д-р 
Емил Паскалев, д.м.н.

Туберозна склероза комплекс (TSC)  е рядко генетично заболяване с автозомно-до-
минантно предаване, с честота около 1 на 6000 - 10000 раждания, с мултиорган-
но засягане на мозъка, сърцето, кожата, бъбреците, белия и черния дроб и склон-
ност към образуване на доброкачествени тумори. Причинява се от  мутации в 
гените TSC1  (9q34), кодиращ  TSC1 протеина hamartin или TSC2 (16 p13.3), коди-
ращи синтеза на TSC2 протеина tuberin. Hamartin и tuberin инхибират  rapamycin 
complex 1 (mTORC1) - протеинкиназа, регулираща протеиновия синтез, клетъчния 
растеж и пролиферация, а дефицитът им обуславут свръхактивност на mTORC1 
и туморен растеж.  
Диагностицирането на туберозната склероза е на базата на комбинация от кли-
нични белези (главни и второстепенни) и генетично верифициране, а проследя-
ването и лечението налага мултидисциплинарен подход. Актуализираният меж-
дународен консенсус за диагностиката на TSC от 2013 г.  включва.А. Генетичен 
диагностичен критерий - доказването на патогенни мутации с инактивиране 
на функциите протеина hamartin или на tuberin прави сигурна диагнозата TSC 

during cortical development, most probably leading to disruptions in later connectivity of 
brain are as and possible aberrant circuitry.
What are the normal changes during puberty of the brain structures involved in JME 
and howare the yinfluenced by genetic disturbance sproducing JME ononeside and by 
hormonal changes on the otherside? Why does JME start around adolescence? These are 
questions partly answered by the hugeres earch per formed in the recent years.

RECOMMENDATIONS FOR THE MANAGEMENT OF INFANTILE SEIZURES
Nebojša J. Jović

Clinic of Neurology and Psychiatry for Children and Youth, Belgrade, Serbia

     The incidence of epilepsy in infants is the highest of all age groups. Epileptic spasms 
are the largest subgroup and, in the first two years of life, febrile seizures are the most 
commonly occurring seizures. The infantile onset of epilepsy is often associated with 
poor outcome. There are increased comorbidities of intellectual disability and autism. 
Evidence-based guidelines, or recommendations, for the management of infants with 
seizures are lacking. A Task Force of the Commission of Pediatrics developed a consensus 
document addressing diagnostic markers, management interventions, and treatment of 
infantile seizures. 
     According to the expert opinion, Infants with recurrent seizures warrant urgent 
assessment for initiation of antiepileptic drugs (AEDs). Infantile epileptic encephalopathies 
should have rapid start and increment of AED dosage. There is no high level evidence to 
support any particular current agents for therapy of infantile seizures. For focal seizures, 
levetiracetam is effective; for generalized seizures, weak evidence supports levetiracetam, 
valproate, lamotrigine, topiramate, and clobazam. Some age-dependent epilepsies and 
epileptic syndromes could evolve to other epilepsies forming spectrum of specific electro-
clinical syndromes. Stiripentol (in combination with valproate and clobazam) is effective 
for Dravet syndrome, whereas weak evidence supports that topiramate, zonisamide, 
valproate, bromide, and the ketogenic diet are possibly effective. Most AEDs are poorly 
effective for Ohtahara syndrome.    
     Adrenocorticotropic hormone (ACTH) and/or oral steroids are preferred for short-term 
control of epileptic spasms. Data are insufficient to recommand both the optimal dosage 
and duration of treatment of steroids. Low-dose ACTH is considered useful therapeutic 
option. Vigabatrin could be effective in the short-term control of spasms, especially in 
the case of tuberous sclerosis complex. A shorter interval from the onset of spasms to 
treatment initiation may improve long-term neurodevelopmental outcome.
The ketogenic diet is the treatment of choice for epilepsy related to glucose transporter 1 
deficiency syndrome and pyruvate dehydrogenase deficiency. Studies relating to surgery 
for infants with focal-onset seizures, particularly those with a unilateral structural brain 
abnormality suggest good outcome with regard to seizure control in carefully selected 
cases.There is insufficient evidence relating benefit from vagus nerve stimulation. 
Lack of evidence-based data supports the need for targeted randomized controlled trials 
concerning the management of infantile epilepsies.
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хидроцефалия и повишено вътречерепно налягане- след преценка на ползите и 
рисковете се предприема хирургично или медикаментозно лечение с еверолимус. 
Еверолимус е регистриран при  TSC и за лечение на бъбречните ангиомиолипоми 
над 18 г. възраст. Еверолимус стабилизира пациентите с TSC – свързана лимфан-
гиолейомиоматоза.
 Необходимо е спазването на препоръките за диагностика, лечение и интердис-
циплинарно проследяване на пациентите с TSC.

МЕДИКАМЕНТОЗНО-РЕЗИСТЕНТНИ ЕПИЛЕПСИИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – 
10-ГОДИШЕН ОПИТ В БЪЛГАРИЯ С ЕПИЛЕПТИЧНА ХИРУРГИЯ 

ПРИ МУЛТИДИСПЛИНАРЕН ДИАГНОСТИЧЕН И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
П. Димова1, М. Пенков2, К. Минкин1

1Център по епилептична хирургия при Клиника по неврохирургия, 2Отделение образна диагностика, 
УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София

От 2006 г. у нас се извършва хирургично лечение  на медикаментозно-резистент-
ни детски епилепсии на основата на съвременния мултидисциплинарен диагно-
стичен и терапевтичен подход. Основни в прехирургичната диагностика са про-
дължителната видео-ЕЕГ с регистрация на пристъпи и невроизобразяването с 
МРТ по протокол за епилепсия, включващ задължителни секвенции и достатъчен 
брой срезове в трите основни равнини. За изминалия 10-годишен период бяха 
оперирани 85 деца с различни форми на епилепсия след съответна прехирургич-
на диагностика, включваща видео-ЕЕГ мониториране, високоразделителна МРТ 
по епилептичен протокол, функционални невроизобразяващи изследвания като 
РЕТ, SPECT, SISCOM, fMRI, EEG-fMRI, а при някои деца – и инвазивна интракраниална 
ЕЕГ диагностика чрез субдурални или дълбоки мозъчни електроди (стерео-ЕЕГ) за 
прецизно локализиране на епилептогенната зона. Осъществени бяха различни по 
обем и сложност операции – лобектомии, лезионектомии, „зонектомии“, амигда-
ло-хипокампектомии, хемисферотомии, корпус-калозотомии, други деконектив-
ни процедури, минимално инвазивна радиочестотна термокоагулация в епилеп-
тогенната зона, както и имплантациии на вагус-нерв стимулатор. Резултатите 
от приложеното хирургично лечение на тежки детски епилепсии и епилептични 
енцефалопатии са напълно сравними с тези в епилептични центрове в Европа 
и света със значително по-дълъг опит през последните 30-40 години: 60 деца 
(70.5%) са без пристъпи, 13 деца (15.3%) са със значително подобрение, 12 деца 
(14.1%) са с несъществена редукция на пристъпната честота или без никаква 
промяна. Представяме основните методи на прехирургични изследвания и най-
честите неврохирургични интервенции при епилепсии в детска възраст, както 
и два случая с едни от най-типичните за детската възраст мозъчни патологии, 
водещи до ранна и тежка епилепсия, които илюстрират специфичните диагнос-
тични и хирургични подходи, довели до пълно излекуване без никакви или нови не-
врологични дефицити. Считаме, че 10-годишният опит в България потвърждава 
мястото на епилептичната хирургия в детска възраст не като „средство на 

(при 10-25% не се установяват мутации).  Б. Клинични критерии с наличието 
на 11 главни и 6 второстепенни белези. Главните белези (11) са: 1. Хипопигмент-
ни петна (≥3, поне с 5 мм диаметър); 2. Ангиофиброми (≥3) или фиброзни плаки 
в областта на главата; 3. Унгвални фиброми(≥3); 4. Шагренови петна; 5. Мно-
жествени ретинални хамартоми; 6. Кортикални дисплазии (тубери и радиални 
миграционни линии в бялото мозъчно вещество); 7. Субепендимни нодули (SEN); 
8. Субепендимни гигантоклетъчни астроцитоми (SEGA); 9. Сърдечни рабдомиоми; 
10. Лимфангиолейомиоматоза (LAM); 11. Ангиомиолипоми (AML) (≥2).  Второсте-
пенните белега (6) са: 1.Кожни лезии като конфети; 2 Дефекти в зъбния емайл 
(≥3); 3. Интраорални фиброми (≥2); 4. Ретинални ахромни петна; 5. Множествени 
бъбречни кисти; 6. Небъбречни хамартоми. Диагнозата е сигурна при 2 главни 
белега или 1 главен и ≥2 второтстепени белега. Диагнозата е възможна при 1 
главен или ≥2 второстепенни белега. Комбинацията само на 2 главни белега (LAM 
и ангиомиолипома) не се приема без наличие и на други белези. 
Препоръките за проследяване и лечение на TSC  на базата на медицина,  основана 
на доказателствата включва индивидуализиран и мултидисциплинарен подход и 
при новооткритите болни и тези с установена диагноза по време на целия жи-
вот:  МРТ на главен мозък се използва за диагностициране на подкорови тубери и 
кортикални дисплазии, налични при около 90%, на SEN (при 80%) и на SEGA (при 5 
- 20%) и адекватно проследяване във времето; Оценявт се съпътстващи невро-
психиатрични разстройства -аутистично, хиперкинетично и умствена изоста-
налост; ЕЕГ, видео ЕЕГ за инфантилни спазми; МРТ на коремни ограни за ангиоми-
олипоми, бъбречни кисти; Оценка на бъбречните функции; функционална оценка 
на дишенто и изобразяващи изследвания за LAM при жени над 18 г. и възрастните 
мъже; Оценка от дерматолог, стоматолог, кардиолог с ехокардиография; Оценка 
от офталмолог. 
Лечението на TSC включва симптоматично лечение на основните синдроми: симп-
томатично лечение: на епилепсията според вида и (при синдром на West- vigabatrin 
и ACTH, при синдром на Lennox- Gastaut  рационална политерапия, при фокална 
епилепсия адекватни антиепилептични медикаменти); лечение на бъбречните 
увреди и бъбречната недостатъчност поради множествените двустранни ан-
гиомиолипоми и бъбречни кисти; симптоматично лечение на бъбречните аневри-
зми в ангиомиолипомите и бъбречните кръвоизливи; лечение на белодробната 
недостатъчност вследствие на лимфангиолейомиоматозата; лечение на пове-
денческите отклонения; хирургично лечение на доброкачествените тумори в 
органите и локално лечение на кожните ангиофиброми. 
Лечението с mTOR инхибитори (еверолимус) е патогенетично с доказана ефек-
тивност от клинични проучвания при TSC при SEGA, бъбречните ангиомиолипоми 
и белодробната лимфангиолейомиоматоза, за което има утвърдени правила за 
лечение и проследяване. Установен е ефект на  еверолимус допълнително върху  
кожните ангиофиброми и терапевтично- резистентната епилепсия. Лечението 
на SEGA при пациенти с TSC зависи от големината им и наличието на вътрешна 
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рапевтичните резултати при лечението на деца с ТРЕ и АРЕ показва, че лип-
сата на първоначално повлияване на пристъпната честота при използване на 
Oxcabazepine (OXC), Lamotrigine (LTG) или CBZ, както и липсата на трайна ремисия 
при лечение с VPA, LEV, OXC, CZP и LTG могат да се използват като фактори за под-
бор на пациенти с по-голям риск за атипичен ход на епилептичния синдром.
Епилепсиите с ESES се характеризират типично двуфазово протичане и значи-
телна терапевтична резистентност. При идиопатичните случаи най-добри 
резултати са отчетени при приложението на КС, LEV и ESM, за разлика от симп-
томатичните случаи, които се повлияват по-трудно, а трайна ремисия на прис-
тъпите и ESES се постига рядко.
Случаите със синдром на Panayiotopoulos се характеризират с редки (72.5% от де-
цата имат по-малко от 6 пристъпа), предимно нощни (при 67.5% от случаите) 
пристъпи с водеща автономна симптоматика. Окципитална епилептиформена 
активност се регистрира само при 57% от случаите към момента на поставяне 
на диагнозата като семиологията на пристъпите и клиничното протичане на 
епилепсията са подобни, независимо от разположение на епилептиформената 
активност в ЕЕГ. Пристъпите се отличават с добро терапевтично повлиява-
не, като броят на пристъпите, тяхната продължителност и денонощно раз-
пределение не оказват влияние върху терапевтичния отговор. Пациентите със 
синдром на Gastaut имат предимно дневни и многобройни пристъпи, а лечението 
обикновено е продължително поради големия риск от рецидиви.  
Заключение: ИФЕ се отличава с благоприятно протичане, но трябва да се отчи-
та и възможността за атипична еволюция. Пациентите с атипична еволюция 
изискват по-обстойно проследяване с провеждане на психологично изследване и 
ЕЕГ мониториране с цел адекватно и своевременно лечение.

ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ВЪРХУ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ НА ПЕТГО-
ДИШНА ВЪЗРАСТ.

Р. Йорданова, И. Иванов
Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ – Пловдив

Според съвременната концепция нервно-психическото развитие (НПР) е резул-
тат от динамичните взаимодействия между биологини фактори и фактори на 
околната среда. 
Цел: Изследване значението на местоживеене, социално-икономически фактори 
и анамнестиччни данни за развоя на бременността, раждането и неонаталния 
период и последващото развитие върху НПР на петгодишни български деца. 
Материал и методи: В изследването са включени 426 деца на възраст 54-71мес. 
(средно 63.5 мес.) от 51 детски градини от пет различни области на България.. 
Оценката на НПР е извършена със стандартизиран за България тест, състоящ се 
от 89 показателя, разпределени в 12 области. Проведено е анкетно проучване 
сред родителите за определяне на социално-икономическия статус и въпроси, 

последен избор“, а като терапевтична възможност, която следва да влиза рано в 
съображение при тежки и медикаментозно-резистентни епилепсии.

ИДИОПАТИЧНИ ДЕТСКИ ФОКАЛНИ ЕПИЛЕПСИИ
И. Александрова, В. Божинова

Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум”, Катедра по неврология, МУ – София

Идиопатичните фокални епилепсии (ИФЕ) са най-честите епилептични синдроми 
в детска възраст. Те се характеризират с разнообразно протичане, възможна е и 
атипична еволюция с развитие на когнитивен дефицит. 
Цел: Aнализ на клиничното протичане и терапевтичните подходи при деца с 
ИФЕ с оглед търсене на рискови фактори за усложнено протичане и дефиниране 
на медикаментите с най-висока ефективност.  
Материали и методи: Изследването обхваща 342 деца с роландова епилепсия (oт 
които 66 деца с атипична еволюция на епилептичния синдром), 51 деца с идиопа-
тичен електричен статус по време на сън (ESES), 20 деца със симптоматичен 
ESES, 40 деца със синдром на Panayiotopoulos и 13 деца със синдром на Gastaut.
Резултати: Пациентите с типична роландова епилепсия (ТРЕ) показват типич-
ните за епилептичния синдром особености в клиничното протичане: 1) 56.3% 
от децата имат редки (между 2 и 6) пристъпи; 2) при 66.4% от пациентите 
пристъпите се изявяват само по време на сън; 3) трайна ремисия на пристъпите 
се постига при половината пациенти с първия използван антиепилептичен ме-
дикамент. Пациентите с атипична роландова епилепсия (АРЕ) са с по-агресивно 
протичане на епилепсията, като са установени: 1) по-голям процент на вторич-
но генерализираните тонично-клонични пристъпи – при 82% спрямо 69% от па-
циентите с ТРЕ; 2) по-ранно начало на епилептичния синдром – средната възраст 
на начало на епилепсията при децата с АРЕ е 5 г. спрямо 7 г. при тези с ТРЕ; 3) 
по-честа изява на атипични белези на клиничното протичане – наличие на дневни 
пристъпи (в 50% от случаите с АРЕ спрямо 30% от тези с ТРЕ) и на постиктална 
пареза (при 33% от случаите АРЕ спрямо 10% от тези с ТРЕ); 4) развитие на ког-
нитивен дефицит или поведенчески промени при 47% от децата; 5) преоблада-
ване на случаите с многобройни пристъпи – при 59% спрямо 11% от децата с ТРЕ. 
Анализът на клиничното протичане показва, че по-ранната възраст на начало 
на епилептичните пристъпи (под 5 год.), наличието на многобройни пристъпи, 
на дневни пристъпи и на постиктална пареза са рискови фактори за усложнено 
протичане и атипична еволюция при пациентите с роландова епилепсия.
Анализът на терапевтичните подходи при ТРЕ показва, че Valproate (VPA) превъз-
хожда Carbamazepine (CBZ) както по отношение на първоначалната, така и по 
отношение на дългосрочната си ефективност върху пристъпната честота. В 
случаите на АРЕ най-добри резултати са отчетени при лечение с кортикосте-
роиди (КС), Lavatiracetam (LEV), Ethosuximide (ESM) и бензодиазепини, въпреки че 
преобладават случаите с терапевтична резистентност. Сравняване на те-
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симптоми; изолирана мускулна хипотония, мускулна ригидност. Диагностичният 
подход, включващ  специфични метаболитни и целенасочени генетични изслед-
вания трябва да е индивидуализиран, базиран на клиничната картина и допълни-
телните образни и функционални изследвания. МРТ с  магнитно-резонансна спе-
ктроскопия е важно за откриване на имитаторите на ЦП и помага за избор на до-
пълнителните генетични и метаболитни изследвания.Представят се отделно 
диференциална диагноза на различните форми на ЦП – спастична, дискинетична и 
атактична с описание на заболяванията-имитатори, насочващи клинични симп-
томи, възможности за диагноза и лечение. Представят се и случаи от клинична-
та практика с първоначално погрешно поставена диагноза ЦП. 

ЗДРАВЕН СТАТУС НА БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ С ШЪНТИРАНА ХИДРОЦЕФАЛИЯ
М Панова1, И.Иванов1, К.Габерова1, И.Пачева1, В.Маринов2, А.Петкова1, И.Генева1,  

К.Маджарова4, М. Гонкова3, Е Начевска3, М.Бошева1
1Катедра по педиатрия и медицинска генетика, 2Катедра по очни болести, МУ-Пловдив, 3Катедра 

физиотерапия, МУ- Пловдив; 4Клиника  по УНГ болести, УМБАЛ „СВ. Георги“, Пловдив

В чуждестранната и българска литература  усложненията на шънтиращите 
операции са добре проучени. Липсва обаче цялостна оценка на здравния статус на 
шънтирани деца, включваща  дългосрочни последици  и качество на живот. Цел: 
Да се  изследва здравният статус и качеството на живот на пациенти с шънти-
рана хидроцефалия. Материал и методи: Изследвани са 93 пациента на възраст 
1,3 - 21,3 г. (м:ж = 50: 43) с шънтирана нетуморна хидроцефалия и давност на по-
ставената шънтираща система минимум 1 година. От тях 23 са починали, а 70 
са живи. При тях е изследван подробен общ соматичен и неврологичен статус и 
са приложени следните методики и тестове: Манова-Томова или WISC-R, тонална 
аудиометрия или слухови евокирани потенциали, офталмологичен статус, ЕЕГ, 
GMFCS, скалата за функционален статус (FSS) и въпросници за качество на живот 
(HOQ и PedsQl) и за поведенчески отклонения (SDQ), 
Резулттати: От изследваните 70 деца с изоставане в НПР са 64,3%, с ДЦП- 62,8 
%, с поне едно отклонение в офталмологичния статус -60%, с епилепсия- 42,9% 
и с намален слух-24,3%. В задоволително състояние (FSS<12) са 85, 3% , а оста-
налите са тежко болни (с FSS >12 ). От децата с FSS <12, с добро качество на 
живот (оценка >0,61) са 42,8%, а останалите са  с лошо качество на живот 
(<0,61). Следните фактори имат най-силно влияние върху трите основни показа-
тели за изход (смърт, функционален статус и качество на живот) - изоставане 
в НПР, ДЦП, епилепсия, белодробна патология, абнормен сърдечен статус, шън-
тиране преди едномесечна възраст и инфекциозни усложнения на шънта. Заклю-
чение Здравният статус на деца с шънтираната хидроцефалия е вариабилен 
(от смърт до почти пълно здраве) и зависи от модифицируеми чрез медицински 
дейности фактори.

свързани с протичането на бременността, раждането и последващото разви-
тие на детето. 
Резултати: От изследваните деца 322 (75.59±2.08%) живеят в градовете и 104 
(24.41±2.08) - в селата. Децата, живеещи в селата имат по-лош общ резултат 
от теста за НПР на пет години (р<0.005) в сравнение с тези от градовете. Всич-
ки изследвани фактори, отразяващи нисък социално-икономически статус, показ-
ват статистически значима асоциация с по-лош резултат от теста: нисък се-
меен доход (р=0.001), непълнолетна майка при раждането на детето (р=0.046), 
по-ниско образование на майката (р<0.005), отглеждане на детето от други 
членове на семейството (р=0.008). От събраните анкетни данни за развоя на 
бременността, единствено тютюнопушенето по време на бременността по-
казва статистически значима асоциация с НПР на пет години (р=0.028). Данните 
от раждането и неонаталния период показват, че денят на изписване от неона-
тологично отделение корелира с резултата от теста (р=0.03, rxy=0.11). Възрас-
тта на самостоятелен седеж и проговаряне също показва достоверна асоциация 
с резултатите от теста, съответно (р=0.05, rxy=0.12) и (р<0.0001, rxy=0.19). 
Изводи: В общата популация социално-икономическоте фактори имат по-голямо 
влияние върху НПР на петгодишна възраст от акушерската и педиатрична пато-
логия. Тези данни подкрепят инициативите за различни терапевтични програми, 
целящи подобряване на социално-икономическия статус като превенция на нару-
шенията на НПР. 

ЗАБОЛЯВАНИЯ  -  ИМИТАТОРИ НА  ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА: РОЛЯ 
НА ГЕНЕТИЧНИТЕ И МЕТАБОЛИТНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Илиана Пачева
Катедра по педатрия и медицинска генетика, МУ-Пловдив

Церебралната парализа (ЦП) обхваща група заболявания, характеризиращи се с 
непрогресиращи  лезии  или аномалии на мозъка, възникващи   в   ранните   ета-
пи   от   неговото   развитие, но  клинично протичащи с често променящи се 
синдроми на моторно увреждане, което понякога затруднява диагнозата. Редица 
генетично обусловени метаболитни и невродегенеративни заболявания с бавно 
прогресиращ /“стациониран“/ ход могат да имитират клиничната картина на 
церебрална парализа, т.нар. имитатори на ЦП. При някои от метаболитните 
заболявания е възможно лечение, водещо до значимо подобрение и спиране на ув-
реждането на главния мозък.  При други от имитаторите на ЦП е невъзможно 
лечение, но генетичното доказване на заболяването е важно за прогнозата на 
пациента и за превенция при следващо поколение във фамилията чрез пренатал-
на диагностика. Алармиращи симптоми за търсене на заболявания – имитатори 
на ЦП са: нормална МРТ на главен мозък или изолирани лезии в базални ганглии; 
тежки симптоми при липсващи данни за перинатална асфиксия; данни за фамил-
ност или консангвинитет; регрес / стоп в НПР или прогресивно влошаващи се 
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гирия, съчетани с други мозъчни малформации (агенезия на corpus callosum, хи-
попластичен мозъчен ствол и малък мозък) и паренхимни калцификати на гра-
ницата между сивото и бяло мозъчно вещество [3,5,6,7,9,10,11] в резултат от 
енцефалит по време на ембрионалното развитие (Фигури) [3]. 

 

Диагностицирането на  Zika вирусните вродени инфекции/ ембриопатии става 
пренатално при заболяване на майката, доказано с клинични, вирусологични из-
следвания (обратно транскриптаза- полимеразно-верижна реакция (PCR) в кръв, 
амниотична течност), ехография на плода и МРТ на главния мозък или след раж-
дането. Профилактиката е свъзрана с преустановяване на  Zika вирусното раз-
пространение (комари), своевременното пренатално доказване на мозъчна мал-
формация на плода. 
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ВИРУСЪТ ZIKA И ВРОДЕНИТЕ МОЗЪЧНИ МАЛФОРМАЦИИ 

В.Божинова
Клиника по неврнии болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум”, София, МУ-София 

Вродените мозъчни малформации се причиняват от генетични, инфекциозни, хи-
мични и физични фактори. Най-чести са малформациите на кортикалното разви-
тие, които се изявяват с умствена изостаналост, квадрипаретични синдроми и 
тепаревтично резистентна епилепсия. Характеризират с абнормна структура 
на мозъчната кора- микроцефалия с редуцирано гирообразуване (микролисенцефа-
лия), лисенцефалии, хетеротопии (лентовидна, нодуларна), фокални кортикални 
дисплазии, хемимегаленцефалия, полимикрогирия (дифузна и фокална), шизенцефа-
лии, често съчетани и с мозъчно стволовите и малкомозъчни малформации или 
агенезия на corpus callosum. Визуализират се чрез магнитно-резонансна томогра-
фия (МРТ) [1,2]. Причиняват се от прекъсването на нормалното развитие поради 
липса на нормална генна експресия (генетични причини) или преустановяването 
на функцията на гена поради увреждане от инфекции, исхемия и др. [4]. Класифи-
цират се според вида според  ембрионалния стадий на развитието на мозъчната 
кора, когато настъпва увредата, морфологията, клиниката и генетиката  и при-
чините, нарушаващи невроналната миграция и диференциаци [4].
Вродените инфекции, например от cytomegalovirus (CMV) причиняват мозъчни 
малформации- съчетания  от микроцефалия и лисенцефалия, шизенцефалия,  ди-
фузна или фокална полимикрогирия с интракраниални перивентрикулни калцифи-
кати [8]. 
Вирусът Zika (ZIKV) е  arbovirus от рода Flavivirus, семейсво Flaviviridae, които при-
чиняват западнонилски, японски и кърлежов енцефалит, денга, жълта треска и  
chikungunya. Вирусът Zika е описан през 1947 в Уганда с резервоар маймуни Rhesus. 
Пренася се по кръвен път чрез комари от рода Aedes  и вероятно по полов път 
[6,13].  Заболяването протича с с температура, обрив, артралгии и конюнкти-
вит, описани са и случаи на синдром на Guillain-Barre [13]. Между 2013 и 2014 г. 
при епидемии в Нова Каледония, Острови Кук и Източни  острови  и Френска 
Полинезия се описват и случаи на деца с вродена микроцефалия [7].След 2013 г. 
заболявания, причинени от ZIKV са установени и в Бразилия, Южна и  Централна 
Америка. Бразилия е най-засегнатата страна (440,000 - 1.3 милиона  инфектира-
ни към декември 2015 г.) и именно в Бразилия се установява необичайно повиша-
ване случаи на новородени деца с микроцефалия от майки, боледували между 6 и 
35 седмица на бременността от Zikа вирусна инфекция, доказани с  положителна 
за  ZIKV обратно транскриптаза- полимеразно-верижна реакция (PCR) тест от 
кръв и урина [3,5,6,11].
Zika вирусната инфекцията по време на бременността причинява и инфекция на 
плода с хипотрофия, фетална смърт или тежки мозъчни малформации, поради 
доказана увреда на прогениторните ембрионални неврони [12].  Характерни са 
кортикалните малформации - тежка микроцефалия с лисенцефалия и полимикро-
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ДИК), чернодробна дисфункция - 3, протеинурия - 4, азотна задръжка - 1, миокар-
диопатия - 1. При 4 има хиперпротеинорахия (0,67- 17,5g/L) без плеоцитоза и с 
нормогликорахия. Мозъчен оток е установен чрез КТ при 2 деца, а с  ТФЕ при още 
1. При 3 деца е доказан грип А2 или В серологично или чрез PCR на гърлен смив. При 
всички пациенти е прилаган дексаметазон (пулс-терапия при 2), оселтамивир 
-при4, ацикловир -при 3, имуноглобулини - при1, антиедемна, антиконвусивна и 
друга терапия. Три деца се възстановяват напълно. Едно дете с остра некроти-
зираща енцефалопатия остава във вегетативно състояние, а едно със синдрома 
“хеморагичен шок-енцефалопатия” умира. 
Заключение: ОЕАВИ са потенциални фатални състояния, изискващи спешно пове-
дение, широко диференциално-диагностично мислене, навременна образна и виру-
сологична диагностика и терапевтичен консенсус.

АВТОИМУННИ ЕНЦЕФАЛИТИ- АКТУАЛНА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
В. Божинова

Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП “Св.Наум”, МУ- София

Автоимунните енцефалити, типизирани през последните 10 г. са с монофазно, 
мултифазно или най-често с хронично прогресиращо протичане при изолирани 
антиневронални антитела– интрацелуларни /Hu, Mu, анти- глутамат декарбо-
ксилазни (GAD), антисинаптични /N-methyl aspartat рецептори (анти-NMDAR), 
AMPA рецептор GABAb рецептор, GABAa рецептор, mGLU5, D2 рецептор), срещу 
йонни канали и мембранно-свързани (LGI1, CASPR2, DPX, MOG, Aquapupin 4, GQ1l.  ) и 
антиглиални антитела в ликвора при паранеопластични и по-често в детската 
възраст при непаранеопластични неврологични синдроми. Според етиологията 
се разделят на идиоптични, постинфекциозни (вирусни, бктериални), паранео-
пластични, с вероятна генетична предиспозиция. Клинично протичат с комбин-
ция от неврологични и психиатрични синдроми: разстройства на съня (летаргия, 
инверсия на съня), когнитивни нарушения, амнезия, епилепсии, вкл. с терпев-
тична резистентност, миоклонии, миокимия, мутизъм, екстрапирамидни синд-
роми (паркинсонизъм, окулогирни кризи, хорея, дистонии и дискинезии), атаксия; 
кататония, промени в нстроението и поведенчески промени, дефицит на вни-
манието и хиперактивност, обсцесии и компулсии, анорексия или булимия, тре-
вожност, депресии, психози. Диагностицират се чрез доказване на антитела в 
ликвора и серума и лезии  при МРТ на главния и или/гръбначния мозък. Изработени 
са алгоритъм и критерии за диагностицирнето на възможен автоимунен енце-
фалит, на сигурен автоимунун лимбичен енцефалит, на анти-NMDAR енцефалит, 
на сигурен остър дисеминиран енцефаломиетит, на енцефлопатия на Hashimoto, 
на стволов енцефалит на Bickerstaff,   и на вероятни атоимунни енцефалити 
с негативни антиимунни антитела, тъй като около 14% остават негативни 
[2]. Подчертава се възможното припокривне на анти-NMDAR енцефалит с ня-
кои демиелинизиращи заболявания. При децата с епилептичен синдром cъобрзно 
клиниката се търсят последователно анти-NMDAR, анти GABAb, anti-GAD65 и 
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ОСТРИ ЕНЦЕФАЛОПАТИИ, АСОЦИИРАНИ С ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ - ОПИТ ОТ 
ПОСЛЕДНИТЕ 4 ГОДИНИ

И. Иванов1,  И. Пачева1, М. Панова1, Г. Габерова1, И. Янков1, Л. Чочкова1, И. Стоев1, П. Марко-
ва1, В.  Драгнева1, И. Илиева1, Б. Маринска1, Н. Гечев1, А. Петрова2, М. Троянчева4, С. Ангело-

ва5, Н. Корсун5, М. Стойчева3, А. Мангъров6, И. Литвиненко7, Т. Шмилев1
1Катедра по педиатрия и медицинска генетика, 2Катедра по образна диагностика, 3Катедра по 
инфекциозни болести, МУ-Пловдив, 4Вируслогична лаборатория, РЗИ-Пловдив, 5Н. Корсун, Отдел Ви-

русология на НЦЗПБ, 6Катедра по инфекциозни болести и 7Катедра по педиатрия, МУ-София.

Острите енцефалопатии, асоциирани с вирусни инфекции (ОЕАВИ) са заболявания 
на мозъка, при които в хода на вирусна инфекция се развива увреждане на ЦНС без 
вирусна репликация в мозъка и без церебрално възпаление. Въз основа на клинич-
ните прояви и образните изследвания (предимно МРТ) при около половината от 
случаите с ОЕАВИ може да се диагностицира специфичен синдром ( M. Mizuguchi 
et al., 2007). Няма консенсус относно терапевтичното поведение. Обичайната 
практика е приложението на кортикостероиди с/без пулсови дози, имуноглобу-
лини, антиедемни препарати и антиконвулсанти. Споменават се още мозъчна 
хипотермия, плазмафереза, антицитокинови антитела и други. 
Цел: Да се обобщят случаите с ОЕАВИ, лекувани в клиниката по педиатрия на 
УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив, през последните 4 години. 
Методика: Ретроспективно проучване на хоспитализираните пациенти. Крите-
рии за включване: 1. Остра симптоматика от ЦНС; 2. Изява в хода на вирусна 
инфекция; 3. Липса на ликворна плеоцитоза; 4. Наличие на хиперпротеинорахия 
и/или образни данни за мозъчен оток. Критерий за изключване: 1. Доказано или 
подозирано заболяване, обясняващо енцефалопатията. 
Резултати: От 11 деца, които отговарят на критериите за включване 6 отпа-
дат поради наличие на алтернативно обяснение на енцефалопатията. Данните 
за останалите 5 деца са следните: 4 от тях заболяват в периода от 28 януари 
до 21 февруари; 4 са  на възраст от 5 дни до 2 год. При 4 енцефалопатията се 
развива до 24-ия час от началото на острата вирусна инфекция.  При 4 съзна-
нието се влошава до дълбока кома (GCS от 3 до 5т.) за 6 до 18ч. от първите 
неврологични прояви; петият пациент остава сомнолентен. При 3 се налага из-
куствена белодробна вентилация. Прояви на увеличен ВЧН се установяват  при 
2 деца, огнищни и генерализирани гърчове - при 4. При всички липсва огнищен 
неврологичен дефицит. Тромбоцитопения с коагулопатия се откриват при 3 (1 с 



30

ПРОГРАМА И РЕЗЮМЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО 20-22 октомври 2016 г., София, „Парк Хотел Москва”

31

се характеризира с оптичен неврит, транзверзален миелит (лезии над 3 сегмен-
та), синдром на area postrema (хълцане, гадене, резистентно повръщане), сволов 
синдром, симптоматична нарколепсия или остър диенцефален синдром, eнцефа-
лоптия, офталмопареза, атаксия, гърчове. Освен анти-AQP4 IgG позитивни, има и 
анти-AQP4 IgG негативни пациенти [6].
Stiff Person синдром (SPS), Stiff Person варианти като SPS plus, атипичен SPS или 
stiff-limb синдром протичат със свръхвъзбудимост, болка, мускулни крампи, спа-
зми/сковност/ригидност на мускулите и усилен startle отговор  при анти-GAD 
антитела над 100 (80%) и анти- глицин-рецепторни антитела (анти-GlyR1) 
[1,3]. При прогресиращия енцефаломиелит с ригидност и миоклонус (PERM) освен 
startle феномени и мускулна ригидност са налице и пирамидни белези; атаксия, 
нистагъм; очедвигателни увреди; тригеминална, лицеви и булбарни моторни ув-
реди; когнитивни увреди; енцефалопатия, гърчове, разстройства на съня; авто-
номни увреди. Установяват се анти GAD- и/или Анти-GlyR1 [4].
Енцефалит на Rasmussen- прогресират хемипареза, афазия, фокални моторни 
пристъпи до фоклен моторен статус и еднохемисфена мозъчна атрофия. Анти-
GluR3 не са установенеи при всички случаи.
В заключение: При заболявания, съчетаващи неврологични, психитрични синдро-
ми, терапевтично-резистентна епилепсия, когнитивен упадък с неясна причина, 
понякога с фебрилна провокация,  с остро, подостро, рецидивиращо или хронично 
протичане е необходимо изследване за автоимунен енцефалит. При автоимун-
ните енцефалити е възможен успех от провеждането на имуномодулираща те-
рапия, кортикостероиди, интравенозни имуноглобулини и /или плзмафереза, на 
следващ избор- rituximab, cyclophosphamide.
Carvajal-Gonzalez, A., Isabel Leite M.,  Patrick Waters,P. et al. Glycine receptor antibodies in PERM and related 
syndromes: characteristics, clinical features and outcomes.Brain 2014: 137; 2178–2192.
Graus F, Maarten J Titulaer MJ, Ramani Balu R et al. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis 
Lancet Neurology 2016; 15 (4): 391-404
Hutchinson M, Waters P, McHugh J, et al. Progressive encephalomyelitis, rigidity, and myoclonus: a novel glycine 
receptor antibody. Neurology. 2008;71(16):1291–1292.
Newman MP, Blum S.,R. Wong, C. W. Autoimmune encephalitis. Intern Med J. 2016;46(2):148-57
Titulaer MJ, McCracken L, Gabilondo I, et al.Treatment and prognostic factors for long-term outcome in patients 
with anti-NMDA receptor encephalitis: an observational cohort study. Lancet Neurol 2013; 12: 157–65.
Wingerchuk DM, Banwell B, Bennett JL, et al. International consensus diagnostic criteria for neuromyelitis optica 
spectrum disorders. Neurology 2015; 14: 177–189.

ХРОНИЧНА ВЪЗПАЛИТЕЛНА ДЕМИЕЛИНИЗИРАЩА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ В ДЕТ-
СКА ВЪЗРАСТ - ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ НА 4 ГОДИШНО МОМИЧЕ, ЛЕКУ-

ВАНО 2 ГОДИНИ И ОБЗОР
В. Гергелчева

Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Софиямед“

Представя се случай на 5 годишно момиче, което след ОВИ и фебрилитет в рам-
ките на повече от два месеца развива периферна вяла квадрипареза, проксимална 
и дистална за долни крайници и дистална за горни до силно затруднена походка. 

др. [4]. При лечението с първа линия средства- кортикостероиди, интравенозни 
имуноглобулини и /или плзмафереза е устновен ефект при 53% за 4 седмици и 
общо подобрение при 97% за 24 месеца, определено чрез  mRS 0-2. [2,5], прилагт 
се и rituximab, cyclophosphamide [2]. 
Анти-NMDAR енцефалитите са най-честите протичат с начлно главоболие, 
температура, гастроинтестинални или респираторни прояви и в следвщите 2 
седмици - нарушения на съня, тревожност, психози (халюцинции, делир, възбуда, 
манийни), поведенчески нарушения, паметови нарушения, епилептични припадъ-
ци с терапевтична резистентност до епилептичен статус; дискинезии, дисто-
нии, двигателни стереотипии, кататония, мутизъм. Изолирани анти-NMDAR ан-
тител, glutamate NR1 при тератом, а след Herpes simplex вирусен енцефалит и 
срещу D 2 рецепторите (Анти-D2).
Другите по- редки лимбични енцефалити и енцефаломиелити (паранеопластич-
ните и не-паранеопластични) протичат с подобна клиника (когнитивни увреди, 
дезориентация, тревожност, обсцесии и компулсии), но се установяват анти-
туморни антитела като аnti-Ta (Ma2, тестикуларни тумори), аnti-Tr (болест на 
Hodgkin), aнти-LGI1 (leucine-rich glioma-inactivated 1), анти- CASPR2, анти- глута-
мат декарбоксилазни антитела (анти-GAD), анти GABAb и анти GABAb рецеп-
торни антитела, анти - AMPA рецепторни антитела  и др. Енцефалити с анти-
тела към VGKC, верифицирни в последните години като LGI1 и CASPR2 протичат 
с 2 различни клинични синдрома: Анти -LGI1-асоцииран лимбичен енцефалит с па-
метови увреди, нарушено съзнание, неконвулсивен епилептичен статус; CASPR2 
енцефлит по-често е с клиника на невромиотония и автономни увреди, енцефа-
лопатия и по-рядко протича като лимбичен енцефалит. Анти GABAb рецепрорен 
енцефалит е с клиника на лимбичен енцефлит и атаксия, обсъжда се и „опсокло-
нус-миоклонус” синдром. Анти GABAа рецепрорен енцефалит e описан при деца с 
енцефалопатия, прогресираща епилепсия до терпевтична резистентност и е с 
добър ефект от имунна терапия.  Подобни са енцефалитите с anti-GAD65  и ен-
цефалоптия на Hashimoto (Анти-Thyreoglobulin, Анти-Thyroid Peroxidase, Анти-TSH 
рецепторни антитела) при когнитивни нарушения, тремор, миоклонии, епилеп-
сия. Анти - AMPA рецепторен енцефалит протича с клиника на бързо прогреси-
ращ лимбичен енцефалит.
Автоимунни постстрептококови неврологични синдроми, протичат с дискине-
зии (моторни и вокални тикове, хорея); хиперктивност, обсцесии и компулсии; 
хипотония, миокимия; атаксия; тревожност; епилепсия (вкл.мултифокален ми-
оклонус); когнитивни увреди; агресия, булимия; разстройства на съня при анти-
lyso-GM1, анти-D1, анти-D2, анти-Tubulin, CamKII антиетела. 
ADEM (остър дисеминирн енцефаломиелит) се развива при около 93% след инфек-
ция с обърканост, сомнолентност до кома; атаксия, диплопия, дизфагия и цен-
трални парези при  антитела към myelin oligodendrocyte glycoprotein (анти-MOG) 
и характерни лезии в МРТ.
Болести на ЦНС и анти- аквапурин 4 (AQP4) автоимунност. Neuromyelitis Optica 
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зата при КИС (клинично-изолиран синдром). T1 хипоинтензните лезии са хронич-
ни при тежка аксонална увреда. При пристъпно-ремитентната МС обемът им 
нараства с 11%  годишно, свързано с дълготрайна инвалидност и прогресия [11]. 
Налице са при 36% от 520 пациента с КИС, което е индикация за вече съществу-
ващ процес на МС, но без прогноза за периода за следващия втори пристъп [16].  
Подчертава се значението на единична перивентрикулна лезия или една и повече 
Т1 хипоинтензни лезии за ДД на детската MC от ОДEM [22]. При търсенето на 
МРТ биомаркери за детската МС с ранно начало (≤ 12 г) и с късно начало (≥12 г.) 
в сравнение със здрави контроли е установено наличието на перивентрикулни 
лезии в бялото мозъчно вещество при 87.1%  от децата с МС, докато за спеце-
фични, патогномонични биомаркери при детската МС с ранно начало (≤ 12 г)  са 
лезиите сивото мозъчно вещество в префонталната кора в средния фронтален 
гирус (77.3%), с максимална диагностична стойност [23].
Корекцията на критериите се основава на новите мащабни проучвания, вкл. с 
невроизобразяващи техники, за прогнозата при (КИС) за МС, вкл. с биомаркери 
за МС при децата [23], както за разграничаване от имитиращи МС заболявания 
като атипични демиелинизиращи заболявания и спектъра на  neuromyelitis optica 
[12, 24], мигрена, съдови заболявания [6,10]. Предшестващите МРТ критерии на 
Callen и съавт. (2009) за детската МС за разпространение в пространството [7]  
са оценени като по-точни (89%) в сравнение с  критериите на McDonald (2010) 
(85%),  KIDMUS критерииите (46%) и Canadian Pediatric Demyelinating Disease 
Netwоrk criteria (76%) и са с най-добра комбинация от чувствителност и (82%) 
специфичност (52%) и за разграничаване на детската MS от острия дисеминиран 
енцефаомиелит (ОДEM). За детската МС продължават дискусиите за трудно-
стите за диагностика за възрастта под 10 г. поради съпътстващ фебрилитет 
при 23% и енцефалопатия при 31% при първите пристъпи, за разграничаването 
от ОДEM клинично, чрез МРТ и ликворни изследвания [4,5], neuromyelitis optica и от 
редица имитиращи МС заболявания, вкл. мигрена [1, 6], съдови, други демиелини-
зиращи, метаболитни заболявания. При проучване на 137 деца с МС при първият 
пристъп с ОДЕМ-подобна клиника са 16% (22 деца), повечето под 10 г. (ср.7,4г. [SD 
4.2]),  в сравнение с децата с МС с много-огнищна симптоматика (11.2 [SD 4.5] г.; 
p<0·0001) или моно-огнищна (12.0 [3.8] г.; p=0·0005) [5].
От изследванията за ролята на вирусите при деца с МС, единствено за Epstein-
Barr virus има серологични доказателства за статистически значима серопози-
тивност на пациенти с МС в сравнение със здрави контроли в проучвания на 
Banwell B и съавт. [5] и Pool D и съавт. [19,20] - 86% (n=108) в сравнение със здра-
вите контроли  (64% или 61 деца) (p=0.025). Изследвана е ролята на генетични 
фактори за Epstein-Barr вирусната инфекция- DRB1*1501, DQA1*1501, DQB1*0602, 
като HLA-DRB1 е корецептор за навлизане на EBV в B клетките.
При проучванията на ролята на витамин D при множествена склероза е уста-
новено, че ниски нива на vitamin D са свързани с повишен риск за пристъпи при 
пристъпно-ремитентна MS или КИС [21], а при децата 34% понижение на прис-

Оплаква се и от изтръпване по дистален тип в 4-те крайника. От статуса е 
налице полирадикулоневритен синдром с периферна пареза с описаната локали-
зация, дистална хипестезия за 4-те крайника за повърхностна сетивност и за 
долни крайници за дълбока сетивност. Белтъкът в ликвора е в рамките на 1.5 – 
0.94 г/л. ЕМГ е с данни за тежък полирадикулоневрит със засягане на двигателни 
и сетивни влакна, като скоростите ан провеждане по двигателни влакна са в 
рамките на 16-22 м/сек за долни крайници при ниска амплитуда на М-отгово-
ра. При детето бешее проведено лечение с два курса имуновенин 2гр/кг/курс с 
незначителен ефект. След започване на хронично кортикостероидно лечени  в 
низходяща доза, в последствие алтернантно, от 1.5 мг/кг, още в първия месец се 
отчете начално подобрение, което продължи до степен на липса на двигателен 
дефицит на фона на лечение в следващите две години. ЕМГ показа подобрение 
по отношение скоростите на провеждане и амплитудите на М-отговорите за 
долни и горни крайници.
Случаят се представя, както и обзор на литературата за подпомагане диагно-
стиката и лечението на хронична възпалителна демиелинизираща полиневро-
патия в детска възраст и диференциална диагноза в началото на заболяването.

АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ДИАГНОСТИКАТА 
И ЛЕЧЕНИЕТО НА МНОЖЕСТВЕНАТА СКЛЕРОЗА В ДЕТСКАТА ВЪЗРАСТ

В. Божинова
Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум”, София, МУ-София

Множествената склероза (МС) е хронично имудомедиирано заболяване в резул-
тат на възпаление, демиелинизация и невродегенерация. От 3% до 10% от слу-
чаите започват в детско-юношеска възраст при заболяемост от 3.7 до 9/1 ми-
лион/ годишно. МС се диагностицира чрез  клиничните и магнитно-резонансно 
томографски (МРТ) критерии на McDonald, ревизирани от Polman и сътр. (2010), 
доказващи разпространението на лезиите във пространството и времето, при-
ложими и за детско-юношеската възраст, осъвременени с консенсус от 2016 г. 
МРТ е основен диагностичен метод МРТ по MAGNIMS и критериите на  Callen DJ за 
детска МС [7]  и за диференциална диагноза (ДД) с ОДЕМ [8]. 
Според консунсусните правила от 2016 г. (MAGNIMS)  [10] МРТ  критериите за 
МС зa разпрострнение в пространството в сравнение с критериите от 2010 г. 
се променят, като вместо „една или повече T2 лезии в поне 2 от 4 типични за 
МС локализации в ЦНС - перивентрикулно, юкстакортикално, инфратенториално, 
спинално” се препоръчва увеличение на броя лезии в перивентрикулното прос-
транство на 3, а типичните локализация стават 5 - перивентрикулно, юкста-
кортикално, инфратенториално, спинално и в n.opticus. За разпространението 
във времето критериите остават непроменени- наличие на асимптомна усил-
ваща се с gadolinium и неусилваща се лезия или нова T2 и/или усивлаща се от 
gadolinium лезия при последващо МРТ изследване. MAGNIMS, 2016 [10] дискутира 
ролята на неконтрастиращите се T1 хипоинтензни лезии (black holes) за прогно-
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Международна група за лечение на детска MS в «Консенсус за оценката на новите 
и съществуващи терапии за детската множествена склероза, 2012» [9] препо-
ръчва лечение с модифициращи хода на заболяването средства при ремитиращ 
ход с Interferon beta 1B, Interferon beta 1a  интрамускулно, Interferon beta 1a подкож-
но. При дефиниран „неадекватен отговор от лечение при детската МС” могат 
да се използват и втора линия терапии (натализумаб, финголимод). Независимо 
от тези препоръки, липсата на завършили клинични проучвания в детската въз-
раст затрудняват приложението на модифициращи хода на заболяването сред-
ства под 16 г. възраст. Познаването на особености в клиничното протичане и 
диагностичните критерии на MS в детско-юношеската възраст и завършването 
на клинични проучвания са основа за провежданe на адекватно лечение за подо-
бряване на прогнозата и качеството на живот на болните деца.
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тъпите се установява за всеки  10 ng/mL повишение на нивото на циркулиращия 
vitamin D [17], свързано с 15% по-малък риск зa нови T2 лезии и 32% по-нисък риск 
за контрастиращи се Т2 лезии [18].
МРТ находките при децата в сравнение с възрастните са с по-голям среден брой 
на T2 лезиите, големи, „гигантски” светли T2-лезии, вкл.  в задна черепна ямка, на 
% на контрастиращи се лезии и наличието на “черни кухини” при Т1 като маркер 
за тъканна деструкция. 
МРТ и лабораторни изследвания, насочващи към диагнозата MC [6]:
Поне 2 от следните различаващи MC от други недемиелинизиращи контроли- 
85% чувствителност и 98% [7]: 
1. 5 или повече лезии
2. ≥ 2 перивентрикулни лезии
3. 1 лезия в мозъчния ствол 
При пациентите с ADEM вероятно ще се  диагностицира MC в бъдеще, ако МРТ е 
с 2 от [7,8]: 
1. Наличие на black holes
2. Наличие на ≥ 2 перивентрикулни лезии
3. Липса на двустранни дифузни лезии
Ликворно изследване: 
1. >90% от пациентите с MC са с олигоклонален ликвор  
2. Ликворни левкоцити  <50/mL
3. Преобладаващите бели кр.клетки са лимфоцити. 
MC е мултифакторно заболяване, рискови фактори са: 
1. Ниска витамин D концентрация [17,18]
2. Epstein-Barr virus инфекция [5,19,20]
3. HLA-DRB1*1501
Особеностите на кличинчното протичане на детската МС са: 1. Неблагоприятна 
прогноза поради 2-3 пъти по-висока пристъпна честота в ранния стадий на забо-
ляването (1.12–2.76) в сравнение с възрастните (0.3–1.78), обуславяща средно 10 
г. по-ранна инвалидизаци, като трайна инвалидност за 5 г. (EDSS≥4.0) се развива 
при 13% (15 от 120 деца) [4, 6]; 2. Наличие на когнитивни увреди /35 % [14], до 46 
% [2,3,4] като 17% от 137 деца в проучването на Banwell B. и съавт. [5] са с нару-
шени обучителни възможности, свързано с продължителността на заболяването 
(p=0.02); Проведените невроизобразяващи изследвания с цел свързване на когни-
тивните нарушения с определени структури установяват, че загубата на мо-
зъчен обем в сивото мозъчно вещество корелира с по-нисък IQ и редуцирана ско-
рост на обработка на информацията; обемът на таламусите и corpus callosum, а 
не общата атрофия са свързани с когнитивни нарушения; повишаването на T1 и 
T2 обема на лезиите  забавя психомоторната скорост и вниманието; понижаване 
на функционалните връзки и съзряването [2]; 3.  Налични нарушения в настрое-
нието и депресия (39 до 50%), поведенчески отклонения с афективност (30%); 
4. Уморяемост (20- 39%) [2]. 
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зъчните структурите и други тъкани. 
Клинично се характеризира с полиорганно засягане- неврологична, психиатрична 
и симптоми от страна на вътрешните органи. Налице е изключителна клинична 
вариабилност от фатални неонатални форми, всл. тежко чернодробно засягане 
до късни форми с начало в зрялата възраст с водеща неврологична или психиа-
трична симптоматика. Неврологичните прояви при NPC включват вертикална 
и хоризонтална погледна пареза, апраксия на погледа, атаксия, дизартрия, дис-
фагия, дистония, геластична катаплексия, епилептични пристъпи, прогресираща 
деменция, невросензорно намаление на слуха. Психиатричните прояви включват 
психози, депресия, биполярно афективно или обсесивно-компулсивно разстрой-
ства, рефрактерни на терапия. Хепато- и спленомегалията се срещат често, 
но липсата им особено при формите с късно начало не изключва диагнозата NPC. 
Вариабилната възраст на начало и скорост на прогресия, както и широката ди-
ференциална диагноза са основни причини за късната диагноза.  При това заболя-
ване е налице патогенетична терапия, специфична за болестта, подтискаща 
синтеза на гликосфинголипидите (Мiglustat, инхибитор на глюкоцерамид-синте-
тазата) с доказан ефект по отношение на стабилизиране състоянието на бо-
лните. Други терапевтични стратегии са в етап на клинично изпитание.
В България до този момент са налице 16 болни с доказана NPC чрез генетично изслед-
ване и филипиново оцветяване на кожни фибробласти, при които основните прояви 
са от страна на централната нервна система- неврологични (вертикална погледна 
пареза, дистонни хиперкинези, атаксия, дизартрия, дисфагия, епилептични пристъ-
пи, катаплексия, когнитивен дефицит) и психиатрични (параноидни идеи, асоциално 
поведение). При 11 е започната патогенетична терапия с Миглустат.
Създаден е регистър за пациенти с NPC, към УМБАЛ „Александровска“, който е 
част от глобалния регистър за заболяването и предвижда проследяване на със-
тоянието на болните 2 пъти в годината. В процес сме на регистрирането на 
Експертен център за NPC в УМБАЛ „Александровска“.
Ключови думи:  Болест на Nieman-Pick тип C (NPC), клинична вариабилност, ре-
гистър, миглустат

КЛИНИЧНИ ПРОЯВИ, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПРИ БОЛЕСТТА НА FABRY
Т. Чамова1, И. Търнев1,2

1Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ- София 
2Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

Болестта на Fabry е рядко лизозомно мултисистемно заболяване с Х-рецеси-
вен тип на унаследяване, обусловено от мутациии в гена, кодиращ ензима 
ɑ-галактозидаза А. Интрализозомното натрупване на гликолипиди (основно 
globotriaosylceramide- GL-3) в различни видове клетки- ендотелни клетки на съ-
довете, подоцити, тубулни, гломерулни ендотелни клетки, кардиомиоцити и 
неврони е свързано с основните клинични прояви при тези болни- нефрологични, 
кардиологични, неврологични, офталмологични и дерматологични. 

ХЕРПЕС СИМПЛЕКС ЕНЦЕФАЛИТИ – 
КЛИНИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА И ПОСЛЕДСТВИЯ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

М.Колева1, В. Божинова1,3, Д.Денева1, И.Александрова1,3, Е.Славкова1, Н.Топалов2,3
1Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум”, МУ-София

2Отделение по рентгенология, УМАБЛНП „Св.Наум“ София
3Медицински Университет - София

Херпес симплекс енцефалитите протичат тежко и причиняват значими постен-
цефалитни енцефалопатии. Причиняват се от Херпес симплекс вирус 1 (HSV-1) и  
Херпес симплекс вирус 2 (HSV-2). Въпреки принадлежността им към една група, сход-
ните им свойства и структура, двата вируса се асоциират с различна клинич-
на изява на причинените от тях заболявания. HSV-1 е с най-голяма честота сред 
причинителите на вирусни енцефалити, има характерна темпорална и темпо-
робазална предилекция на засягане на мозъчните структури и се среща предимно 
във възрастта след 6 месечна възраст. HSV-2 се установява значително по-рядко, 
с дифузно засягане на мозъчния паренхим, предимно у новородени, в резултат на 
инфектиране поради генитална херпесна инфекция на майката. След преболеду-
ване от Херпес симплекс енцефалит обичайно у децата се наблюдават тежки и 
трайни увреждания, свързани с наличие на симптоматична, често терапевтично-
резистентна епилепсия(Lennox-Gastautсиндром, фокална епилепсия), значим невро-
логичен дефицит, когнитивни нарушения и др. Целта на настоящото съобщение е 
да се анализира и обобщи клиничната изява на симптомите и последствията при 
диагностицирани и наблюдавани в Клиниката по нервни болести за деца към УМ-
БАЛНП „Св. Наум“София 10 пациента. При 8 са налице и серологични данни за херпес 
симплекс енцефалит (5 с HSV 1 и 3  HSV 2) или същия се обсъжда като най-вероятна 
диагноза при 2, предвид изявата и хода на заболяването, проведените лаборатор-
ни и образни изследвания. Налице е значим остатъчна остатъчен неврологичен де-
фицит, с хеми- или квадрипаретичен синдром (9 от 10-те пациента), нарушения 
в умственото развитие, паметовите и когнитивни способности или деменция (9 
от 10 пациента) и симптоматична епилепсия (всички 10 пациента, 5 от които са 
с Lennox-Gastaut syndrome, 5 със симптоматична фокална епилепсия).

КЛИНИЧЕН СПЕКТЪР НА БОЛЕСТТА НА NIEMANN PICK C. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 
ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Т. Чамова1, И. Търнев1,2
1Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ- София

2Катедра по когнитивна наука и психология, НБУ, София

Болестта на Niemann-Pick тип C (NPC) е рядко, генетично, лизозомно заболява-
не с автозомно-рецесивен тип на унаследяване, дължащо се на мутации в NPC1 
или NPC2-гените, обуславящи увреден интрацелуларен транспорт на ендогенния 
холестерол и натрупване на холестерол и гликосфинголипиди в лизозомите в мо-
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нокисилинна замяна p.(Gly576Ser). Момчето е с тежък ензимен дефицит на GAA- 
0.24MU/21h/punch (норма 0.9-7.2), с миопатен синдром от кърмаческа възраст, 
забавено моторно развитие, прохождане с „клатушаща се походка на 2 г. и кли-
нични данни за аксиална и проксимална мускулна слабост, по-изразена в долните 
крайници. ЕМГ е с миогенна увреда, но СРК е нормална. Установени са редуциран на 
ФВК (45.7%) и ФЕО1 (54 %) и синусова тахикардия  ( 120-130/мин). Ензим-замест-
ващото лечение с алглюкозидаза  води до стабилизиране и подобрение на двига-
телната активност, ФВК и нормализиране на пулсовата честота. Сестрата на 
пациента на 17 г. е без неврологични отклонения, но с ЕМГ данни за дискретна 
миогенна увреда в глутеалната мускулатура при дефицит на GAA (0.39MU/21h/
punch). В дискусионен план за точното диагностицирне  се представя и пациент-
ка на 10 г. с отхвърлена болест на Pompe, независимо от нличието на миопатен 
синдром, миогенни промени в ЕМГ, КК между 300 и 600Е, снижена алфаглюкозидаза, 
но  молекулно генетичния анализ показва само хетерозиготен генетичен вриант  
в GAA гена. c.271G>A, p.Asp91Asn, без други мутции  в GAA гена.
Заключение: Болестта на Pompe протича с миопатен синдром характерен за 
всички възрасти, кардиомиопатия само при инфантилните форми и дихателни 
нарушения с различно възраство начало, тежест и прогноза според ензимния де-
фицит на GAA. Възможни са особености (нормална КК при 5%) и различия на на-
чалото на заболяването у сиблинги при идентичен генен дефект вследстви е на 
епигенни фактори. Генетичното изследване е съществено за диагностициране-
то на заболяването. Своевременното диагностициране на болестта на Pompe  
и ранно започване на патогенетична ензим-заместващата терапия с алглюко-
зидаза (Myozyme®) води до стабилизира и подобрява миопатията, кардиомиопа-
тията, отсрочване на необходимостта от дихателни грижи и подобряване на 
качеството на живот на пациентите. 

СКРИНИНГ ЗА БОЛЕСТ НА ПОМПЕ  – ПРОЕКТ НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО 
ПО НЕРВНО МУСКУЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Проф. Ивайло Търнев 

МУКОПОЛИЗАХАРИДОЗА ТИП 1 – ПРОБЛЕМИ С ДИАГНОЗАТА
Проф. Радка Тинчева

СБАЛДБ “Проф. И. Митев“- София, МУ -София

Общата  честота на мукополизахаридозите е 1 на 22,500 живородени. Унаследя-
ват се автозомно-рецесивно с изключение на мукополизахаридоза тип II- синдром 
на Hunter.  Мукополизахаридоза тип I (Hurlers Disease) е  прогресиращо, мулти-
системно заболяване с честота  1:100 000.  Касае е се за дефицит на ензима 
α-L-идуронидаза, коато води до натрупване на неразградени мукополизахариди в 
клетки, тъкани и органи,   нарушаващо  тяхната функция.  Повишено е количе-
ство на дерматан и хепаран  сулфат в урината. Заболяването се характеризира 
с изключително хетерогенна клинична картина- лицев дисморфизъм и скелетни 

По отношение на клиничното си протичане болестта на Fabry се разделя на кла-
сически и некласически вариант. Основните ранни клинични прояви при мъжете 
с класическа форма на болестта започват в детска възраст и включват ангио-
кератоми, корнеални опацитати, хипо- или анхидроза, смутен стомашно-чревен 
мотилитет и невропатна болка, докато в по-напредналите фази на заболяването 
се наблюдават бъбречна недостатъчност, исхемични инсулти, кардиомиопатия, 
ритъмни и проводни нарушения, които са и непосредствени причини за летален из-
ход при тези болни. При пациентите с некласическата форма на болестта е нали-
це по-леко протичане с единични симптоми, най-често левокамерна хипертрофия. 
Неврологичните прояви при болните с Fabry включват симптоми на засягане на 
периферната нервна система (болезнена полиневропатия със засягане на малки-
те влакна и автономна дисфункция) и централната нервна система (исхемични и 
хеморагични мозъчни инсулти, епилепсия, когнитивни  и поведенчески нарушения).
Диагностиката и проследяването на тези болни се осъществява от мултидис-
циплинарен екип от специалисти. 
Ензим заместителната терапия (ЕЗТ) с ɑ-галактозидаза А е патогенетично лече-
ние с доказан ефект по отношение на стабилизиране на бъбречната и сърдечната 
функция, и невропатната болка при засегнатите, но ефектът на лечението е 
много по-добър при започването му в ранните фази на заболяването, което налага 
познаването на основните му прояви и своевременното му диагностициране.
Ключови думи: болест на Fabry, полиневропатия, ензим-заместителна терапия.

БОЛЕСТ НА POMPE С КЪСНО НАЧАЛО  В ДЕТСКТА ВЪЗРАСТ – 
КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ  

В.Божинова 
Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум”, МУ-София 

Болестта на Pompe (гликогеноза тип ІІ, дефицит на кисела алфа-глюкозидаза /
GAA/) е рядко А-Р метаболитно заболяване с натрупване на гликоген в лизозо-
мите на различни органи и системи вследствие на над 250 мутации в 17q 25 
в GAA гена и дефицит на ензима GAA. При  инфантилните форми с начало под 
1 г. се изявават миопатен синдром, хипертрофична кардиомиопатия, сърдечна 
и дихателна недостатъчност. При късните форми с начало след 1 г. възраст 
(детска, юношеска и у възрастни) са водещи миопатния синдром и дихателната 
недостатъчност. Заболяването се дигностицира при клинични, лабораторни и 
генетични критерии. Нова перспектива за пациентите с тази прогресираща и 
инвалидизираща лизозомна болест е единственото доказано успешното ензим-
заместващо лечение  с GAA (Myozyme®, Genzyme), Началото на лечението  според 
дискутирани правила за сега е при клинична изява. Представя  се  семейство с 2 
деца с диагностицирана болест на Pompe- момче на  9 г. и неговата сестра на 
17 г. с доказан дефицит на GAA в суха капка кръв и генетично верифицирани 2 
идентични мутации в GAA гена в 17q25.3 в хетерозиготно състояние: мутация в 
интрон 1 на GAA гена g32-13T>G; мутация в екзон 12 на GAA гена с. 1726G>A, с ами-
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двама сина е доста по-ранно на 2 и 1 годишна възраст, характеризиращо се с нес-
табилна походка. При второто дете моторното развитие е значително заба-
вено, като на 2 год. и половина все още не ходи самостоятелно. Невропсихологич-
ното развитие при децата е нормално. МРТ на 2 г. възраст показва церебеларна 
хипотрофия. Проведените генетични изследвания за SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7, 
SCA8, SCA10, SCA12, SCA17, DRPLA показаха негативен резултат. В допълнение бяха 
секвенирани гените TTBK2 за SCA11 и PRKCG за SCA14, като резултатите отново 
бяха негативни.  Семейството беше насочено за NGS(екзомно секвениране), беше 
открита мутацията c.1268G>A, p.Arg423His в екзон 2 на KCNC3 гена (voltage-gated 
potassium channel, Shaw-related subfamily, member-3 gene), отговорен за SCA13(<1% 
от спиноцеребеларните атаксии).
В сдравнение със спиноцеребеларната атаксия, при неврофиброматозатазлатен 
стандарт за молекулярно-генетична диагностика си остава секвениране и MLPA 
анализ на конкретен ген. През последната година по научна разработка, финанси-
рана от Съвет по Медицинска Наука към МУ София бяха генетично верифицирани 
18 семейства с NF1, като при 3 от тях бяха открити нови мутации.

АВТОЗОМНО-РЕЦЕСИВНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНИ
Т. Чамова1, И. Търнев1,2

1Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ- София 
2Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

Автозомно-рецесивните (АР) заболявания се срещат със значително по-голяма 
честота при затворениобщности. Те са по-чести сред етнически малцинстве-
ни групи, но също така могат да се наблюдават и сред религиозни малцинства. 
След идентифицирането и изясняването на над 15 различни АР заболявания сред 
ромите в България, през последните години бяха установени три неврологични 
АР заболявания сред българо-мохамедани, обусловени от хомозиготни мутации 
с предполагаем ефект на родоначалника: Прогресивна мускулна дистрофия тип 
пояс-крайник LGMD 2G в Смолянска област Атаксия-телангиектазия, болест на 
Louis-Bar- вариант в гр. Доспат и гр Сърница Наследствена сетивна и моторна 
полиневропатия тип Лом (CMT 4D) в община Якоруда
Прогресивната мускулна дистрофия тип пояс-крайник (ПМДПК) 2 G е сравнително 
бавно прогресиращо генетично заболяване с АР тип на унаследяване, дължащо се на 
мутации в TCAP-гена, кодиращ саркомерния протеин телетонин. Началните про-
яви на заболяването са през второто десетилетие, като по-тежко са засегнати 
дисталните и проксималните мускули на долните крайници, а самостоятелната 
походка се губи в четвъртото десетилетие. Trp25Term е най-честата мутация, 
установена в нашата популация и големият брой на хомозиготи сред българо-мо-
хамеданите предполага висока честота на носителството в тази група.
Атаксия телангиектазия (АТ) или болестта на Louis Bar e заболяване с АР тип 
на унаследяване, обусловено от мутации в АТМ-гена. Заболяването се характе-
ризира с церебеларна атаксия с ранно начало, хореоатетозни хиперкинези, оку-

аномалии, обструкция на горните дихателни пътища, помътняване на корнея-
та, кардиопатия, ставни контрактури. Познати са три хетерогенни и клинично 
припокриващи се клинични форми- Hurler, Hurler- Scheie и Scheie. Генът, кодиращ 
ензима, е разположен на късото рамо на 4-та хромозома. Дефинитивна диагноза е 
определяне активността на α-L-iduronidase в левкоцити или кожни фибробласти.

НОВИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНА ДИАГНОСТИКА 
В СРАВНЕНИЕ СЪС ЗЛАТНИЯ СТАНДАРТ. СПИНОЦЕРЕБЕЛАРНИ АТАКСИИ 

И НЕВРОФИБРОМАТОЗА
Албена Тодорова1,2, Tихомир Тодоров2, Андрей Киров2, Венета Божинова3, Петя Димова4, 

Мария Глушкова1,2, Tеодора Чамова5, Aлбена Йорданова1,6, Ивайло Търнев5

1Катедра по Медицинска Химия и Биохимия, МУ София, България
2Генетична Медико-Диагностична Лаборатория „Геника“, София, България

3Клиника по Нервни Болести за Деца, МБАЛНП „Свети Наум“, София, България
4Клиника по Неврохирургия, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, София, България
5Клиника по Неврология, „Александровска“ Болница, София, България

6Molecular Neurogenomics Group, VIB Department of Molecular Genetics, University of Antwerp, 
Antwerpen, Belgium

Молекулярно-генетичната диагностика бележи бурно развитие с инвазията на 
технологиите в лабораторната практика. Секвенирането от нова генерация 
(Next Generation Sequencing, NGS)за кратко време се превърна в диагностичен 
тест, но все още не може напълно да замести класическите методи за диаг-
ностика като секвениране по Sanger, микрочипов анализ и MLPA. Настоящата 
презентация акцентира върху успешното приложение на NGS за диагностични 
цели и като пример е представена спиноцеребеларна атаксия в сравнение с не-
врофиброматоза, където класическите технологии се справят безпогрешно с по-
ставянето на генетичната диагноза.
Спиноцеребеларните атаксии са сериозно предизвикателство от клинико-ге-
нетична гледна точка, поради много близката фенотипна изява на различните 
форми и огромният брой гени, отговорни за сходна клинична симптоматика. В 
допълнение, по отношение на клиничната изява в някои случаи се наблюдават 
драстични вътрефамилни вариации. По отношение начина на унаследяване, се 
различават автозомно доминантни и автозомно рецесивни форми.
Молекулярно-генетичната диагностика в повечето случаи се базира на таргет-
ни панели от гени за оценка и оразмеряване на патологични експанзии или разчи-
та на секвенирането от нова генерация (NGS, Next Generation Sequencing), къде-
то се търсят точкови мутации посредством комплексен анализ на хиляди гени.
Представяме интересен случай на автозомно доминантна спиноцеребеларна 
атаксия в семейство с две засегнати деца и тяхната майка. Фенотипната изява 
на заболяването в това семейство е доста различна. Началота на заболяването 
при майката е на 18-19 г. с променен говор от детска възраст и атаксия. МРТ на 
главен мозък на 23 г. възраст показва малкомозъчна атрофия и е била диагности-
цирана като спиноцеребеларна атаксия. Началото на заболяването при нейните 
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B, Epstein-Barr, парвовирус B19, ентеровирус 71, и St. Louis енцефалит, но така 
или иначе в практикта не се е наложило рутинно скриниране за вируси при OMS. 
Присъствието на продроми на вирусно заболяване или наличие на плеоцитоза 
в ликвора не изключва наличие на тумор. Най-честите тумори при деца с ОМС 
са невробластом или ганглионевробластом, които се срещат често в гърдите, 
но също в областта на корема или таза. Туморите произлизат от един и същ 
ембрионален предшественик на мозъчните клетки. Туморите при деца, които 
развиват OMС, обичайно показват благоприятна хистология и липса на n-myc 
oncogene амплификация, характерна за подобни тумори при деца без симптоми 
на OMС. Ангажирането на лимфни възли по съседство е често, но тези деца рядко 
имат далечни метастази и прогнозата по отношение фатален изход е добра. 
Повечето деца проявяват рецидивираща форма на OMС – 52%, докато по-малка 
част имат монофазно протичане и при тях е по-вероятно възстановяване без 
остатъчни дефицити. Отстраняването на тумора не решава проблема с тера-
пията на ОМС. Адренокортикотропен хормон (ACTH), преднизон и интравенозен 
имуноглобулин са използвани с еднаква честота при лечението на ОМС, но ACTH е 
свързан с най-добрия начален отговор. Независимо от доброто повлиявне на ост-
рите симптоми от лечение с АСТН остатъчни двигателни, поведенчески, езикови 
и когнитивни проблеми, възникват в по-голяма част от случаите. 
При наблюдавани в нашата практика за период от над 20 гододини  общо 10 
случая на деца с ОМС – 4 са с диагностицииран невробластом. В презентацията 
ще бъдат представени клинични данни и видео демонстрация на няколко случая. 
Заключение: При остро начало на опсоклонии, атаксия и поведенчески отклонения 
следва да се мисли за ОМС – параинфекциозен или паранеопластичен.  Да се из-
ключва невробластом. Предпочитаното лечение е с АСТН или негони синтетични 
аналози. Необходимо е дългосрочно проследяване с оглед възможна късна изява на 
неопластично заболяване.

EXOSC3 МУТАЦИЯ ПРИ РОМСКИ ПАЦИЕНТИ С ПРОЯВИ НА СПИНАЛНА МУС-
КУЛНА АТРОФИЯ ТИП 1, НО БЕЗ МУТАЦИЯ В ГЕНА SMN

И. Иванов1, А. Йорданова3,10, И. Литвиненко4, Л. Ангелова5, Х. Мумджиев6, М. Панова1, И. Па-
чева1, Р. Йорданова1, D.Atkinson10, К. Гузгунов7, Н. Вачева8, В. Беловеждов2, Д. Митковски9, 

М. Бошева1, Т. Шмилев1
1Катедра по педиатрия и медицинска генетика

 2Катедра по обща и клинична патология, МУ-Пловдив; 
3 Центъра по молекулна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, МУ– София;

4Катедра по педиатрия, МУ-София;
 5Катедра по медицинска генетика, МУ-Варна;

 6Клиника по неонатология, УМБАЛ „Проф. Ст. Киркович”, Стара Загора; 7ДМСГД, Хасково; 
8Неонатологично отделение, МБАЛ-Хасково;

 9Клиника по детска хирургия, УМБАЛ “Св. Георги”, Пловдив, 
10VIB Департамент по молекулна генетика, Антверпенски университет, Белгия

Понтоцеребеларната хипоплазия (PCH) тип 1 e автозомно-рецесивно заболяване 
с централна и периферна моторна дисфункция и дегенерация на предните рога на 

ломоторна апраксия, окулокутанни телангиектазии, имунен дефицит, радио-
сензитивност и повишен риск от неоплазми. Различните мутациите в АТМ-гена 
обуславят широк спектър от клинични прояви. При българо-мохамедани се ус-
тановява p.V2716A в хомозиготно състояние, обусляваща дистонично-хореични 
хиперкинези с начало в детско-юношеска възраст без наличие на атаксия, телан-
гиектазии и имунен дефицит.
НСМП тип Лом (НСМП4D), дължаща се на мутации в NDRG1- гена, е открита и опи-
сана за първи път сред роми. Заболяването се характеризира с ранно начало- в пър-
вото десетилетие с дистална мускулна слабост, нарушена сетивност и деформи-
тети на крайниците, инвалидизация преди 50-годишна възраст. При пациентите 
е налице тежко невросензорно намаление на слуха през третото десетилетие.
IVS8-1 G>A и IVS6-2 T>G мутациите в NDGR1- гена с хомозиготно или двойно хете-
розиготно състояние са причина за НСМП с ранно начало при българо-мохамедани.

ОПСОКЛОНУС – МИОКЛОНУС СИНДРОМ ПРИ ДЕЦ – СПОДЕЛЯНЕ НА НАШИЯ 
ОПИТ С ДЕМОНСТРАЦИЯ НА СЛУЧАИ.

Литвиненко И, М. Божидарова, Г. Тачева, Д. Стаматов, В. Божинова1
Клиника по неврология, СБАЛДБ “Проф. И. Митев“- София, МУ -София

1 Клиника по нервни болести  за деца, УМБАЛНП “Св. Наум“ – София, МУ София

Опсоклонус-миоклонус синдром (OMС) е рядко автоимунно неврологично заболява-
не, което е не се познава добре и често се диагностицира погрешно, като често 
остава нелекувано. Честотата му е около 1:5000000 за 1 год. Среща се и под 
други имена: Kinsbourne синдром, миоклонична енцефалопатия, синдром на танцу-
ващите очи (Dancing eyes s-me), опсоклонус миоклонус атаксия или опсомиоклонус. 
За приемане на диагнозата е необходимо наличието на три от четирите кри-
терия: опсоклонус, атаксия/миоклонус, поведенчески и нарушения на съня, невро-
бластом. Предполага се автоимунна генеза - антитела срещу области в мозъка 
свързани с координацията, персонализацията и когницията. Разграничават три 
форми на синдрома: 1. паранеопластичен - най-често при     невробластом; 2. 
свързан с инфекция – параинфекциозен/постинфекциозен и 3. идиопатичен. Не-
вробластом се установява в 50-80%. Децата с паранеопластичен ОМС са с по 
правило с добра онкологична прогноза. Най-често онкологичното лечение е само 
хирургично и понякога химиотерапия. Децата с ОМС задължително се изследват 
за наличие на тумор - невроизобразяващи методи, уринни и кръвни изследвания 
за туморни маркери. Високият индекс на подозрение за невробластом обикновено 
води до многократни повторни изследвания, поради макар и редките съобщения 
за намиране на тумор години след първоначалната изявя на ОМС. Във връзка с 
високата честота на спонтанна регресия на невробластома, не е известно дали 
когато не се открие тумора наистина не е имало такъв. При липса на тумор, се 
подозира вирусна етиология порди често регистрираното начоло под формата 
на инфекция на горните дихателни пътища или стомашно-чревна симптомати-
ка. Понякога се установява наличието на невротропни вируси, като Coxsackie 
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глутаконова ацидурия. Синдромът е описан за първи път през 1983 г. и до сега се 
приемаше, че жените носителки на мутации в TAZгена са напълно асимптомни.
Представяме ви брат и сестра с некомпактирана лява камера, мускулна хи-
потония и неописана до момента мутация в екзон 3 на TAZгена - c.253insC, 
p.(Arg85Profs*54). Допълнително при брата са регистрирани интермитентна не-
утропения и повишени нива на 3-метилглутаконова и 3-метилглутарова кисели-
ни в урината. Това е първо описание на жена хетерозиготен носител на мутация 
в TAZгена с клинична изява на Синдрома на Barth.

МОЛЕКУЛЯРНО ГЕНЕТИЧНИ И ГЕНОМНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ ПАЦИЕНТИ С 
ИДИОПАТИЧНА ГЕНЕРАЛИЗИРАНА ЕПИЛЕПСИЯ И КОМПЛЕКСНИ ЕПИЛЕПТИЧ-

НИ СИНДРОМИ
В.Пейчева1, Н.Иванова1, К.Каменарова1, И.Александрова2, Д.Стаматов3, С.Желязкова4, Д. 

Денева2, Е.Родопска2, М.Панова5, М.Божидарова3, Д.Христова6, И.Пачева5, И.Литвиненко3, 
И.Иванов5, В.Божинова2, Е. Симеонов7, В.Митев1, А.Йорданова1,8, Р.Кънева1

1Център по Молекулна Медицина, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МУ- София, България
2Клиника по Детска Неврология, Университетска Болница по неврология и Психиатрия „Св. Наум“, 

Катедра по Неврология, МУ- София, България
3Детска неврологична клиника СБАЛДБ „Проф.Иван Митев”, Катедра по Педиатрия,  

МУ- София, България
4Клиника по неврология. Университетска болница „Александровска”, Катедра по Неврология,  

МУ- София, България
5 Клиника по педиатрия и генетични болести, УМБАЛ „Свети Георги”, Пловдив, България

6 Педиатрична клиника, Болница „Токуда”, София, България
7 Болница по Педиатрия, Диагностично-консултативен център”Александровска”, София, България

8 Група по Неврогенетика, VIB катедра по Молекулярна Генетика, Университет в Антверпен, Ант-
верпен, Белгия

Молекулярно генетичната диагностика на епилепсията е съвременен интердисци-
плинарен подход за определяне на генетичните причини, стоящи в основата на иди-
опатичните генерализирани епилепсии (ИГЕ) и комплексните епилептични синдроми. 
В Центъра по Молекулна Медицина от началото на 2014 година до сега бяха прове-
дени молекулярно генетични и геномни изследвания при общо 166 пробанди и техни 
родственици. Те бяха насочени от водещи лекари-невролози от Клиниката по Дет-
ска Неврология в МБАЛНП, Детска неврологична клиника в СБАЛНП и Клиниката по 
Педиатрия, Медицински Университет- Пловдив.
Седемдесет и шест от пациентите са с фамилна история, а 90 са спорадични слу-
чаи. Групите, раазделени по клинични диагнози включват ИГЕ, фебрилни гърчове (FS) и 
FS+; GEFS+ и Драве синдроми; бенигнени неонатални фамилни конвулсии (BFNC); както 
и по-комплексни епилептични синдроми, при които се наблюдават в допълнение и 
други неврологични нарушения, дисморфизми и умствено изоставане в комбинация с 
черти от аутистичния спектър.
Като първоначален анализ беше проведено директно секвениране по Сангер на три 
гена, точкови мутации и/или инсерции/делеции в които са свързани с различни ти-
пове моногенни епилепсии- SCN1A (OMIM: 182389), KCNQ2 (OMIM: 602235) и SLC2A1 

гръбначния мозък и наподобява инфантилната форма на спиналната мускулна ат-
рофия (СМА1).  Предизвиква от мутации в гените VRK1 (PCH1A), EXOSC3 (PCH1B)  и 
EXOSC8 (PCH1C). J. Schwabova и сътр. (2013) откриват мутацията c.92G → C, p.G31A 
в EXOSC3 у трима неродствени ромски пациенти с PCH1B. Целта на проучване-
то е установяване на посочената мутация при български пациенти с клинични 
прояви на СМА1, но без мутация в гена SMN, и ретроспективен клиничен анализ. 
Резултати: При 14 пациента бе установена търсената мутация в хомозиготно 
състояние. Етническят произход е определен от родителите като ромски при 
10, турски -1, български-1, неизвестен-2. При 7 има фамилност с неврологични 
заболявания. Ниско тегло при раждане се установява при 10 от 11 (3 с без данни), 
микроцефалия при 4/7, лицева дисморфия- 6/12, друга дисморфия - 7/11, вродени 
контрактури - 4/13, вроден ларингеален стридор- 3/12, перинатална асфиксия- 
6/11, потиснати неонатални рефлекси - 11/11. Мускулната слабост се изявява в 
неонаталния период при 8, на 1- или 2-мес.възр.- при 3. Всичките 11 пациента, за 
които има подробни данни, са с тежка мускулна хипотония и силно намалени ак-
тивни движения (при 2 има само мимика). Сухожилна хипо- до арефлексия има при 
8/8, фибрилации на езика - 4/11, затруднено сучене и гълтане - 9/13, нистагъм 
- 4/13, страбизъм - 2/13. Дихателната недостатъчност е основен проблем при 
13/14. Потиснато съзнание в и след неонаталния период има при 3/11. Предно-
рогова увреда се установява чрез ЕМГ при 6/6. На трансфонтанелна ехография е 
открива хипоплазия на малкия мозък или macrocisterna magna при 3/9, и дилата-
ция на вентрикули и/или на интерхемисферна фисура - също при 3/9. Хипоплазия 
на вермис, церебеларни хемисфери и понс е доказана при двата пациента с из-
вършена МРТ. Мускулната биопсия установява неврогенна гнездова атрофия при 
1/2. Шест пациента умират до 60-дн.възр., други 4 - между 4- и 8-мес.в., 1 умира 
вероятно след 12мес.в., а за останалите 3 няма данни. Дихателна недостатъч-
ност е основна причина за смъртта при 5/6. Заключение: При ромски пациенти с 
клинични прояви на СМА1, но без мутация в гена SMN, или с прояви на PCH1 да се 
изследват за мутацията c.92G → C, p.G31A в гена EXOSC3.

СИНДРОМ НА BARTH
Д. Авджиева1, А. Тодорова2,3, А. Кадъм1, М. Иванова4, И. Йорданова2,3, Т. Тодоров3, И. Литви-

ненко5, А. Димитрова-Дашева6, Р. Тинчева1
1Клиника по ендокринология и генетика, СБАЛДБ, МФ, МУ- София

2Катедра по медеценска химия и биохимия, МФ, МУ- София
3Генетична медико- диагностична лаборатория „Геника”

4Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ „Майчин дом“, МУ- София
5Клиника по неврология, СБАЛДБ, МФ, МУ- София

6Клиника по детска кардиология, Национална кардиологична болница, София

Синдромът на Barth е Х-рецесивно заболяване, следствие на мутации в TAZгена, 
водещи до дефицит на кардиолипин и митохондриална дисфункция. Клиничната 
картина при засегнатите мъже е вариабилна и може да включва кардиомиопа-
тия, скелетна миопатия, предпубертетен нисък ръст, неутропения и 3-метил-
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2010). Оценката на структурните модели идентифицира специфични директни 
и индиректни ефекти на психопатните дименсии върху видовете агресия, но и 
основната роля на моралната неангажираност като опосредстваща променлива. 
От тази гледна точка за обяснение на агресията при психопатната личност от 
съществено значение са механизмите на освобождаване от морални задължения 
и снемана на вътрешния самоконтрол.

ТЪМНАТА ТРИАДА–КРАТКА ФОРМА: ФАКТОРНА СТРУКТУРА И КОНСТРУКТНА 
ВАЛИДНОСТ ПРИ БЪЛГАРСКИ ЮНОШИ

Светлина Колева 
Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Представена е апробация на скалата Тъмната триада–кратка форма (Short Dark 
Triad, SD3,Jones & Paulhus, 2014), конструирана за измерване на три личностни 
черти:макиавелизъм, нарцисизъм и психопатия. Изследвани са 860 юноши (пълни 
протоколи) на възраст между 13 и 18 години.SD3 се състои от 27 айтема, по 9 за 
всеки от трите компонента. Факторната структура е оценена на два етапа, 
върху две независими извадки, с помощта на експлораторен и конфирматорен 
факторен анализ. Експлораторното изследване извлича три фактора (при кри-
терий за собствена стойност на фактора > 1), възпроизвеждащи оригиналната 
структура, с частично разместване на малък брой айтеми. Оценката на SD3, 
върху втората извадка, с помощта на конфирматорен факторен анализ, тест-
ва и принадлежността на проблемните айтеми.Конструктната валидност на 
SD3е проверена чрез връзкис Триархична мярка за психопатия (Triarchic Psychopathy 
Measure, TriPM) (Patrick, 2010). TriPM е базирана на модела на К. Патрик (Patrick etal., 
2009), дефиниращ психопатията като комбинация от три фенотипни личносто-
ви характеристики – дързост, бруталност и невъздържаност.Корелационният 
анализ и структурните модели показват добри прогностични възможности на 
SD3. Получените резултати: надеждност и валидност, потвърждават възмож-
ностите за използване на SD3 с български юноши, като насочват вниманието и 
към някои потенциални проблеми при работа с инструмента.

СОЦИАЛНИТЕ ОНЛАЙН МЕДИИ В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА - ПОВЕЧЕ ОТ 
„POP-UP”

Димитър Терзиев
УМБАЛ-Александровска, клиника по детска психиатрия „Св. Никола”,

Катедра по психиатрия и медицинска психология, МУ, София

Мобилните устройства се превърнаха в част от нашия психичен и дори телесен 
интегритет, а социалните онлайн медии (СОМ) – във  виртуална реалност все 
повече съперничаща си с непосредствената. В тях експонираме и проектираме 
себе си в различна степен и понякога по-лесно и повече отколкото в неопосред-
ствените контакти. В СОМ  създаваме и развиваме онлайн/виртуален селф, чес-

(OMIM: 138140).
Директното секвениране по Сангер на SCN1A гена разкри 19 мутации от общо 
124 изследвани пациенти (13,71%) с диагноза FS+, GEFS+ или Драве синдроми: 17 от 
откритите мутации са миссенс, 1 – делеция с изместване рамката на четене и 1 
сплайс-място мутация. От тях, 9 са възникнали de novo, 3 са унаследени от родител, 
а при 7 пациента не разполагаме с материал от родителите. В KCNQ2 гена откри-
хме нова сплайс-място мутация в пациент с BFNC. 
При пациентите, непоказали точкови мутации, следващата стъпка беше провеж-
дането на MLPA анализ на трите, асоциирани с епилепсията гени. Той открива голе-
ми делеции/ дупликации  и анализът разкри цялостна генна делеция на KCNQ2, възник-
нала de novo при пациент с BFNC.
 Подходът при 60 пациента с комплексни епилептични синдроми беше изследване за 
хромозомни аберации чрез метода на Сравнителна Геномна Хибридизация (aCGH). От-
крити бяха 11 потенциално патогенни аберации (18,3%)- 2 дупликации и 9 делеции, 
които впоследствие бяха потвърдени чрез втори независим метод. За да се покрие 
цялостния спектър от генетични причини, отговорни за сложните мултисистемни 
епилептични синдроми, е необходимо провеждането на  мултигенен анализ, базиран 
на таргетно секвениране от ново поколение.
Разработеният диагностичен системен ход позволи изясняване на генетичните при-
чини за епилепсията при 19.3% от изследваната кохорта. Това осигурява по-добра 
диагноза и прогноза на заболяването, възможности за пренатална диагностика, как-
то и поставя основи за бъдещо персонализирано лечение на засегнатите пациенти. 

Детска психиатрия и психология на развитието
ПСИХОПАТНИ ЧЕРТИ И АГРЕСИЯ В ЮНОШЕСКА ВЪЗРАСТ – 

СТРУКТУРЕН МОДЕЛ 
С МЕДИАТОРНА РОЛЯ НА МОРАЛНА НЕАНГАЖИРАНОСТ

Пламен Калчев
Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Въпросът дали агресивното/асоциално поведение е същностна характеристика 
на психопатията е породил дългогодишни дискусии. Настоящото изследване ана-
лизира връзките на трите дименсии на психопатната личност: (а) междулично-
стна – измамен и манипулативен стил на взаимоотношения, съчетан с чувство 
за изключителност и лично превъзходство); (б) афективна – коравосърдечност, 
неемоционалност и липса на угризения) и (в) поведенческа – импулсивен и безот-
говорен жизнен стил, съчетан с търсене на възбуда, с три вида агресия (физиче-
ска, вербална и индиректна) и с морална неангажираност.Данните са получени в 
извадка от 231 юноши от 8. до 10. клас, от 14 до 16 години, с помощта на три са-
моописателни скали: (1) Юношески въпросник за психопатни черти (Andershed et 
al., 2002; Калчев, 2016), (2) Многомерна скала за агресивност в юношеска възраст 
(Калчев, 2009) и (3) Скала за морална неангажираност (Bandura et al., 1996; Калчев, 
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денческата регулация и сензорното процесиране в РДВ.
Резултати: 1. Диагнозата Regulatory Sensory Processing Disorders (RSPD) е една от 
най-дискутираните в специализираната литература и въпреки това все пове-
че деца получават тази диагноза във възрастта 6-12 мес., като нарушенията 
персистират до степен, повлияваща негативно ежедневното функциониране 
на семейството и характеристиките на емоционално-социалното развитие на 
детето в РД и ПУВ. При повече от 1/2 от тези деца в юношеската възраст 
персистират емоционално-поведенчески абнормности. При повече от 2/3 от 
тези деца характеристиките на сензорното им процесиране остават същите и 
след 18 год. възраст. 2. Главата „Регулаторни нарушения” (РН) в диагностичната 
система DC:0-3R разглежда поведенческите модели на детето за само-регулация 
в контекста на ежедневното функциониране (хранене, сън, обгрижване), на въз-
растово-специфичните развитийни задачи (двигателност, интерес и внимание, 
игра, комуникация и реч) и на интеракциите родител-дете и качество на при-
вързаността. Операционната дефиниция на РН включва определяне на поведен-
ческия модел и на характеристиката на нарушението в сензорното процесиране, 
определяща този поведенчески модел (4 типа и 4 субтипа). 3. В нашата клинична 
практика се използват следните инструменти за оценка на афективно-поведен-
ческите регулации в РДВ: 3.1. Указател с насочващи критерии – за ОПЛ и педиа-
три (модификация по G. DeGangi, 2000); 3.2. Родителски въпросник „Симптомен 
лист за бебета и малки деца” (Infant-Toddler Symptom Checklist, 1995) с последващо 
интервю; 3.3. Функционално-емоционална скала (FEAS, Greenspan S.I., DeGangi G., 
2001). 3.4. Поведенческо наблюдение, интеракционна диагностика (Weiß, Wurmser 
& Papoušek, 2001, 2008, 2010) и стандартизирана тестова ситуация (Strange 
Situation Paradigma); 3.5. Домашни видео-записи. 4. Оценката на сензорното про-
цесиране се осъществява чрез: 4.1. предварителен невро-кинезиологичен статус; 
4.2. анализ на данните от родителския въпросник  „Симптомен лист за бебета 
и малки деца”. Нашият опит показва, че тези данни дават достатъчна инфор-
мация за изработване и на индивидуална интервенционна стратегия. 5. Клинич-
ната практика с тази целева група деца и семействата им включва следните 
етапи: 5.1. Предварителен анализ на получените данни с участието на интер-
дисциплинарния екип; 5.2.  Обсъждане с родителите на получените данни и на 
анализа на специалистите; 5.3. Изработване на интервенционно-адаптационен 
план – Модифицирана Сензорна диета (по G. DeGangi, 2007) – интердисциплинарна, 
семейно-центрирана, индивидуализирана програма с 3 подхода: обучение на роди-
телите за адаптиране на домашната среда, адаптирани интеракции с детето 
и тренинг на прийоми за сензорна модулация. Реализацията на плана за Сензорна 
диета продържава най-малко 3 мес. и се последва от реконсултиране и оценка на 
резултатите. 
Изводи: Афективно-поведенческите дисрегулации в РД и ПУВ с повече или по-малко 
изразени нарушения в сензорното процесиране повлияват негативно обучителния 
потенциал и емоционално-социалното функциониране на детето и юношата. Съ-

то различен от този който демонстрираме извън.  Свързаното с мрежите  он-
лайн поведение е очаквано по-интензивно, повече променящо се и потенциално 
по-крайно, некритично и дори опасно в юношеството. 
Клинично-психологичното и психиатрично значение на СОМ е далеч повече от он-
лайн (кибер) тормоза. Два клинични случая –юноша деклариращ във фейсбук без 
пряко споделяне с някой, че ще се самоубие и юноша научил от публикация във 
фейсбук за изневяра с последващ импулсивен суициден опит - илюстрират вне-
запното появяване на СОМ в съдържанието на клиничния контакт. Във всички 
случаи в контакта си с юношите-пациенти, обаче, изглежда от значение да има-
ме предвид и активността на юношата в СОМ и степента в която родителите 
имат представа за тази активност. Понякога дискутирането на аспекти от 
използването от конкретния юноша на СОМ може да се окаже съществена и по-
лезна в терапевтичния контакт тема. Необходимо е да имаме предвид и как ние 
самите използваме СОМ, доколкото това касае професионалната ни активност. 
Например, приемаме ли или не евентуални покани за „приятелство” от юноши-
пациенти и/или от техни родители и поставяме ли в СОМ нещо във връзка с 
работата си, което може да повлияе на пациентите – родители и деца – или да 
ги експонира.

ВЪРХУ ДИАГНОСТИЧНОТО ВАЛИДИРАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА В
АФЕКТИВНО-ПОВЕДЕНЧЕСКАТА РЕГУЛАЦИЯ И СЕНЗОРНОТО ПРОЦЕСИРАНЕ

В КЛИНИЧНАТА ПРАКТИКА
Й. Пискова

Проект “Регулационни и комуникативни нарушения в РДВ” на ФДСЛ-DSL, Пловдив

Въведение. Въпреки широкото използване в клиничната практика извън нашата 
страна на диагностичната категория Regulatory Sensory Processing Disorders (RSPD, 
ICDL Work Groups, 2005 DC:0-3R, Zero to Three 2005), тя не е включена в DSM-IV-TR 
(2000) и МКБ 10 (2006). Честотата на нарушенията се определя на 7% (Дания, 
2007) или 5-16% (САЩ, 2004 и 2009). Интердисциплинарната клинична работа на 
екипа на ФДСЛ-DSL, Пловдив в периода 2001-2015 г. показва все по-същественото 
присъствие на афективно-поведенческите дисрегулации в полето на детското 
развитие и менталното здраве в РДВ. 
Цел: обсъждане на диагностичен алгоритъм на нарушенията в афективно-по-
веденческата регулация и сензорното процесиране в РДВ чрез прилагането на 
съществуващи инструменти за оценка и в съчетание с диагностичната класи-
фикация DC:0-3R. 
Метод: 1. Литературен преглед. 2. Анализ на главата „Регулаторни нарушения” 
в диагностичната система DC:0-3R, 2005. 3. Представяне на инструменти за 
оценка на афективно-поведенческите регулации в РДВ. 4. Представяне на ин-
струменти за оценка на сензорното процесиране в РДВ. 5. Анализ на собствен 
материал от клиничното наблюдение на деца с нарушения в афективно-пове-
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КОНЦЕПЦИЯ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ И СВЪРЗВАНЕ В ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС
Жулиета Темникова, Светлана Картунова

Център за Психично Здраве „Диагностика и Консулт“, София

Движението и ритъмът са двупосочни процеси на свързване още докато бебето 
расте в утробатана майката. Съвременните психоаналитични школи доказаха чрез 
динамиката на ембрионалните реакции, че промените на двигателната актив-
ност, сърдечния ритъм и мимичната експресия са водещи за разбирането, свързване-
то и привързаността на хората още в най-ранните етапи на развитие. Ритъмът, 
вибрацията и мелодията на гласа и музиката също присъстват във възприятията 
и експресията като важни компоненти на комуникация. Развитието на детето е 
много динамично още от ранния период на рефлекторен отговор, когато чрез дви-
жениеопознавапредметите, свързвасе с другитехора, с околнатасреда. Придобива 
“вътрешно” усещане – за интеграция на собственото тяло и за връзката му с окол-
ниясвят. Процесът на сензорна интеграция е в основатанаразвитиетонапраксиса. 
Когатопраксиснитепроцесисесинхронизират с емоционалнатапреработка и регула-
ция, сегенериратмоделитена поведение. Всички диагностични методи в ранната 
възраст използват оценяване на движението и поведението (тест АПГАР, Невро-
кинезиологечин статус и други). Те са подчинени на бързитединамични промени, кои-
то се очакват всеки месец и именно движенията сапървичен етап на оценка. Този 
естествен подход, съобразен с двигателното развитие е мултиплициран и за оста-
налите неразделни сфери – перцептивно, социално, емоционално и комуникативно 
развитие. Прави впечатление, че терапевтичните методи, които са познати или 
тепърва навлизат в България, са базирани на основните теории за развитието на де-
тето – на Ж.Пиаже, З.Фройд,Е.Ериксон, А.Валон, Л.Виготски, М.Монтесори, Ф.Долто… 
и др.Важните компоненти като движение, ритъм, темпо, динамика, мотивация и 
свързване присъстват в терапевтични програми като Сензорна терапия, Музико-
терапия, Арттерапия, Релационна психомоторика, Ерготерапия,Образователна ки-
незиология (Brain Gym, Brain Balance и др.), Intensive Interaction, FloorTime, ABA, Звуко-
стимулация, Интерактивен Метроном, Монтесори терапия, и др.
Обединявайки познанието и натрупаният професионален опит, заставаме зад убеж-
дението, чеконцепцията за организиране на терапевтична среда и взаимодействие 
е динамичното използване на Движение,Ритъм, Музика,Свързване, Мотивация.

ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА ГЕНЕТИЧНОТО КОНСУЛТИРАНЕ 
ПРИ СЕМЕЙСТВА, ОБРЕМЕНЕНИ С ГЕНЕТИЧНИ И МЕТАБОЛИТНИ 

ЗАБОЛЯВАНИЯ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА
Е. Заякова1, С. Шопова1, А. Савов2

1Кабинет по невропсихология,  ДКБ - МБАЛНП „Св. Наум”, МУ- София
2Национална генетична лаборатория - София

Въведение: ГК се определя като базова профилактична дейност в съвременната 
медицинска практика. То включва три съществени компонента: лабораторно из-

ществуват достъпни и лесно приложими методики за скрининг, идентифициране и 
адаптационни интервенции на тези нарушения – важен фактор за превенцията на 
развитийните и ментални абнормности в начална училищна и юношеска възраст.

РОДИТЕЛСКО ПРИЕМАНЕ-ОТХВЪРЛЯНЕ И ИНТЕРНАЛНИ И ЕКСТЕРНАЛНИ ПРО-
БЛЕМИ ПРИ ДЕЦА В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Надя Колчева, Маргарита Станкова
Нов Български университет, София

Целта на настоящия доклад е да представи емпирично изследване на родител-
ското приемане и отхвърляне при деца в предучилищна възраст и взаимовръзка-
та на тези конструкти с интерналните и екстернални проблеми при децата.
Извадката се състои от деца в предучилищна възраст (4 – 6 години) от различни 
детски заведения в град София.
Инструментите, които се използват са: (1) българската адаптация на двете фор-
ми (форма за майката и форма за бащата) на въпросник за оценка на родителско 
приемане-отхвърляне при деца в ранна възраст (EarlyChildhoodParentalAcceptance-
RejectionQuestionnaire (ECPARQ). Това е нов инструмент (2012), разработен в рам-
ките на теорията за междуличностно приемане-отхвърляне (IPARTheory). (2) По-
веденчески въпросник за деца на възраст от 1,5- до 5 годинки на АкенбахРескорла, 
2000 (CBCL-ChildBehaviorChecklistforAges 1 ½-5 ), форма за родителя.CBCL дава въз-
можност за оценка на поведението на детето по отделни скали (Емоционал-
на реактивност, Тревожност/Депресивност, Соматични оплаквания, Оттегле-
ност, Проблеми с вниманието, Агресивно поведение, Проблеми със съня, Други), 
както и за обобщени оценки по скала интернализирани проблеми и екстернализи-
рани проблеми. Получените данни потвърждават изследователските ни хипоте-
зи и са в в унисон с постулатите наIPARTheory.Родителското приемане (топли-
на/обич) от страна и на двамата родители има отрицателна взаимовръзка със 
скалите за екстернализираните и интернализираните поведенчески нарушения. 
Физическите и вербални прояви на топлина и обич от страна на родителят са 
пряко свързани с понижени нива на тревожност, оттегленост, агресия, децата 
са по-справящи се, емоционално стабилни.
Родителското отхвърляне (агресия/враждебност, безразличие/пренебрежение, 
неидентифицирано отхвърляне) от страна и на двамата родители има положи-
телна взаимовръзка със скалите за екстернализираните и интернализираните 
поведенчески нарушения.Когато родителската фигура се приема като отхвър-
ляща, това води до неблагоприятни последствия при детето - ниска себеоценка, 
агресия, враждебност, проблеми с гнева, нарушено себевъзприемане, емоционална 
неотзивчивост и  нестабилност.
Ключови думи: приемане, отхвърляне, интерналниповеденчески проблеми, екс-
терналниповеденчески проблеми, деца в предучилищна възраст, взаимоотноше-
ния родители-деца, IPARTheory
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времето, когато скоро след възникването му родителите не са били в състояние 
да го заличат. От друга страна, наличието на проблемно поведение ограничава 
възможностите  за терапевтични и образователни дейности, както и ефекта 
от тях, възпрепятства  интеграцията в обществото и е допълнително бреме 
за родителите най-вече в прехода към юношеството и младежката възраст. 
Една от най-честите причини за търсене на психиатрична помощ в училищна и 
юношеска възраст и най-чест повод за психиатрична денонощна хоспитализация 
и медикаментозни  интервенции при деца и юноши с РАС е свързана именно с 
трудно поведение.
Представяме данни за 87 деца с РАС, пациенти на дневно отделение, които по-
криват следните критерии: диагностицирани с РАС преди 42 мес. възраст; по-
следна реоценка на развитието през 2014 или 2015г. При проследяването повече 
от 40% от децата показват най-малко едно проблемно поведение (самонараня-
ване, вербална и /или физическа агресия срещу другите, срещу собственост или 
предмети, трудности в регулиране на поведението). Установява се връзка на 
трудното поведение с нивото на когнитивни възможности и се проследява въз-
можната възрастова трансформация на тези прояви, протективните и рискови 
фактори, от които те се повлияват. Споделя се клиничен опит.
Ключови думи: разстройство от аиутистичен спектър, трудно поведение, аг-
ресия

РОЛЯТА НА КЛИНИЧНИЯ ПСИХОЛОГ В ДИАГНОСТИЧНИЯ ПРОЦЕС И ПРОСЛЕ-
ДЯВАНЕ НА ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР (РАС)

Хариета Манолова, Светла Стайкова, Александра Джонова, Михаела Христова
Клиника по детска психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

Значението на оценката на психичното функциониране – основа за конструиране 
на интервенционни програми за стимулиране на развитието и превенция на за-
дълбочаванена РАС в различните възрасти. Очертаване на специфични характе-
ристики и подпомагане на диференциалната диагноза. Участие на родителите в 
диагностичния процес и ефект върху приемането и разбирането на индивидуал-
ните потребности на детето.
Ключовидуми:психологична оценка, профили на развитието, интервенционни про-
грами.

ДИАГНОСТИКА И ПРЕВЕНЦИЯ НА АУТИЗМА ПРИ БЕБЕТА И МАЛКИ ДЕЦА
Моника Богданова

СУ „Св. Климент Охридски”, обучително-терапевтичен център „Зеленият двор”
Психоаналитичният подход в работата с бебета и малки деца, заедно с роди-
телите им, е непознат в България, въпреки че през последните 20 г. той има 
своите традиции и опит в световен план. Чрез него се дава възможност да се 
постави под въпрос “диагнозата аутизъм”, не само защото съществува мозъчна 

следване, съобщаване на резултата и вземане на репродуктивно решение. Те са  
свързани с емоционални преживявания на семейството и предполагат навремен-
на психологична подкрепа. Виждането на авторите е, че се налага  изработване 
на алгоритъм за получаване на ефективна такава в процеса на ГК.
Цел: 1/ изследване в динамика на СТ в процеса на ГК; 2/ изследване на инфор-
мираността относно възможностите за превенция, диагностика и терапия; 3/ 
изследване влиянието и корелацията на образователния, семейния статус и РИ 
при оформяне на репродуктивното решение. 
Задачи: 1/ Изследване на ситуативната и личностовата тревожност с State-
Trait Anxiety Inventory (STAI); 2/ Изследване на информираността и нагласите към 
ГК с авторски въпросник.
Обект: Жени, насочени за ГК следствие на биохимичен скрининг, амниоцентеза и 
рискова бременност.
Хипотеза: 1/ Допуска се, че процесът на ГК е предпоставка за повишаване на СТ, 
независимо от базисната такава; 2/ Предполага се, че информираността, об-
разователния и семейния статус, както и  РИ, повлияват СТ и когнитивното 
функциониране по време на ГК. 
Резултати: 1/ Необходимостта от вземане на репродуктивно решение след ГК 
може да повиши СТ. 2/ Фактор, определящ нивото на тревожността е РИ или 
миналият трагичен опит. 3/ Възрастта като рисков фактор за раждане на здра-
во дете, съществено повлиява нивата на СТ. 4/ Наличието на здраво дете в 
семейството не компенсира тревожните изживявания. 5/ По-виското ниво на 
информираност повишава СТ, независимо от РИ и възрастта.
Ключови думи: генетично консултиране /ГК/, ситуативна тревожност /СТ/, ре-
продуктивна история /РИ/

ТРУДНИ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ДЕЦА С РАЗСТРОЙСТВО ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР 
- ПРОЯВИ И РАЗВИТИЕ

А.Бистриан, С.Стайкова, А.Аврамова, Д.Симеонова, Д. Маслинкова, Д.Терзиев, Н.Полнарева
Клиника по детска психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

Разстройството от аутистичния спектър (РАС) е пожизнено невроразвитийно 
разстройство, характеризиращо се с качествени нарушения в социалната ин-
теракция и общуването, с репетитивно поведение и ограничени интереси. Ос-
вен тези основни симптоми, при децата и юношите с РАС нерядко се наблюдава 
поведенческа проблематика като: повишена двигателна активност, импулсив-
ност, противопоставящо се и дезорганизирано поведение, агресия спрямо други-
те и спрямо себе си – наричано тук трудно поведение. Трудното поведение при 
тези деца обикновено е реакция в отговор на възприета заплаха или фрустрация, 
провокираща психически и /или физически стрес, наложени отвън промяна или 
изискване, сензорна свръхстимулация, скъсяване на физическата дистанция, со-
матичен проблем. Това поведение показва по-голяма склонност към запазване във 
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ското развитие – Developmental Assessment of Young Children (DAYC), разработена 
от Judith K. Voress и Taddy Maddox. Изследват се пет развитийни области. От-
делните скали са взаимосвързани за развитието: адаптивно поведение, речево 
развитие, когнитивно развитие, физическо развитие, социално-емоционално раз-
витие. Скалите могат да се прилагат индивидуално, в различни комбинации или 
всички заедно. Освен общ коефициент на развитие, се получава информация за 
всяка една скала, което дава възможност за по-прецизна оценка и определяне на 
силните и слабите страни от развитието на детето.
РЕЗУЛТАТИ
Ще представя някои от айтемите, които се откроиха в процеса на терапия. 
В колоната „Н” е отбелязан процента от айтеми, които децата изпълняват 
за съответните дейности преди началото на стимулацията, а в колона „К” са 
отбелязани процента от айтеми, които вече се извършват след 10 дена TDES.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Все още се смята, че TDES -терапията е evidence-based, но в последните години 
с развитието на невроизобразителната техника се натрупват повече инстру-
ментални доказателства за ефективност. Изследване от Feldt Muldoon S et al. 
Stimulation-Based Control of Dynamic Brain Networks.    PLoS Computational Biology, 
Published September 9 2016. doi: 10.1371/journal.pcbi.1005076 показва категорично 
за настъпващи функционални промени след TDES и промяна в биохимичната ак-
тивност на ЦНС.
TDES -терапията е резултат на осмислена постановка на задачите и експери-
ментално обоснован оптимален режим на електровъздействие, основано на съ-
временните методи за изследване (ядерномагнитен резонанс, qЕЕГ и др.)
TDES -терапията е метод, за който се смята че няма вредни странични ефекти, 
а противопоказанията са ограничени.
TDES -терапията е икономически рентабилна, позволяваща да бъдат избегнати 
разходите за медикаменти.
Противопоказания
1. Гърчови състояния, епилепсия.
2. Травми и тумори на главния мозък, инфекционни поражения на ЦНС.
3. Хипертонична болест III стадии, хипертонични кризи.
4. Хидроцефалия.
5. Остри психически разстройства.
6. Тиреотоксикоза.
7. Абсолютна аритмия.
8. Наранена кожа в местата на поставяне на електродите.
9. Наличие на вградени електростимулатори и кардиостимулатори.

и генетична гъвкавост и семейството все още е в началото на търсенето на 
отговори, но и защото очертава дълбинните процеси, отчитайки мястото на 
несъзнаваното. Затова обаче е необходимо да се работи в мултидисциплинарни 
екипи, да се изяснява етиологията, както и да се имплементират постижени-
ята на психоанализата. Въпросът за вътреутробното развитие на бебето, за 
мултисензорността, за погледа, усмивката и докосването, за думите и за “езика, 
който липсва” са отправни клинични моменти по посока диагностика и превен-
ция не само в работата на психоаналитика, но могат да бъдат част от квалифи-
кацията на други специалисти (лекари, логопеди, психолози, социални работници, 
акушерки и др.). 

ТРАНСКРАНИАЛНА ЕЛЕКТРОСТИМУЛАЦИЯ ПРИ ДЕЦА С АУТИЗЪМ
Пламен Димитров

Клиника по детска психиатрия, МУ-Варна

УВОД. Директната транскраниална електрическа стимулация (TDES) стимулира 
невроните, отговорни за синтеза на различни невротрансмитери. Те са необхо-
дими за обработката на информацията, паметовите функции, нивото на ви-
тална и психична енергия, и за доброто физическо състояние. TDES стимулацията 
модулира активността в тези изключително важни зони на мозъка и така повли-
ява симптомите при редица състояния.Повечето проучвания до днес посочват 
кранио-електростимулацията като един допълващ метод за третиране на де-
пресия, тревожност, безпокойство и нарушения на съня. Допълнителни проуч-
вания са показали TDES като ефективен инструмент за намаляване на болка и 
подобряване коефициента на интелигентност. Според някои проучвания, TDES 
в комплекс с други терапевтични подходи, може да подпомогне и развие речева 
продукция при неговорещите деца. 
КОНТИНГЕНТ И МЕТОД: При 14 деца с водеща диагноза ГРР – Аутизъм, разделени в  
две терапевтични групи, всяка от по 7  деца (6 момчета и 1 момиче) е приложе-
на TDES. Всяка терапевтична сесия траеше 60 минути, провеждаше се всеки ден, 
в продължение на десет дена. В първата група децата бяха на възраст от 4 до 
16 години. Групата бе много хетерогенна по отношения на биологично и нервно-
психично развитие, интелектуално и езиково развитие. Три деца бяха с висока 
степен на функциониране и използваха думи и кратки изречения за комуникация. 
Другите 4 деца бяха невербални. Втората група също бе съставена от 7 деца на 
възраст нежду 3.5 и 7 години, като всички деца бяха с ниско функциониране на ау-
тистичното разстройство, без ко-морбидност,  и при никое дете нямаше изгра-
дена вербална реч (пълна липса на каквато и да е дума). Технически електродите 
за стимулация се поставяха на различни  полета на краниума, които се считат 
за най-подходящи, според клиничните проучвания на д-р Шнайдер. Ако съпоста-
вим с международната схема за ЕЕГ монтаж „10-20 %”, то предимно се ползваха 
точки Fp1-Fp2, F3-F4, F7-F8, T3-T4, Т7-Т8, P3-P4. За оценка на ефективността на 
прилаганата стимулация беше използвана тестова батерия за оценка на дет-
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Цел: Изготвяне на когнитивен профил при пациенти със СМИ.
Задачи: Сравнение на когнитивните нарушения при пациенти със зрителна ди-
слекия, при които водещ е визуално-перцептивния СМИ, вербална и смесена ди-
слексия.
Метод: Тест HAWIK-R за оценка на интелекта 6-16 г. и тест DDE-2 за оценка на 
дислексия на развитието. Изследвани лица: деца с дислексия на възраст 8-12 г.
Резултати: При децата с дислексия със СМИ се отчитат дискретни дефицити 
в оперирането в двуизмерно пространство и символно-графичното декодиране. 
При четене водещи са нарушенията във вниманието, спазването на границите 
на текста и листа, проследяването на редовете, удължения времеви ресусрс, 
бързо настъпващата умора. При нито едно от децата не се отчита нарушен 
фонематичен слух, фонемно-графемен анализ, морфологични и синтактични уме-
ния. Писмената продукция е съхранена. Доминантно е засегнато четенето. Ин-
телектът е в норма.
При децата с вербална или смесена дислексия се отчитат лекостеренни до зна-
чителни дефицити при опериране с дву- и триизмерното пространство, както 
и фонетични и фонологични дефицити.
Изводи:  СМИ корелира със специфичен профил на дефицитите в когнитивното 
функциониране, които могат да бъдат използвани при определяне подтиповете 
на дислексия на развитието. 
Ключови думи:  деца с дислексия /ДД/, синдром на Майерс-Ирлен /СМИ/.

КАКВО МЕРЯТ САМООЦЕНЪЧНИТЕ СКАЛИ ЗА ЕМПАТИЯ И СИСТЕМАТИЗИРАНЕ 
– ПРЕДСТАВИ ЗА СЕБЕ СИ ИЛИ СПОСОБНОСТИ?

Камелия Ханчева, Николай Рачев
СУ „Св. Климент Охридски”

Пренасянето на понятието емпатия от естетиката в полето на психологиче-
ските изследвания, поставя въпроса за въздействието, което преживяванията 
на другите имат върху индивида. Формулираната в теорията на Барън-Коен ди-
хотомия  емпатизиране- систематизиране (Baron-Cohen, 2011) разделя две не-
зависими и развиващи се когнитивни способности, осигуряващи ориентация в 1)
света на хората (и принципите на психичното функциониране) и 2)света на 
обектите (и законите на физиката). Тези две дименсии се оценяват с различни 
по вид инструменти и стоят в основата на петстепенна функционална типо-
логия. 
Водещият въпрос на настоящото изследване е до каква степен самооценъчните 
въпросници предоставят надеждни данни за конструкт, предполагащ по дефини-
ция висока степен на саморефлексия и в каква степен корелират самооценката и 
представянето при емпатизиране-систематизиране. Представени са данни от 
юношеска извадка (513 - 304 момичета), разделени в групи по критерий обра-
зование (техническо, n=206 и хуманитарно, n=290). Използвани са три инстру-
мента за оценка на емпатия. За оценка на вътрешната критерийна валидност 

СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНА САМОТНОСТ ПРИ МАЙКИ НА ДЕЦА 
С ГЕНЕРАЛИЗИРАНО РАЗСТРОЙСТВО НА РАЗВИТИЕТО

Н. Николова1,  С. Шопова2
1Клинична и консултативна психология, СУ“Св. Климент Охридски“
2Невропсихологичен кабинет, ДКБ, МБАЛНП“Св. Наум“ЕАД, София

Ключови думи: социална-емоционална самотност, генерализирано разстройство 
на развитието, аутизъм
Цел и задачи: Настоящата разработка има за цел да проучи феномена социал-
но-емоционална самотност при майки на деца с генерализирано разстройство 
на развитието като се опира на литературен обзор на предходни теоритични 
постановки и изследователски практики и служейки си с психологически инстру-
ментариум и методи на количествен и качествен анализ. 
Методи: Основен инструмент на изследване е въпросникът за Емоционална/со-
циална самотност на авторите Harry Vincenzi и Fran Grabosky (Emotional - Social 
Loneliness Inventory - ESLI). 
Обект: Основният фокус на изследването бе поставен върху преживяванията на 
майката в ролята на основен грижещ се за детето и поради психологичната и 
емоционална връзка майка-дете. Отчетени са емоционалните преживявания и 
социално съществуване на майката, от гледна точка нивото на адаптиране към 
поставената на детето диагноза, както и степента на положително или нега-
тивно въздействие на предложените от съответните институции социални и 
психологични услуги и грижи. 
Резултати: В разработката бе отчетено нивото на социално-емоционална са-
мотност при майки на деца с ГРР (30) през тяхната собствена самооценка на 
преживяванията според резултатите от самооценъчния въпросник, който те 
попълват анонимно и в който е избегнат факторът за състоянието на детето. 
Резултатите се коментират спрямо четирите обособени скали на въпросника: 
социална самотност, емоционална самотност, социална изолация, емоционална 
изолация.

ДИАГНОСТИЧНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСКТВА ПРЕД ДЕТСКАТА НЕВРОПСИХОЛОГИЯ 
ПРИ ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИ С ДИСЛЕКСИЯ. СИНДРОМ НА МАЙЕРС-ИРЛЕН

1Е. Заякова, 1С. Шопова, 2А. Асенова, 2М. Колева, 2Е. Славкова, 2В. Божинова
1Кабинет по невропсихология,  ДКБ - МБАЛНП „Св. Наум”, МУ-София

2Клиника по нервни болести за деца - МБАЛНП „Св. Наум” , МУ- София

Въведение: Синдромът на Майерс-Ирлен представлява затруднена преработка на 
зрителна информация, свързана с графични символи. Затрудненията в четенето, 
които се пораждат от СМИ, не се обясняват с фонетични и фонологични дефи-
цити. Те се проявяват при силна и/или флуореснентна светлина, контраст от 
черен шрифт на бял фон, продължително четене. 
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на българска версия на EQ-S (Рачев и Ханчева, 2014, Wakabayashi et al. 2006) са 
представени данни от корелационни анализи на ниво скали и субскали с интрпер-
соналния реактивен индекс ( IRI Davis, 1980 / Бълг. версия, Пл. Калчев, 2010). Като 
инструмент за оценка на външната критерийна валидност се използва тестът 
за разчитане на ментално състояние по очите (Reading Mind in the Eyes test). 
За оценка на външната критерийна валидност на способността за системати-
зиране е изследвана връзката между самооценката по тази скала (Рачев и Хан-
чева, 2014, Wakabayashi et al. 2006) и задачи за интуитивна физика (Baron-Cohen 
et al. 2001). Проследени са ефектите на пола и типа образование. Различните 
възможности и ограничения на оценяването с въпросници и тестови методики 
за представяне (performance test) на предполагаемо идентични конструкти са 
критично обсъдени. 

СЕМЕЙНО-МЕДИИРАНА ИНТЕРВЕНЦИЯ ПРИ ДЕЦА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР
Звезделина Атанасова, Николета Йончева

Карин дом - Варна

През 2011 година Карин дом стартира услугата Ранна интервенция, която е 
подкрепена от Фондация „Отворено общество“.  Това  е трансдисциплинарна, 
координирана услуга, която подкрепя семейства на бебета и малки деца до 4 
години, при които има притеснения относно развитието. Тя цели подобряване 
развитието на детето и живота на семейството, както и предотвратяване 
изоставянето на деца, родени с увреждания.  Водещ подход в работата е семей-
но-ориентираният. При него  фокусът е  само върху детето и неговите затруд-
нения, а подкрепата е за  цялото семейство, като се подпомага развитието на  
силните страни и ресурси. Семейството в интервенцията е активен участник.  
 Екипът заедно с родителите  прави оценка на децата чрез въпросник по възраст 
и етапи. Въпросниците по възрасти и етапи дават бърза информация за разви-
тието на децата на възраст от 0 до 6 години и са предназначени за попълване 
от родителите. Те са скрининг , който изследва развитието в 5 области: кому-
никация, груба моторика, фина моторика, решаване на проблеми и социално-емо-
ционално развитие.  Резултатите от него показват дали детето има изоста-
ване в съответната област спрямо нормата за възрастта. Инструментът дава 
на родителите идеи за стимулиращи развитието дейности. . Карин дом, работи 
по официалното стандартизиране на този сктининг. 
Програмата Ранна интервенция е подкрепяна от различни допълващи услуги. Ня-
кои от тях са насочени към интервенция на ниво родилен дом като подкрепа за 
кърмене и социално-психологическа подкрепа при семейства, в които се ражда 
дете със специални потребности и при риск от изоставяне , както и други услуги 
като групи за деца и родители и групи за игра.  Фокус на този доклад ще е  Семей-
но-медиираната ранна интервенция. Тя е съсредоточена върху активната меди-
ираща роля на родителите, подготовка и  включването на децата в детските 
градини. Тази услуга е иновативна и единствена по рода си услуга насочена към се-

мейството и подкрепяща го във всички ежедневни дейности.  Нейни предимства 
са, че  родителите стават равностойни партньори в справянето с предизвика-
телствата и удовлетворението от успехите. Много членове на семейството 
могат да бъдат включени в работата с детето в рамките на деня. Поредица 
изследвания доказват , че ефективността от работата на семейството , осо-
бено в ранна детска възраст значително нараства. Родителите и обгрижващи-
те могат да се научат как да изпълняват стратегиите за преподаване по време 
на техните ежедневни занимания у дома. Други изследвания потвърждават, че в 
средния случай, родителите могат да бъдат ефективно научени да изпълняват 
широк обхват от стратегии за интервенция. Специалистът по интервенция 
предоставя информация, подкрепя родителската компетентност, споделя идеи 
и стратегии и работи със семейството, за да намерят решение на предизвика-
телствата, което допълнително повишава ефективността от интервенци-
ята и дава власт, увереност, но и спокойствие и усещане за подкрепа и разби-
ране, както и сплотяване на цялото семейство и разбиране потребностите на 
детето. 
Заключение:  От особено значение е да се обърне внимание на това, че следва-
нето на стъпките в своето обучение, родителите , учителите, работещите 
в обществената и други сфери превръщат научените стратегии , отношение 
и възприемане на децата във втора природа, т.е. стават естествени.  Разпро-
страняването на този модел чрез включването на все повече семейства, силна-
та подкрепа за включването на децата в детските градини, обучените учители  
възпитатели, родителите от детските площадки и всички активни и пасивни 
свидетели дава възможност за създаване на от една страна социална политика 
подкрепяща семейството, а от  друга променяща нагласите на обществото 
относно децата със специални потребности и техните семейства.

ПОСТЕРИ

Неврология
МОЗЪЧНИ ИНСУЛТИ ПРИ ДЕЦА С ТРОМБОФИЛИИ

М.Колева1, В.Божинова1, Е.Славкова1, Д.Денева1, А.Асенова1, В.Томов1, Н.Топалов2, С.Дачева3
1Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум”, МУ-София
2Отделение по образна диагностика, УМБАЛНП „Св.Наум”, МУ-София

3Клиника по детски болести, УМБАЛ „Д-р Георги Странски“

Мозъчно-съдовите заболявания в детската възраст са редки, но с възрастово 
специфични особености на етиологията и патогенезата. Социалната значи-
мост на мозъчните инфаркти се дължи на инвалидизацията поради остатъчния 
неврологичен, умствен дефицит и симптоматична епилепсия, както и поради 
склонността към рецидиви. Преобладават исхемичните мозъчни инсулти (72%), 
пред хеморагичните(28%). Натрупаният опит при диагностиката и лечението 
на мозъчните инсулти при деца, както и все по-добрите възможности за провеж-
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дане на лабораторни и образни изследвания допринасят в значителна степен при 
етиологичното изясняване на тези състояния. 
  С увеличаване възможностите за различни лабораторни изледвания значително 
се подобри диагностицирането на мозъчните инсулти при деца. Известно е, че 
етиологията в детска възраст съществено се различава от тази при възраст-
ните пациенти. Сред водещите причини за възникване на исхемични инциденти 
при деца са тромбофилните състояния - патологични състояния (вродени или 
придобити), които се характеризират с повишена склонност към тромбообразу-
ване в следствие дефекти в коагулационната система, респ. до повишен риск от 
транзиторни исхемични атаки (ТИА) и мозъчни инсулти, които не рядко могат 
да рецидивират. Не рядко се установяват и пациенти с комбинации от тромбо-
филни предразположения, което би могло да се обсъжда като по-високо рисково 
състояне.
  Целта на проучването е да се представят и обобщят данните за установени-
те тромбофилни състояния у 15 деца, от които 14 с исхемични инсулти и едно 
дете с данни за ТИА. При всички тях са проведени неободимите лабораторни 
изследвания, като са установени различни тромбофилни състояния, както са-
мостоятелно, така и в комбинации помежду им. Лабораторната диагностика, 
както и основния метод за образна диагностика при тези пациенти – МРТ с МР-
АГ са от първостепенно значение за правилното терапевтичното поведение и 
прогнозата при тези пациенти.  

Ключови думи: мозъчни инсулти при деца, ТИА, тромбофилии, магнитно-резонанс-
ната томография (МРТ), МРТ с МР-ангиография 

ЗА БОЛЕСТТА И СИНДРОМА „MOYAMOYA“
М.Колева1, В.Божинова1, Н.Топалов2

1Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум”, МФ, МУ-София
2Отделение по образна диагностика, УМБАЛНП „Св.Наум”, , МФ, МУ-София

  „Moyamoya” е рядко мозъчно-съдово заболяване, характерезиращо се с прогре-
сиращи стенози и оклузии на терминалните части на двете вътрешни сънни 
артерии, проксималните участици на средните и/или предни мозъчни артарии 
и образуване на абнормна колатерална съдова мрежа по основата на мозъка. В 
резултат на това се наблюдава редукция на мозъчния кръвен ток, което води до 
изява на типичните клинични прояви на мозъчна хипоския и исхемия. В детската 
възраст са най-чести са транзиторните исхемични атаки (ТИА) и мозъчните 
инфаркти, мигрено-подобното главоболие и епилептичните припадъци. 
Разграничават се болест „Moyamoya” с неясна етиология (идиопатична) и синд-
ром „Moyamoya” (moyamoya-подобна васкулопатия). При идиопатичните случаи 
се описват фамилни случаи в около 9% от случаите, като при повчето са ус-
тановени мутации в 3, 4, 8, 10, 17 и 21 хромозоми. При синдрома Moyamoya па-
тогенетича роля имат вродените протромботични състояния като протеин 

С и протеин S дефицит, първичният антифосфолипиден синдром, както и някои 
инфекции – HIV, туберкулоза, сифилис.
  Целта на настоящото съобщение е да се представят два различни случая на 
това заболяване, като при единия се обсъжда болест „Moyamoyа” поради съчета-
ние със синдром на Down, докато при другия е изяснено наличието при пациент-
ката и на антифосфолипиден синдром.
Ключови думи: болест „Moyamoya“, синдром „Moyamoya“, мозъчни инсулти при 
деца, ТИА, тромбофилии, синдром на Down, антифосфолипиден синдром, магнит-
но-резонансната томография (МРТ), МРТ с МР-ангиография 

МНОЖЕСТВЕНИ ДУРАЛНИ АРТЕРИОВЕНОЗНИ ФИСТУЛИ 
ПРИ 9-ГОДИШНО ДЕТЕ

М.Панова1 , И.Пачева1, Л.Чочкова1, И.Янков1, Д.Манолова2, Н.Джелепова1, М. Маринов4, 
С.Сираков4, К. Габерова1, Д. Търтова1, Н.Стоянова3 , Т.Шмилев1, И.Иванов1

1Катедра по педиатрия и медицинска генетика, 2Катедра по образна диагностика , 
3Катедра по очни болести, МУ-Пловдив,  4Клиника по неврохирургия, УМБАЛ “Св. Иван Рилски“, София

Въведение: Интракраниалните дурални артериовенозни фистули (ДАВФ) са па-
тологични шънтове между дуралните артерии и дуралните венозни синуси, ме-
нингеалните или кортикалните вени и са 10-15 % от интракраниалните венозни 
малформации (Kwon et al., 2005). Диагностицират се обикновенно при възрастни 
пациенти и се локализират в трансверзалния, сигмоиден и кавернозен синус. При 
децата  често се асоциират с комплексни вродени аномалии, рядко с факоматози 
или аномалии на в. Галени. Етиологията на педиатричните ДАВФ включва вроде-
на аномалия на венозната система,  родова травма, инфекции, повишена тром-
ботична активност. За диагностиката им се използват КТ и МРТ ангиография, но 
конвенционалната ангиография е най- акуратният метод за характеризиране 
и класификация на ДАВФ. Типът на венозният дренаж определя типа на ДАВФ  и 
корелира с вида, тежеста на симптомите и риска от хеморагия.Ендовскуларна-
та емболизация е метод на лечение от първа линия. Представя се случай на 9 
г. момиче с множествени ДАВФ, довели до развитие на хидроцефалия, малигнен 
екзофталм, преходна слепота, десностранна хемипареза, симптоматична  епи-
лепсия и сърдечна недостатъчност. От 7 г. 6м.в. е с изява на  прогресиращ ек-
зофталм , а от 8 г.в. - с регрес в НПР и когнитивни и поведенчески отклонения. 
На 9 г.в по повод на ГТКП  и последваща кома е извършена КТ на ЦНС и диагности-
цирана вътрешна хидроцефалия. След 20 дни от шънтиращата операция реци-
дивират левостранни хемифациални и хемиклонични гърчове. След отхвърлена 
малфункция на ВПШ  е хоспитализирана в Клиниката по педиатрия на УМБАЛ “Св. 
Георги”, Пловдив, където се  установява   хидроцефална конфигурация на глава-
та, двустранен екзофталм , конюнктивална инекция с разширени венозни съдове 
по клепачите, скачащи каротиди, прекордиален систоличен шум 2/6 и  систоло-
диастолен шум  при аускултация върху двете темпорални кости,  двустранен 
пирамиден синдром , интенционен тремор и атаксия, централна пареза на н. 
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6. Сетивни нарушения (предимно начални и бързопреходни) се установяват при 
12 деца, засягане на ЧМН - при 8, автономна дисфункция- при 6. Атипични форми 
са наблюдавани при 9 (43%) от болните: краниален полиневрит . 1случай, вари-
ант на Miller-Fisher - 2, сетивен вариант - 1, фаринго-цервико-брахиален вариант 
- 2, AMSAN -1. При всички пациенти се установява ликворна белтъчно-клетъчна 
дисоциация, както и ЕМГ- данни за аксонална дегенерация или демиелинизация. При 
трима пациенти се достига степен на парализа 5 по GBS disability scale (налагаща 
апаратна вентилация), но липсва случай с летален изход. При пациентите със 
силно нарушена походка (19 деца) са прилагани високодозирани имуноглобулини 
(IVIG). Всички пациенти са възстановили самостоятелна походка до 40-ия ден от 
загубата й. 
Изводи: Установява се значително нарастване на честотата на GBS, хоспитали-
зирани в Клиниката по педиатрия в Пловдив в последната една година, съчетано 
с увеличаване на относителния дял на атипичните форми. При всички пациенти 
прогнозата е добра след приложение на високодозиран имуноглобулин. 

СЛУЧАЙ НА ОСТЪР ДИСЕМИНИРАН ЕНЦЕФАЛОМИЕЛИТ
Д. Стаматов, И. Литвиненко, Г. Тачева , М. Божидарова

Клиника по Неврология, СБАЛДБ „проф. Иван Митев”, МУ-София

Острият дисеминиран енцефаломиелит (ОДЕМ) е рядко заболяване, което е 
много по-често при деца отколкото при възрастните. Започва най-често след 
вирусни инфекции като морбили, варицела, рубеола, Epstein-Bar вирус. Разбира се 
ОДЕМ може да се развие и без ясно предхождащо възпалително заболяване или 
ваксинация. 
Патогенезата е неясна, въпреки от връзката с предхождаща инфекция. Подобни-
те патоморфологични промени като при експерименталния алергичен енцефа-
лит с перивенозни възпалителни промени и демиелинизация дава основание да се 
приема автоимунна патогенеза. 
Клиничната картина е разнообразна със засягане на различни части на главния 
мозък, церебелума, ствола и гръбначния мозък. Започва най-често с отпадналост, 
главоболие, температура, миалгии, очни оплаквания. Не са изключени епилептич-
ни припадъци, атаксии, парапарези, квадрипарези, тазоворезервоарни наруше-
ния и зрителни нарушения. Усложнения се наблюдават в 20% от случаите, още 
толкова остават с неврологична симптоматика, а в 50% от останалите се на-
блюдава възстановяване. Диагнозата е клинична и чрез образно изследване с МРТ 
- множество огнища на демиелинизация, разпръснати в главния и малкия мозък. 
Диференциална диагноза: на първо място с Множествена склероза. Лечението е с 
кортикостероиди ( КС) веднага след като се появят първите симптоми. 
Представяме случай на 7 годишно дете от първа нормално протекла бремен-
ност и ражадне. Нормално физическо и нервно-психическо развитие. В по-мал-
ка възраст е прекарал варицела и леко неразположение няколко седмици преди 
настоящите оплаквания. Клиничната симптоматика започва на 16.07.2016 г. с 

фациалис в дясно.  КТ ангиография е със суспектни данни за ДАВФ, а МРТ ангиогра-
фия показва мултиплени  ДАВФ и мозъчни исхемии в дясно с белези на вторично 
хеморагично инфарциране. Конвенционалната  ангиография потвърждава   мно-
жествени ДАВФ . ЕЕГ е с  данни за  бавновълнови и епилептиформени промени в 
дясна париетоокципитална област, а ЕХОКГ  показва хиперкинетична циркулация 
с обемно обременяване, наличие на малък  плеврален и перикардиален излив. В 
динамика  се наблюдаваха преходна слепота, авансиране на сърдечната недоста-
тъчност, рецидивиращо главоболие, промени в съзнанието и парциални гърчове 
с   временно повлияване от Дексаметазон  и Манитол. Отчете се подобряване 
на сърдечната недостатъчност от Фурантрил и Спиронолактон.  Детето се 
насочи към  Клиника по интервенционална неврорентгенология във Франция. За-
ключение: ДАВФ протичат с неврологична симптоматика и животозастрашава-
щи  последици, налагащи своевремнно диагностициране  и лечение. Хидроцефалия 
с късна изява, съчетана с прогресиращ екзофталм налага отхвърляне на мозъчна 
съдова малформация. Аускултацията на темпоралните кости при дете с етио-
логично неуточнена макрокрания е задължителна.

СИНДРОМ НА GUILLAIN-BARRE В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – ПРОМЕНЯ ЛИ СЕ ЧЕСТО-
ТАТА И КЛИНИЧНОТО ПРОТИЧАНЕ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ ГОДИНИ?

К. Габерова1, И. Пачева1, И. Иванов1, И. Генева1, М. Панова1, Т. Шмилев1, Д. Търтова1, К. Ке-
тев1, К. Пармакова3, П. Атанасова2

1Катедра по педиатрия и медицинска генетика и 2Катедра по неврология, МУ-Пловдив; 3Национа-
лен център по заразни и паразитни болести.

Въведение: Синдромът на Guillain-Barre (GBS) е имуномедиирано заболяване, пред-
ставящо се с остро протичаща полирадикулоневропатия. Заболяемостта е 1,2 
– 1,9 на 100 000 души население. 
Цел:  Да се проучи честотата, клиничния профил и лечението на GBS в детска 
възраст.  Материал и методи: Ретроспективно проучване на хоспитализирани-
те в клиниката по педиатрия на УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив пациенти с GBS 
през периода януари 2010- септември 2016 г, както и анализ на разпределението 
на случаите по години и сравнение с данните от Националния регистър на ОВП за 
децата под 15 год.в. Резултати: Пациентите с GBS, лекувани в клиниката са 21 
и на възраст от 1г9м до 17г. От тях 19 са под 15г.в. и те представляват 28,5% 
от всички GBS и 3,3% от всички ОВП в този възрастов диапазон, които са реги-
стрирани в България. През 2016г. случаите нарастват - до септември те са 9 и 
представляват 43% от всички пациенти с GBS за 7- годишния период на проучва-
нето и 75% от всички GBS, регистрирани в страната за 2016г. Четири от тях 
са с атипично протичане. При анализ на всичките 21 пациента не се установи 
значимо възрастово или полово доминиране, но преобладава лятната сезонност 
(9 от 21, 43%). При 16 случая се открива се предшестващо остра респираторна 
инфекция (10 деца), гастроинтестинална инфекция (4 случая) или имунизация (2). 
Всички имат мускулна слабост, която е симетрична в 15 деца и асиметрична при 
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склероза. При 58 (11.5%) пациента се установяват един или повече рецидиви на 
ОППНЛ; 55 от тях са паразила на Бел, а останалите 3 -невроборелиоза. Общият 
брой рецидиви е 66 като само при една четвърт от тях са винаги от една и съща 
страна. Рецидивите настъпват след 1 мес до 9 години от първата ОППНЛ, средно 
2г7м. Не се доказа статистическа значимост на фактори като фамилност и пол 
за възникването им. Заключение: Водеща причина за ОППЛН е парализата на Bell, 
но се откриват и други, макар и редки причини, което налага изработване на 
диагностичен алгоритъм с цел своевременна етиологична диагноза. Процентът 
на рецидиви не е голям и невинаги означава симптоматична пареза, но поставя 
необходимостта от допълнителни диагностични изследвания като серология за 
Вorelia Вurgdorferi, КТ/ЯМР на глава и други. 

ОЧНА ЮВЕНИЛНА МИАСТЕНИЯ ГРАВИС:  ТРУДНОСТИ ПРИ ДИАГНОЗА, КЛИ-
НИЧНИ ОСОБЕНОСТИ И ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД: ПРЕДСТАВЯНЕ НА СЛУЧАЙ 

И ЛИТЕРАТУРЕН ОБЗОР
Д. Търтова1, И. Пачева1, И. Иванов1, М. Панова1, И. Генева1, Р. Йорданова1, К. Шукерски2

1Катедра по педиатрия и медицинска генетика и 2Катедра по неврология, МУ-Пловдив

Миастения гравис (МГ) е рядко автоимунно заболяване в детска възраст вследствие 
антитела срещу постсинаптични структури на мионевралните синапси, водещи 
до блок в нервно-мускулното провеждане. При очната форма (ОМГ) е налице изоли-
рана слабост на външните очни мускули, m. levator и m.orbicularis oculi. ОМГ еволюира 
в генерализирана в 50-80%, обикновено до 2 години, като не е установена зависи-
мост от възраст, пол или титър на антитела. ОМГ може да имитира: парализа 
на очедвигателни нерви, погледна парализа, интернуклеарна парализа, блефароспа-
зъм и това затруднява диагнозата, а и антителата срещу ацетилхолиновите ре-
цептори (AchR Ат ) се доказват само в около 50%.от случаите. При детската МГ 
изключително рядко се открива тимом. Представяме случай на 13г момиче с ОМГ. 
Дебютира на 8г2м с клиника, имитираща пареза на n.oculomotorius sin., но е забеля-
зан и непостоянен конвергентен страбизъм на дясно око. МРТ на глава е нормална. 
ЕМГ с репететивна електростимулация е без декремент. След 2 седмици терапия 
с Nivalin настъпва възстановяване на очните движения. След един месец обаче сим-
птоматиката рецидивира с влошаване вечер. Репетитивната  електростимулация 
на n. facialis sin. с отвеждане от m. orbicularis oculi този път показва70%  декремент. 
Приета е диагноза миастения и предположена конгенитална такава поради ромския 
произход. Започнато е лечение с Pyridostigmine, при което симптомите изчезват 
напълно, но след 7 месеца рецидивират. Завишена е доза на Pyridostigmine, при кое-
то ремисията е  до 11г11м. Тогава се установява блефароптоза, инсуфициенция на 
конвергенцията и вертикална погледна пареза. ДНК изследването не открива най-
честата мутация в гена CHRNE при конгенитална миастения  у  български роми. 
Установява се наличие на AchR Ат и диагнозата е уточнена като автоимунна ОМГ. 
На 12г1м се появява и генерализирана мускулна слабост в хода на инфекция. Повлиява 

главоболие, отпадналост, сънливост и леко залитане. Проведена е компютърна 
томогрфишя (КТ) главен мозък, разчетена като нормална. При консултацията с 
офталмолог устновен „едем на ппилите” в дясно око +2 Д, в ляво +3 Д и снижен 
визус в ляво око до 0.1 и детето е насочено към Инфекциозна болница с диагно-
за „енцефалит”. Ликворното изследвне е с белтък 0,28 г/л и клетки 21х10/L. 
При PCR е доказан „ентеровирус”. Проведената магнитнорезонансна томография 
(МРТ) на главен мозък визулизира неправилни по форма зони на патологично про-
мен сигнален интензитет супратенториално двустранно корово, субкоровоnr в 
перивентрикуларното бяло мозъчно веществ фронтално, в дясно темпорално, 
в ляво темпоро- окципитално, двустранно окципитално и в задното краче на 
capsula interna. Описаните промени в най-голяма степен съответстват на ОДЕМ. 
След превеждане в Клиника по неврология на СБАЛДБ-ЕАД поради зстойни папили 
до +3 Д се проведе се пулс-терапия с КС и лечение с ацетазоламид с начална доз 
10 мг/кг  с добър ефект. Клиничната симптоматика и очните дъна претърпяха 
обратно развитие. Към момента е без нови оплаквания.

ОСТРА ПЕРИФЕРНА ПАРЕЗА НА ЛИЦЕВИЯ НЕРВ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ – 
ЧЕСТОТА, ЕТИОЛОГИЯ, РЕЦИДИВИ: КЛИНИЧНО ПРОУЧВАНЕ ЗА ПЕРИОД 

ОТ СЕДЕМ ГОДИНИ
Д. Търтова1, И. Пачева1, И. Иванов1, М. Панова1, И. Генева1, П. Атанасова2, К. Пармакова3, Ф. 

Гълъбова1, М. Троянчева4
1Катедра по педиатрия и медицинска генетика и 2Катедра по неврология, МУ-Пловдив; 3Национа-

лен център по заразни и паразитни болести. 4Вирусологична лаборатория, РЗИ-Пловдив

Най-честата остра периферна пареза на лицевия нерв (ОППЛН) е идиопатична-
та (парализа на Bell). Множеството други по-редки причини изискват своевре-
менно диагностициране с цел адекватно лечение и подобряване на прогнозата. 
Цел: Да се проучат честотата и причините за ОППЛН в детска възраст, често-
тата на рецидиви и рисковите фактори. Материал и методи: Ретроспективно 
проучване на пациентите с ОППЛН, лекувани в Клиниката по педиатрия на УМ-
БАЛ „Св. Георги“ - гр. Пловдив за периода  01.01.2010г. - 13.09.2016г. Резултати: 
Установени са 504 пациента с ОППЛН, които съставляват  1.9% от всички хос-
питализирани за този период пациенти в клиниката и 37.8% от всички ОВП в 
страната на възраст до 15 г.в. Разпределени са във всички възрастови групи, но 
преобладава тези между 7 и10 годин. Доминира женският пол. Съотношението 
дясна : лява невропатия е 1.08. Регистрирани 3 случая на едновременна двустран-
на пареза. Фамилност се открива в 1.8%. В етиологично отношение 93,5% от 
всички ОППНЛ са парализа на Бел, 1,7% са отогенни, а 2,4% са вероятна невробо-
релиоза (положителна серология без потвърждение с ликворологично изследванe). 
Синдром на  Guillian-Barre е причина за ОППНЛ при 3 (0,5%) деца, а остър енцефа-
лит с неуточнена етиология при 2 (0.4%). Откриват се и по 1 (по 0.2%) случай 
с хипертонична енцефалопатия, алвеоларен рабдомиосарком с инфилтрация на 
темпоралната кост, мозъчна контузия, синдром на Ramsey-Hunt и множествена 
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на пренатална диагноза при данни за наличие на мускулна дистрофия по майчина 
линия. 
Момчетата  са  на 5 години, с изява на типичния за заболяването миопатен синд-
ром  с изразена лумбална лордоза, пседохипертрофия на подбедриците, scapulae 
allates, контрактури в глезенните стави, промяна в походката, трудно изкачва-
не на стълби, положителен симптом на  Gowers и липсващи коленни рефлекси при 
двамата.  Диагнозата е потвърдена чрез много  високи стойности на серумната 
креатинкиназа (КК), електромиография (ЕМГ) с данни за първична миогенна увре-
да и генетично изследване  ( MPLA анализ),  с доказанае делеция на екзони 45-52 в 
дистрофиновият ген. В случаите е подценено  наличието на болен брат и вуйчо 
на майката с „мускулно заболяване”, не е проведена генетична консултация на 
семейството и пренатална диагностика.  
Заключение: Независимо от многобройните клинични проучвания, до 2016г. все 
още няма сигурно дефинитивно лечение на мускулната дистрофия тип Дюшен , 
което налага доброто познаване, генетичните консултации, пренатална диаг-
ностика и семейно планиране в семействата с това заболяване. 
Ключови думи:  мускулна дистрофия тип Дюшен, дистрофинов ген, екзон 45-52

КЛИНИЧНО ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ПАЦИЕНТИ С ПРОГРЕСИВНА 
МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ ТИП ДЮШЕН (ДМД) И ТИП БЕКЕР (БМД)

К. Кастрева1, Т. Чамова1, И. Търнев1,2
1 УМБАЛ „Александровска“, Клиника по нервни болести, МУ-София

2 НБУ, Департамент по когнитивна наука и психология

Българският пациентски регистър за ДМД/БМД е основан през 2007 г. в колабо-
рация с международната мрежа „Translational Research, Assessment and Treatment of 
Neuromuscular Disorders“ (TREAT-NMD). До януари 2016 г. са включени 152 пациенти 
с дистрофинопатии. Целта на регистъра е да допринесе за подобряването на 
диагностиката и грижите за тези пациенти, както и да улесни провеждането 
на клинични проучвания. Пациентите се проследяват веднъж годишно от мулти-
дисциплинарен екип от специалисти и преминават неврологичен преглед, ману-
ално мускулно тестуване, ехокардиография, спирометрия и остеометрия при не-
обходимост. Бяха установени 73 различни мутации, засягащи дистофиновия ген, 
като най-честата сред българските пациенти е 45-47 Del. Пациентите с най-
тежкия фенотип – ДМД, губят самостоятелната си походка в детска възраст, 
средната възраст за нашите пациенти е 10 г. с някои вариации при различните 
мутации. Самостоятелната походка става невъзможна на средна възраст 17 г. 
при пациентите с междинен фенотип, а при пациентите с БМД – на средна въз-
раст 33 г. Фракцията на изтласкване (ФИ) и форсираният витален капацитет 
(ФВК) при ходещите пациенти (<10 г. възраст) са в границите на нормата. ФИ 
при неходещите пациенти, които приемат кортикостероидна терапия (КСТ), 
е сравнима с ФИ при ходещи пациенти, докато ФИ при неходещи пациенти без 
КСТ е значително по-ниска. Понижаването на резултатите за ФВК е свързано със 

се от завишаване дозата на Pyridostigmine. Персистират очните симптоми, макар 
и подобрени. КТ показва тимомегалия. Изключена друга автоимунна патология след 
допълнителни имунологични изследвания. Проведена е  кортикостероидна терапия 
с добър терапевтичен отговор и постепенно е спряна след 21/2мес. На този етап 
тимектомията е отложена. Продължено е лечението с Pyridostigmine в намалена 
доза и детето е без симптоми в следващите 9 месеца. Заключение: ОМГ е диагнос-
тично и терапевтично предизвикателство в детска възраст.  

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАМИЛЕН СЛУЧАЙ С РЯДКА RYR1 МУТАЦИЯ ПРИ ВРОДЕ-
НА МИОПАТИЯ 

М.Колева1, В.Божинова1, И.Брадинова2, А.Савов2, М. Даскалов 3
1Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум” , МУ-София

2Национална Генетична Лаборатория, СБАЛАГ „Майчин Дом“, МУ-София
3 Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Царица Йоанна”, , МУ-София

Вродените миопатии и вродените мускулни дистрофии са  хетерогенна група 
наследствени мускулни нарушения със сходна етиология, патогенеза и протича-
не, които се диагностицират на базата на характерни структурни промени в 
мускулните влакна видими след оцветяване на биопсичен материал. Освен с мус-
кулна биопсия диагностика е възможна и чрез доказване на определени генетични 
мутации, за които е известно, че са свързани с определена форма на миопатия. 
Установено е, че RYR1 генната мутация е свързана с фенотипна изява на няколко 
заболявания, едно от които е central core disease. Заболяването е наследствено, 
автозомно-доминантно, но има и описани автозомно-рецесивни случаи. Протича 
с предимно проксимална мускулна слабост, много бавна прогресия или такава не 
се отчита. Посочената мутация се свързва и със склонност към малигнена хипер-
термия при приложение на анестетици. 
Представяме генетично верифициран фамилен случайна баща и неговата дъще-
ря, при които е установено хетерозиготно носителство на мутация в RYR1-ген, 
при клинична картина, която в най-голяма степен би могла да се свърже с Central 
Core Disease.
Ключови думи:вродени миопатии, RYR1 ген, мутация в рианодиновия рецептор, 
Central Core disease, малигнена хипертермия

МУСКУЛНА ДИСТРОФИЯ ТИП ДЮШЕН  – НЕОБХОДИМОСТТА ОТ РАННА ДИА-
ГНОЗА И ПРЕВЕНЦИЯ С ПРЕНАТАЛНА ДИАГНОЗА 

E. Родопска,  В. Божинова, С.Бичев
УМБАЛНП ,,Св. Наум”, София, Катедра по неврология, МУ-София

Национална генетична лаборатория, МУ-София

Целта на настоящето съобщение е да представим двe момчета близнаци на 5 г. 
с мускулна дистрофия тип Дюшен,  и да илюстрираме важността на подробната 
фамилна анамнеза, генетично консултиране и необходимостта oт провеждане 
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НАСЛЕДСТВЕНА СЕТИВНА И МОТОРНА ПОЛИНЕВРОПАТИЯ ТИП ЛОМ
(НСМП4D) ПРИ БЪЛГАРО-МОХАМЕДАНИ

Т. Чамова1, И. Литвиненко2, В. Божинова3, Д. Аткинтсон4, Е. Де Врит4, К. Кастрева1, Ст. 
Бичев5, В. Гергелчева6, Л. Калайджиева7, А. Йорданова4,8,9, И. Търнев1,10

1Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ- София
2СБАЛДБ „Проф. Ив. Митев“, МУ-София

3Клиника по детска неврология, УМБАЛНП „Св. Наум“, МУ-София
4Molecular Neurogenomics Group, Department of Molecular Genetics, VIB, Антверпен 2610, Белгия

5Национална генетична лаборатория, МУ-София
6Клиника по неврология, УМБАЛ Софиямед

7Harry Perkins Institute of Medical Research and Centre for Medical Research, The University of Western 
Australia, Австралия

8Neurogenetics Laboratory, Institute Born-Bunge, University of Antwerp, Антверпен 2610, Белгия
9Катедра “Медицинска Химия и Биохимия”, МУ-София

10Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

Въведение: Наследствените сетивни и моторни полиневропатии (НСМП) или бо-
лестта на Charcot-Marie-Tooth обхващат група хетерогенни в клинично и гене-
тично отношение заболявания, обусловени от мутации в над 60 гена.Около 10% 
от случаите се унаследяват по автозомно-рецесивен начин и се наблюдават по-
често след популациите с висока степен на инбредност.НСМП тип Лом (НСМП4D), 
дължаща се на мутацияR148X в NDRG1- гена, е открита и описана за първи път 
сред роми. Клинично заболяването се характеризира с ранно начало- в първото 
десетилетие, дистална мускулна слабост, нарушена сетивност и деформите-
ти на крайниците, инвалидизация преди 50-годишна възраст. При пациентите 
е налице тежко невросензорно намаление на слуха през третото десетилетие. 
Цел: Представяне на 2 мутации при българомохамедани в NDRG1- гена и клинични-
те особености при пациентите.
Материал и методи: При 7 пациента- българомохамедани, принадлежащи към 
четири родословия е проведено неврологично, електромиографско изследване и 
оценка на слуховите евокирани потенциали.При засегнатите е проведено секве-
ниране на екзома.
Резултати: В изследваната група началото от е 6 до 11-годишна възраст със 
слабост и деформитети в долните крайници. Ангажирането на горните край-
ници се установява между 10 и 16-годишна възраст. При един от болните- на 
20-годишна възраст е налице тежко невросензорно намаление на слуха, докато 
при три други след 20-годишна възраст се установява социално-адекватен слух. 
При пациентите се откриха IVS8-1 G>A и IVS6-2 T>G мутации в NDGR1- гена в хо-
мозиготно или двойно хетерозиготно състояние. 
Заключение:  IVS8-1 G>A и IVS6-2 T>G мутациите в NDGR1- гена са причина за НСМП 
с ранно начало при българомохамедани.
Ключови думи: Наследствени сетивни и моторни полиневропатии, NDRG1, бълга-
ро-мохамедани 

загубата на самостоятелна походка. Сколиоза се наблюдава само при неходещи 
пациенти. За 4-годишен период бяха проследени 51 пациента. За този период 
средната ФИ е в норма, но достига гранични стойности при пациентите, които 
никога не са били на КСТ и имат над 11 г. давност на заболяването. Пациенти на 
дългогодишна КСТ имат запазени дихателни обеми след 4 г. период на проследява-
не. Левокамерна дилатация и лека митрална регургитация са често срещани сред 
пациентите с ДМД/БМД след 11 г. от началото на заболяването, а процентът 
на пациентите със сърдечни структурни изменения става по-висок в следващи-
те години на прогресия. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФАМИЛЕН СЛУЧАЙ С РЯДКА RYR1 МУТАЦИЯ 
ПРИ ВРОДЕНА МИОПАТИЯ 

М.Колева1, В.Божинова1, И.Брадинова2, А.Савов2, М. Даскалов 3
1Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум” , МУ-София

2Национална Генетична Лаборатория, СБАЛАГ „Майчин Дом“, МУ-София
3 Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Царица Йоанна”, , МУ-София

Вродените миопатии и вродените мускулни дистрофии са  хетерогенна група 
наследствени мускулни нарушения със сходна етиология, патогенеза и протича-
не, които се диагностицират на базата на характерни структурни промени в 
мускулните влакна видими след оцветяване на биопсичен материал. Освен с мус-
кулна биопсия диагностика е възможна и чрез доказване на определени генетични 
мутации, за които е известно, че са свързани с определена форма на миопатия. 
Установено е, че RYR1 генната мутация е свързана с фенотипна изява на няколко 
заболявания, едно от които е central core disease. Заболяването е наследствено, 
автозомно-доминантно, но има и описани автозомно-рецесивни случаи. Протича 
с предимно проксимална мускулна слабост, много бавна прогресия или такава не 
се отчита. Посочената мутация се свързва и със склонност към малигнена хипер-
термия при приложение на анестетици. Представяме генетично верифициран 
фамилен случайна баща и неговата дъщеря, при които е установено хетерози-
готно носителство на мутация в RYR1-ген, при клинична картина, която в най-
голяма степен би могла да се свърже с Central Core Disease.
Ключови думи: вродени миопатии, RYR1 ген, мутация в рианодиновия рецептор, 
Central Core disease, малигнена хипертермия
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юношеска възраст, дори без наличие на атаксия, телангиектазии и имунен 
дефицит.

Ключови думи: тремор-дистония, АТМ ген, българо-мохамедани

ТSEN54 ГЕН СВЪРЗАНА ПОНТОЦЕРЕБЕЛАРНА ХИПОПЛАЗИЯ ТИП 2, ИМИТИ-
РАЩА ДИСКИНЕТИЧНА ФОРМА НА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА С ТЕЖКО ИЗО-

СТАВАНЕ В НПР, ЕПИЛЕПСИЯ И ПРОГРЕСИРАЩА МИКРОЦЕФАЛИЯ: ПРЕДСТА-
ВЯНЕ НА 3 СЛУЧАЯ

И. Пачева1, Т. Тодоров3, И. Иванов1, Д. Търтова1, К. Габерова1, Д. Димитрова2
1Катедра по педиатрия и медицинска генетика и 2Катедра по образна диагностика, МУ-Пловдив, 

3ГМДЛ “Геника”, София

Понтоцеребеларната хипоплазия (РСН) обхваща група много редки наследствени 
автозомно-рецесивни прогресиращи невродегенеративни заболявания с прена-
тално начало, засягащи развитието на главния мозък. До момента са класифи-
цирани 10 различни субтипове на това заболяване, като най чести са тип 1 и 
тип 2. В световната литература има описани  около 100 случая на РСН тип 2, 
но  в България все още липсват. Най-честата описвана мутация е в гена ТSEN54, 
каквато се доказва при нашите три случая: двама сиблинги от една фамилия (слу-
чаи 1 и 2, съответно на 3 м.в. и 4г.в.) и момче на 7м.в. (случай 3). Водещ клиничен 
синдром и при трите деца е дискинетичният, който е с чести хореоатетозни 
движения, променлив мускулен тонус и с дебют от кърмаческа възраст. Съчетава 
се с тежко изоставане в НПР от първите месеци и прогресираща микроцефалия. 
И трите деца имат прояви на гастроезофагеален рефлукс още от раждането 
– чести регургитации, неспокойствие и плач при хранене. При случай 2 в кърма-
ческа възраст се установяват епилептични спазми, а впоследствие - вторично 
генерализирани пристъпи. Случай 1 също страда от епилептични спазми, докато 
при случай 3 няма изявена епилепсия.  При случаи 2 и 3 първоначалната диагноза е 
била церебрална парализа.  Повторна МРТ при случай 2 на 4г.в. установява прог-
ресиране на понтоцеребеларната и кортикална атрофия. МРТ на 7м.в. при случай 
3 е също с данни за понтоцеребеларна хипоплазия. Въз основа на клиничните и 
образни данни при случаи 1 и 2 бе поставена диагноза РСН тип 2 и осъществена 
генетична консултация. ДНК изследването за най-честата мутация при РСН тип 
2 потвърди наличието й: хомозиготна missence мутация c.919G, p(Ala307Ser)>T в 
гена TSEN54.  Изследван бе и случай 3 като и при него се откри същата мутация. 
В заключение: Установяването на хипоплазия на малкия мозък (предимно за хемис-
ферите) и на понса още в ранна кърмаческа възраст е ключова за диференциране 
на заболяването като невродегенеративно, а не като ЦП. Установяването на 
една и съща мутация при български деца от двете фамилии предполага, че това 
е най-честата мутация за РСН тип 2 и у нас, което дава основание всички па-
циенти с вероятна РСН тип 2 да се насочват най-напред за изследване за тази 
мутация.

ДИСТОНИЯ-ТРЕМОР СИНДРОМ - ВАРИАНТ НА БОЛЕСТ НА LOUIS-BAR, 
ОБУСЛОВЕН ОТ ХОМОЗИГОТНА МУТАЦИЯ P.V2716A В АТМ ГЕНА

Т. Чамова1, Д. Кънчева 2,3,4, Т. Тодоров5, И. Пачева6, И. Иванов6, С. Чернинкова1, Д. Златаре-
ва7, В. Хаджийска8, Е. Наумова9, А. Йорданова 2,3,4, А. Тодорова 4,5, И. Търнев1,10

1Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ- София 
2Molecular Neurogenomics Group, Department of Molecular Genetics, VIB, Антверпен 2610, Белгия 
3Neurogenetics Laboratory, Institute Born-Bunge, University of Antwerp, Антверпен 2610, Белгия 

4Катедра “Медицинска Химия и Биохимия”, МУ-София
5Генетична Медико-Диагностична Лаборатория “Геника”

6Катедра по Педиатрия и медицинска генетика, МУ Пловдив
7Катедра по Образна диагностика, МУ-София

8Клиника по нуклеарна медицина, УМБАЛ „Александровска“, МУ-София
9Катедра по имунология, МУ-София 

10Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

Въведение: Атаксия телангиектазия (АТ) или болестта на Louis Bar e заболя-
ване с АР тип на унаследяване, обусловено от мутации в АТМ гена, който ко-
дираАТМ протеина, участващ в регулацията на клетъчния цикъл, апоптозата 
и ДНК репарацията. Класическият вариант на заболяването се характеризира 
с церебеларна атаксияс ранно начало, хореоатетозни хиперкинези, окуломо-
торна апраксия, окулокутанни телангиектазии, имунен дефицит, радиосензи-
тивност и повишен риск от неоплазми. При някои мутации се описва водеща 
дистония и тремор при липса за изявена атаксия и телангиектазии.
Цел: Представяне на клиничните особености на вариант на АТ, обусловен от 
хомозиготна мутация p.V2716A в АТМ гена.
Материал и методи: Изследвани са 14 пациенти отдвеголемифамилиибълга-
ро-мохамедани от гр. Доспат и гр. Сърница с анамнестични данни за над 25 
засегнати индивида в най-малко четири поколения,с водеща дистония и тре-
мор с начало от ранна детска до млада възраст. Проведено е неврологично 
изследване. При 6 от тях са проведени невроизобразяващи изследвания, а при 
7- невроофталмологично изследване. Секвениране на екзома е осъществено-
при 8 души- 5 болни и 3 двама здрави.
Резултати: Началните прояви в представената група варират от 14-дневна 
до 20-годишна възраст и се характеризират с дистонни и хореични хиперкине-
зи, ангажиращи предимно шията и горните крайници, дистонична дизартрия, 
а при тежките случаи и дисфагия. При 4 от засегнатите са налице пирамидни 
белези в рамките на оживени сухожилни и надкостни рефлекси. При 4 болни в 
началото на заболяването се описва нестабилна походка. Заболяването е с 
бавна прогресия. Невроизобразяващите изследвания са в норма при всички из-
слидвани.При засегнатите се установи хомозиготна мутация p.V2716A в АТМ 
гена.
Заключение: Мутациите в АТМ- гена обуславят широк спектър от клинични 
прояви. За мутация p.V2716A следва да се скринират пациенти българо-мо-
хамедани с дистонично-хореични хиперкинези и тремор с начало в детско-
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конгенитална мускулна дистрофия, асоциирана с мозъчни и очни увреждания. При 
деца с NRS още при раждането се установява тежка генерализирана хипото-
ния, мускулна слабост, изразезено забавяне в психомоторното развитие, очни 
аномалии и гърчове. При МРТ на главен мозък се визуализира тип 2 Кобъл-стоун 
лисенцефалия,тежка хипоплазия на ромбенцефалон и малък мозък. Заболяването 
се дължи на хомозиготни мутации в гена RELN, локализиран в 7-ма хромозома.
Цел: Представяне на генетично потвърден случай на NRS при дете и диференци-
ална диагноза с Walker-Warburg синдром.
Резултат: Дете на 3 год. с тежко изоставане в нервно-психическото развитие, 
при което е установена генералализирана мускулна хипотония с давност от 
раждането с ЕМГ данни за миогенна увреда, засягане на очите и МРТ изменения на 
главен мозък с лисенцефалия тип, стволова и малкомозъчна хипоплазия. Генетич-
но изследване при детето установява наличие на хомозиготни мутаии в RELN 
гена, която не е описана до сега в литературата.
Обсъждане: Данните от анамнезата и проведните изследвания вкл. генетични 
ни дават основание да поставим правилно диагноза рядък генетичен синдром 
на Norman-Roberts.В диференциално-доагностичен план се обсъди синдрома на 
Walker-Warbirg, поради  припокриване на клиничните белези и МРТ изменения в 
главния мозък. 
Извод: Генетичната диагноза е основа за точното диагностициране при заболя-
вания, които се унаследяват генетично. 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГЕНЕТИЧНО ВЕРИФИЦИРАН ФАМИЛЕН  СЛУЧАЙ 
НА „ЛЕБЕРОВА ОПТИЧНА АТРОФИЯ ПЛЮС СИНДРОМ”

А. Асенова1, Е. Славкова1, В. Божинова1, С. Чернинкова3,  В. Недева2, Н. Топалов2., Р. Саръе-
ва4,5, Р. Кънева4,5

1 Клиника по нервни болести за деца , УМБАЛНП “Св. Наум”, - Медицински Университет София;
2 УМБАЛНП “Св. Наум”, - Медицински Университет София; 

3Клиника по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ- София 
4Център по молекулярна медицина, МУ- София 

  5 Катедра по медицинска химия и биохимия, Медицински Университет, София

Леберовата наследствена оптична атрофия (LHON) е най-честата митохондри-
ална болест с майчино предаване, причинена от точкова мутация в гени,  коди-
ращи MT-ND1, MT-ND4, MT-ND4L и MT-ND6 субединици на комплекс I на митихондри-
алната респираторна верига. Характеризира се с двустранна подостра загуба 
на зрението, дължаща се на фокална дегенерация на клетъчния ганглиен слой на 
ретината и оптичния нерв. “LHON плюс  синдромът”, се диагностицира при асо-
цииране с извъночна - неврологична или кардиологична симптоматика.
Представяме момче на 10 години с генетично верифициран “LHON плюс  синд-
ром” при съчетание на оптична атрофия и допълнителна огнищна неврологич-
на симптоматика (нистагъм, вертикална погледна пареза, птоза на клепачите). 
Магнитно-резонансната томография на главния мозък разкрива високосигнални 
Т2 лезии в мезенцефалния тегментум и lamina quadrigemina. Пациентът е от 

РЯДЪК ГЕН ПРИ СЕМЕЙСТВО С АВТОЗОМНО- ДОМИНАНТНА СПИНОЦЕРЕБЕ-
ЛАРНА АТАКСИЯ ТИП 13 (SCA 13) – ПРЕДСТАВЯНЕ НА КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

М.Колева1, В. Божинова1, Т.Тодоров3, И.Александрова1, А.Тодорова2,3, А.Йорданова2
1Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум”, 

МУ-София 2 Катедра по биохимия, МУ-София
3Генетична Медико-Диагностична лаборатория„Геника“, София

Церебеларните дегенеративни атаксии /ЦДА/ са хетерогенна група невроде-
генеративни заболявания. Характеризират се с церебеларна дисфункция в резул-
тат на изолирана дегенерация на церебелума, неговите аферентни и еферентни 
пътища и добавяне на неврологични прояви от увреждане на ретините, зри-
телните нерви, главния мозък, базалните ганглии, мозъчния ствол, гръбначния 
мозък и периферните нерви. Основната клинична характеристика на всички е 
церебеларната атаксия. Тя може да бъде вродена, с начало от детската възраст 
или по-късно като резултат на изяснен метаболитен и генетичен дефект или 
с неясна причина. Протичането е хронично-прогресиращо или интермитентно.
Съществуват множество класификации на ЦДА, но за практиката е удобно раз-
граничаването им на: Автозомно-доминанти атаксии – с предимно късно начало; 
Автозомно-рецесивни атаксии– с предимно ранно начало; Спорадични/идиопа-
тични атаксии с късно начало.
Спиноцеребеларните атаксии (SCA) са клинично и генетично хетерогенна група 
автозомно-доминантни заболявания, характерезиращи се с дегенерация на це-
ребелума и обща клинична характеристика – атаксия, дизартрия и нистагъм, са-
мостоятелно или в комбинация с други неврологични нарушения. Описани са мно-
го субтипове на SCA с установени различни генни мутации, въпреки че нерядко 
фенотипната изява е доста сходна. Повечето от тях са с късно начало, но има и 
такива с начало в ранна детска възраст. 
Представяме фамилен случай на генетично верифицирана SCA13 с установена 
много рядка мутация у майка и двете и деца. SCA13 е пример за АД атаксия с 
ранно начало /обичайните АД атаксии са с изява в по-късна възраст/, като кли-
ничната изява у децата е с по-ранно начало, по-тежка и прогресираща атаксия в 
сравнение с майката, което е пример за антиципация в следващото поколение.
Ключови думи:церебеларни дегенеративни атаксии, автозомно-доминантна атаксия, 
автозомн о-рецесивна атаксия, спиноцеребеларни атаксии, генетично изследване

ГЕНЕТИЧНО ПОТВЪРДЕН СИНДРОМ НА NORMAN-ROBERTS (NRS)ПРИ ДЕТЕ И 
ДИФЕРЕНЦИАЛНА ДИАГНОЗА СЪС СИНДРОМ НА WALKER-WARBURG

А. Асенова1, В. Божинова 1, Н. Топалов 2, Д. Тончева 3
1 Клиника по Нервни болести за лечение на деца - УМБАЛНП‘‘Св. Наум‘‘, МУ-София

2 Отделение по Образна диагностика – УМБАЛНП‘‘Св. Наум‘‘, МУ-София
3 Катедра по Генетика, МФ, МУ- София

Въведение: Синдромът на Norman-Roberts (NRS) е рядък генетичен синдром на 
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следване открива делеция p.K407del в атластиновия ген при двете деца. 
Заключение: Представяме две деца от ромско семейство с НСП3А, дължаща се на 
делеция в атластиновия ген. Поради много ранното начало и тежкото пирамид-
но ангажиране първоначалната клинична диагноза е: „ДЦП – диплегична форма”. 
Наличието на две болни деца в семейството предполага диагнозата наследстве-
на спастична парапареза, за която е проведено молекулярно-генетично изслед-
ване първоначално към търсене на мутации в aвтозомно рецесивни гени. Едва 
секвенционният анализ установява хетерозиготна мутация в атластин 1 гена. 
Възможното обяснение за псевдо-рецесивния 

7P22.3 МИКРОДЕЛЕЦИЯ И 6Q26 МИКРОДУПЛИКАЦИЯ В БЪЛГАРСКИ ПАЦИ-
ЕНТИ С КОМПЛЕКСНИ ЕПИЛЕПТИЧНИ СИНДРОМИ 

В.Пейчева1, Н.Иванова1, В.Божинова2, В.Митев1, А.Йорданова1,3, Р.Кънева1
1 Център по Молекулна Медицина, Катедра Медицинска Химия и Биохимия, МУ- София, България

2 Клиника по Детска Неврология, Университетска Болница по неврология и Психиатрия „Св. Наум“, 
Катедра по Неврология, МУ- София, България

3 Група по Неврогенетика, VIB катедра по Молекулярна Генетика, Университет в Антверпен, Ант-
верпен, Белгия

Промени в броя копия (copy number variations- CNVs) са честа причина за изявата 
на комлексни синдроми, където епилептичните пристъпи се явяват една от кли-
ничните характеристики на по-сложен фенотип, включващ умствено изостава-
не (УИ), аутистични черти и дисморфизми. CNVs често са резултат от процеса 
на неалелна хомоложна рекомбинация по време на мейозата. 
В търсене на генетичните причини, лежащи в основата на тези синдромни за-
болявания ние анализирахме 90 пациента с епилепсия, УИ и аутизъм чрез метода 
на Сравнителна Геномна Хибридизация (aCGH), използвайки Agilent Microarray Kit, 
4x180K.
При двама от пациентите aCGH анализа разкри 925 Кб делеция в 7p22.3 и 343 Кб 
дупликация в 6q26 региона. Пациентите, при които бяха намерени тези аберации 
показват припокриващ се фенотип, включващ епилепсия, УИ, аутизъм, задръжка в 
развитието на речта или пълната й липса и стереотипии.
7p22.3 делецията беше открита при 5 годишно момиче, което в допълнение на 
вече споменатите симптоми има и умерена корова атрофия. Делецията засяга 
8 OMIM гена, някои от които биха могли да са кандидати за наблюдавания кли-
ничен фенотип. PDGFA и SUN1 кодират протеини, небходими за невроналното 
развитие по време на ембриогенезата, докато PRKAR1B и ADAP1 гените са високо 
експресирани в мозъка. Повечето от засегнатите от делелцията гени са вече 
асоциирани с редица заболявания, но делетирали заедно биха могли да са отговор-
ни за клиничните характеристики на нашия пациент.
6q26 интрагенната дупликация засяга екзон 2 от PARK2 гена. Тя е намерена при 17 
годишно момче с епилептични пристъпи, тежко УИ, липса на говор и стереотип-
но поведение. PARK2 мутации са отговорни за когнитивния дефицит, характе-

семейство с общо 8 члена с прогесираща зрителна увреда. При болното момче, 
неговите брат и майка е установена двустранна оптична атрофия при снижена 
зрителната острота между 0.07 и 0.1, а генетично е доказано наличие на две 
мутации, отговорни за заболяването- мутация G11778A, p.R340H в MT-ND4 гена и 
T14484C, p. M64V в MT-ND6 гена. 
Заключение: Генетичното верифициране е от съществено значение за точната 
диагноза на представеното семейство с LHON, включително с антиципация в по-
следното поколение като “LHON +” синдром.  Своевременното диагностициране 
е необходимо, поради възможно патогенетично лечение с антиоксидантен агент 
(Idebenon).

НАСЛЕДСТВЕНА СПАСТИЧНА ПАРАПАРЕЗА ТИП 3А С КЛИНИЧНА ХАРАКТЕ-
РИСТИКА, НАПОДОБЯВАЩА  НА ДЕТСКА ЦЕРЕБРАЛНА ПАРАЛИЗА (ДЦП), 

ДЪЛЖАЩА СЕ НА МУТАЦИЯ В АТЛАСТИНОВИЯ ГЕН
Дж. Самюел1, А. Андреева1, И. Литвиненко2, Д. Кънчева3, В. Гергелчева4, С. Чернинкова1, А. 

Йорданова3,5, И. Търнев1,6
1Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, МУ-София

2Катедра по педиатрия, МУ-София
3Център по молекулярна медицина, МУ-София

4Клиника по нервни болести, МБАЛ „София Мед“
5 Лаборатория по неврогенетика, Университет на Антверпен

6Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ

Въведение: Наследствените спастични парапарези (НСП) са група от генетично 
и клинично хетерогенни заболявания, характеризиращи се с бавно прогресираща 
дисфункция на пирамидните пътища, водеща до слабост и спастично повишен 
тонус в долните крайници. НСП тип 3А дължаща се на мутации в атластиновия 
ген е третата по честота форма на заболяването в България. Протича с чисти и 
комплицирани фенотипи. Унаследява по автозомен доминантен тип и е разпрос-
транена сред българския и ромския етноси. Първите прояви могат да се изявят 
в много ранна, включително и неонатална възраст. Най-честите комплициращи 
симптоми са аксонална полиневропатия и дистална хипотрофия в крайниците.
Цел и методи: Представяне на клиничните характеристики при две деца от 
ромски произход с мутация в атластин 1 гена в хетерозиготно състояние. При 
индексните пациентки са проведени: неврологично изследване, електромиогра-
фия (ЕМГ), невропсихологично изследване, магнитнорезонанстна томография 
(МРТ) на главен мозък, невроофталмологично и генетично изследване.
резултати: Представяме две деца, съответно на 13- и 3-годишна възраст без 
данни за фамилна обремененост, с ранно начало на заболяването през първите 
месеци от живота. От неврологичния статус се установяват синдром на спас-
тична квадрипареза, полиневропатен синдром и псевдобулбарни белези. Наблюда-
ват се и някои особености като лицев дизморфизъм. ЕМГ изследването е с данни 
за моторна-сетивна полиневропатия, която отбелязва прогресия – от аксонална 
при по-малкото дете към демиелинизираща при по-голямото. Генетичното из-
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ГЕНЕТИЧНО ВЕРИФИЦИРАН СЛУЧАЙ НА MILLER–DIEKER СИНДРОМ, 
КЛАСИЧЕСКА ЛИСЕНЦЕФАЛИЯ (ТИП 1)- ДИЗМОРФИЧНИ, 

ЕЕГ И МРТ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Д.Денева¹, В.Божинова¹, И. Иванов²,  Д.Тончева3

1Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Свети Наум”, МУ-София
2Катедра по педиатрия и медицинска генетика, МУ- Пловдив

3Катедра по генетика, МУ-София

 
Синдромът на Miller–Dieker (MDS) е рядка конгенитална, кортикална малформация, 
резултат на абнормна невробластна миграция между 9 и 13 гестационна седми-
ца. Установяват се големи делеции на LIS1 гена на късото рамо на 17 хромозома 
(р13.3), изявяващи се с характерен лицев дизморфизъм, лисенцефалия със  задно> 
преден  градиент на тежест (агирия окципитално с агирия до пахигирия фрон-
тално) или 1-2ст според класификацията на Dobyns , както и множество орган-
ни аномалии. При магнитно-резонансна томография (MRТ) се установява гладка 
мозъчна кора, абнормно дебел кортекс и първична Силвиева бразда, придаващи 
формата на осмица или “пясъчен часовник”, както и персистираща фетална кон-
фигурация на задните рога на вентрикулната система (colpocephalia). Засегна-
тите деца са с тежко изоставане в психомоторното развитие, терапевтично 
резистентна епилепсия, изявяваща се преди 6 месечна възраст и прогресираща 
централна квадри или парапареза. Отчитат се характерни ЕЕГ патерни, като 
най-честият е изява на  бърза активност в алфа или бета честотния дипазон 
(8-18к/сек) и амплитуда  по-висока от  50 мV.
Представяме случай на момче на 1г. 11 месеца с лицеви дизморфични белези (ви-
соко чело, битемпорално  хлътванe, микрогнатия с тънка горна устна, къс нос с 
антевертирани ноздри, ниско разположени и деформирани ушни миди, хиперте-
лоризъм), тежко изоставане в нервно-психическото развитие с квадрипирами-
ден синдром, обща мускулна хипотония, алалия. От МРТ се установяват данни 
за лизенцефалия – 1 степен на тежест, с изява на епилептични спазми от 5 ме-
сечна възраст. Проведеното генетично изследване,  установява  делеция на 17 
хромозома (del 17р13.3 (142bр), потвърждаваща синдрома на Miller-Dieker.  ЕЕГ е 
с генерализирана, високоамплитудна бърза активност в алфа-бета честотния 
диапазон, с преден максимум, прекъсвана на места от високоамплитудни бавни 
вълни  и комплекси SW. Провежданото лечение с Vigabatrin и Levetiracetam купира 
епилептичните спазми и степенно повлия епилептичната активност.
 Заключение: Познаването на дизморфичните белези, специфичните  ЕЕГ и МРТ 
характеристики на синдрома на Miller–Dieker биха позволили своевременно и на-
сочено генетично изследване, както и възможност за определяне риска при след-
ващи бременности.
Ключови думи:  Синдром на Miller-Dieker, лисенцефалия,  LIS1ген, 17 хповозома

рен за аутизма. В допълнение, пациенти от DECIPHER базата данни имат подобен 
размер дупликации, засягащи същата част от PARK2 гена. Всички те показват ау-
тистични черти, стереотипно поведение и нарушения в развитието на речта.
Въпреки разликата в типа на двете аберации, те биха могли, поне отчасти да 
са отговорни за комплексния фенотип, наблюдаван при нашите пациенти. Не-
обходими са допълнителни изследвания с цел да се разкрие техния функционален 
ефект, както и да се проведе сегрегационен анализ, което ще помогне за изя-
сняването на тяхната патогенност и ще подобри последващото генетичното 
консултиране в засегантите семейства

ТЕРАПЕВТИЧНО РЕЗИСТЕНТНА ЕПИЛЕПСИЯ ПРИ СИНДРОМА НА РИНГ ХРОМО-
ЗОМА 20 С ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ.

В.Томов1, В.Божинова1, Д.Денева1, П.Димова2, Ил.Бонева3, А.Тодорова3
1 Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Свети Наум”, МУ- София

2 Център по функционална неврохирургия, Клиника по неврохирургия, 
УМБАЛ „Свети Иван Рилски”, МУ-София

3 Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника”, София

  Ринг хромозома 20 е рядка структурна небалансирана хромозомна аберация. Оп-
ределеният от нея синдром е с водещи във фенотипната си характеристика 
резистентни на лечение епилептични пристъпи свързани с фронталния дял и не-
конвулсивни епилептични статуси с начало средно 7-9 годишна възраст при паци-
енти с мозаицизъм и 2.5 години със засягане на всички клетки. Налице са характер-
ни, съответни електроенцефалографски (ЕЕГ) промени. Описани са когнитивни 
нарушения, поведенчески абнормности, рядко дисморфични белези.
Представя се нов клиничен случай на шест годишно дете с нормално преморбид-
но развитие. Водеши в клиничната картина са епилептични изяви с начало на 5 
години и 9 месеца, характеристика на фронтални, генерализирани миоклонични, 
тонични и  абсансни пристъпи, миоклоничен и неконвулсивен епилептичен ста-
тус, терапевтична резистентност. Установени са отклонения в неврологичния 
статус, интелектуален регрес, поведенчески абнормности. МРТ на главен мозък 
е без отклонения. ЕЕГ показва бавновълнови и епилептиформени промени с макси-
мум фронтално, миоклоничен и неконвулсивен епилептичен статус от атипични 
абсанси. Диагнозата се постави на основание клиничната и ЕЕГ характеристика 
на пристъпите насочила към цитогенетично изследване с данни за мозаицизъм с 
клон от ринг хромозома 20 около 40%. Представеният случай е с най-висок про-
цент на ринг хромозома 20 от описаните четири в България, обуславящ по-ранно 
начало и терапевтична резистентност, което съвпада с изводи от други проуч-
вания. Полиморфни епилептични пристъпи с много висока честота, бърза прогре-
сия до миоклоничен и неконвулсивен статус, тежки отклонения в неврологичния 
статус, интелектуалното функциониране и поведението могат да се свържат 
с микроделеции и дискутирани в проучвания молекулярни етиологии.
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ESES/). 
Целта на съобщението е да се представи литературен обзор и да се анализира и 
обобщи клиничната изява на симптомите и МРТ находките при  две от най-чес-
то срещаните хетеротопии – перивентрикулна хетеротопия и  субкортикална 
лентовидна хетеротопия  („Band“ хетеротопия или още „Double cortex“ синд-
ром) при диагностицирани и наблюдавани в Клиниката по нервни болести за деца 
към УМБАЛНП „Св. Наум“ София  7 пациента. При всички тях са налице МРТ данни 
за хетеротопия и съответна клинична изява с нарушения в неврологичния ста-
тус, симптоматична епилепсия /често със значима фармакорезистентност/ и 
когнитивна дисфункция в различна степен.
Ключови думи: периветрикулна хетеротопия, субкортикална „band“ хетерото-
пия, кортикални дисплазии, терапевтично-резистентна епилепсия, магнитно-
резонансната томография (МРТ) 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПЪРВИТЕ 4 ГОДИНИ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЕТОГЕННА ДИЕТА В 
БЪЛГАРИЯ

Адил Кадъм1, Даниела Авджиева1, Димитър Стаматов2, Геновева Тачева3, 
Иван Литвиненко3, Радка Тинчева1

1СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, Клинична гентика, МУ- София
2СБАЛДБ„Проф. Иван Митев“, Клиника по детска неврология, МУ- София

Епилепсията засяга повече от 65 милиона души в целия свят. Съществуват мно-
го причини за епилепсията, катоинтеркурентни заболявания, мозъчна увреда, 
абнормно развитие на мозъка, както и голям брой генетични промени. Повече 
от 30% от страдащите от епилепсия пациенти, не отговарят ефективно на 
лечението с антиконвулсантни медикаменти. Възможностите за лечение на па-
циенти с резистентна епилепсия са ограничени. При тях през последните десет 
години се увеличи прилагането на кетогенна диета (КД), при това с добър успех.
Класиеската КД е диета богата на мазнини, с адекватно количество белтъци и 
ниско ниво на въглехидрати. Кетогенната диета при деца в България се прила-
га официално от 2012г. Инициирането и проследяването на диетата, както и 
последващото приключване се осъществяват в отделението по Клинична гене-
тика към СБАЛДБ-ЕАД. Пациентите се подбират след внимателно разглеждане 
на случаите от екип специалисти – детски невролог, детски психолог, педиатри 
специалисти в областта на медицинската генетика и вродените метаболитни 
заболявания, клиничен диетолог.
На настоящия постер представяме ефекта от кетогенната диета при 10 от 
проследяваните пациенти. 
С най-добро повлияване са пациентите със заболявания, при които КД е първи 
избор за лечение – GLUT1-дефицит и пируватдехидрогеназен дефицит.

МУТАЦИЯ В TUBB2B ГЕНА ВОДЕЩА ДО МАЛФОРМАЦИИ В РАЗВИТИЕТО НА 
МОЗЪКА- ОПИСАНИЕ НА КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ

Г. Тачева1, М. Пенков3, А. Кадъм2,D. Pilz4, Д. Стаматов1, М. Божидарова1, И. Литвиненко1
СБАЛДБ „ Проф. Ив. Митев“- Катедра по Педиатрия, Клиника по детска неврология, МУ-София

СБАЛДБ „ Проф. Ив. Митев“- Катедра по Педиатрия, Клиника по ендокринология, генетика и мета-
болитни болести, МУ-София

УМБАЛ „ Иван Рилски“- Клиника по образна диагностика, МУ-София
Clinical Research facility Edinburgh

Тубулинопатиите или тубулин-свързаните кортикални дисгенезии са широка и 
припокриваща се група малформации в развитието на мозъка, дължащи се на му-
тации в някой от седемте гена, кодиращи различните подтипове на тубулина.
Тубулин-свързаните гени кодират димер, състоящ се от тясно свързани субеди-
ници – алфа- и бета, представляващи  основната съставна част на микротубу-
лите. Тези два белтъка играят ключова роля в няколко клетъчни процеси, които 
са от основно значение за кортикалното развитие.
Клиничната картина е разнообразна и се характеризира с хеми- или квадрипареза, 
умствено изоставане, терапевтично-резистентна епилепсия.
Представеният от нас клиничен случай е на момче на 11 г.в, родено от тре-
та нормално протекла бременност и раждане. С изоставане в показателите за 
двигателно развитие- проходил на 2 г.в. На около 7 г.в. майката  забелязва, че 
детето при  ходене  „замята” десния крак. На 9 годишна възраст постъпва в 
клиниката по неврология, където от прегледа се установява  квадрипареза, по-
изразена в дясно. Находката от МРТ с  изменения в двете големи мозъчни хемис-
фери, базалните ядра, двата таламуса, мозъчния ствол, вермиса и corpus callosum 
насочи към аномалия на мозъчното развитие.
След проведеното генетично изследване – Next Generation Sequencing в Clinical 
Research facility Edinburgh се доказа мутаия в TUBB2B гена- c.1249G>A.

ХЕТЕРОТОПИИ – КЛИНИЧНИ ИЗЯВИ ПРИ ДЕЦА С ПЕРИВЕНТРИКУЛНА И BAND 
ХЕТЕРОТОПИЯ 

М.Колева1, В. Божинова1, Д.Денева1, И.Александрова1, Н.Топалов2
1Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум” София, МУ-София

2Отделение по рентгенология, УМАБЛНП „Св.Наум“ София, МУ-София

     Хетеротопиите принадлежат към групата на вродените мозъчни малформа-
ции и по-конкретно на кортикалните дизгинезии /дисплазии/. Възникват вслед-
ствие въздействието на различни тератогенни фактори, действащи по време 
на  ембриогенезата, както и при някои установени генни дефекти и са основна 
причина за съчетанието от неврологичен и интелектуален дефицит и тера-
певтично-резистентни епилепсии с начало в детска възраст (синдроми на West, 
на Lennox-Gastaut, на Aicardi и електричен статус по време на бавновълнов сън /
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пубертета с неуточнена етиопатогенеза, което засяга торакалната или лумбо-
торакалната област и може да протече безсимптомно, с чувство за уморяемост 
или да се изяви с ниска кръстна болка в края на деня или след натоварване. Наблю-
дава се постепенно увеличаване на степента на физиологична гръдна кифоза и 
по-рядко намаляване на поясната лордоза. 
Авторите представят клиничен случай на 17 годишно момче с атипична болест 
на Schuermann тип II със засягане на лумбална област. Използвани са следните 
методи: анамнеза, фамилна анамнеза, статус, МРТ на лумбален сегмент на гръб-
начния стълб. Проведени са консултации с педиатър, ортопед, физиотерапевт и 
радиолог. Пациентът е с оплакване от внезапно схващане на левия крак, стрел-
каща болка по задната повърхност на бедрото при движение и в покой. Клинично 
се установява данни за сетивна отпадна симптоматика по дерматомен тип на 
Л5 коренче вляво, положителна проба на Ласег, паравертебрален синдром на L5-S1 
вляво. Проведената МРТ на лумбален сегмент на гръбначен стълб показва малки 
инцизури - „Шморлови тела” през кортикалните ламели на L1, L2, L3 и намалена 
височина на интервертебралния диск на ниво Л2-3. Проведена бе медикаментоз-
на терапия с НСПВС, Мilgamma N, пентоксифарм, кинезитерапия, лечебна физкул-
тура, плуване по гръб, ортопедичен матрак Detensor. 

ПОСТЕРИ 
„Психология на развитието и Детска психиатрия”

ВЪВЕЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ИНСТРУМЕНТИ В ОЦЕНКАТА НА ДЕЦА 
С РАС В РАННА ДЕТСКА ВЪЗРАСТ (опит от проект „Развитие на ефек-

тивни програми за ранна диагностика на децата с аутизъм в Бълга-
рия чрез прилагане на международни стандартизирани инструмен-

ти”- НФМ 2009-2014)
Н.Полнарева, А.Аврамова, С.Стайкова, Д.Симеонова, Д.Маслинкова, Х. Манолова, А. Бистриан, 

Д.Терзиев
Клиника по детска психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

Диагностичният процес на децата с Разстройство от аутистичния спектър 
(РАС) е трудоемък и предполага както висока клинична компетентност от стра-
на на специалистите, така и добро разбиране на процесите и динамиката на 
детското развитие, още повече когато това се отнася до много малки деца. 
Периодът на ранното детство се отличава с особена динамичност и интензив-
ност в развитието на познавателните, емоционалните и социални възможнос-
ти на детето. Поради това световните стандарти за добра клинична практи-
ка в детската психиатрия включват необходимостта не само от поставянето 
на диагноза, но и от по-широко изследване на функционирането на конкретното 
дете, на неговите ресурси, а също и тези на семейството и по-широкото му 
обкръжение (детска градина, училище, условия за специализирани услуги в общ-

МРТ-ЛЕЗИИ И НЕВРОФИБРОМАТОЗНИ СВЕТЛИ ОБЕКТИ(NBO) 
ПРИ ДЕЦА С НЕВРОФИБРОМАТОЗА ТИП 1

М.Колева1, В.Божинова1, Н.Топалов2
1Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум”, МУ- София
2Отделение по образна диагностика, УМБАЛНП „Св.Наум”, МУ- София

Неврофиброматоза I тип (NF1 или Болест на von Recklinghausen) е заболяване, 
отнасящо се към групата на факоматозите. Заболяването е наследствено с ав-
тозомно-доминантно унаследяване, 100% пенетрантност и вариабилна експре-
сивност. Според различни автори между 50-70% от случаите са спорадични. NF1 
се характеризира с кожни пигментации caf→-au-lait, множество тумори в цен-
трална и периферна нервна система, лезии на съдовата система и вътрешните 
органи, скелетни деформации, както и склонност на различни тъкани към малиг-
нена трансформация. При някои от пациентите могат да се наблюдават различ-
ни по степен когнитивни нарушения. 
При децата се наблюдават специфични за заболяването лезии - т.нар. неврофи-
броматозни светли обекти (Neurofibromatosis Bright Objects – NBOs), представля-
ващи фокални, хиперинтензни на Т2-МРТ лезии, които могат да се установят 
както в бялото, така и в дълбокото сиво мозъчно вещество. Установено е, че 
това са възрастово зависими лезии с висока честота при децата в по-ранна въз-
раст (според различни автори от 40%-60% до около 90% ) и търпящи обичайна 
еволюция – постепенно намаляват и изчезват след във възрастта около 10-12год. 
Характерно за тях е, че не предизвикват неврологичен дефицит, не са критерий 
за оценка за интелектуалния дефицит, но подлежат на периодичен МРТ-контрол 
поради възможна, макар и рядка малигнена трансформация. 
Целта на настоящото съобщение е да се представи и обобщи нашия опит с кон-
тингент от 6 диагностицирани и проследявани в Клиниката по нервни болести 
за деца към УМБАЛНП  „Св. Наум“ за периода 2010-2015год. При всички тях са про-
ведени МРТ, при които са налице характерни лезии, претърпели обичайната ево-
люция във времето. Познаването на тези лезии, тяхната морфология и типична 
локализация следва да се има предвид, винаги когато има съмнение за туморни 
образувания в ЦНС при известна диагноза неврофиброматозатип 1.
Ключови думи: Неврофиброматоза I тип, NF1, факоматози, NBOs, неврофиброма-
тозни светли обекти, магнитно-резонансната томография (МРТ)

КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ С АТИПИЧНА БОЛЕСТ НА SCHUERMANN ТИП II 
В ЛУМБАЛНА ОБЛАСТ

М.Станчева 1, В. Васева1, Г. Георгиева-Козарова 2
1 МДЦ „Медива”, гр. София

2 City Clinic, гр. София

Болестта на Schuermann е рядко срещано костно заболяване в предпубертета и 
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гии за родители и възпитатели. Риск за хората с увреждания от сексуално наси-
лие и мерки за превенция.
Ключови думи: сексуално развитие, стадии, стратегии и превенция на насилието.

СЪВРЕМЕННИ ПОДХОДИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА ПСИХОЛОГИЧНО ИЗСЛЕД-
ВАНЕ НА ДЕЦА С ПРОБЛЕМИ В ПОВЕДЕНИЕТО

Светла Стайкова, Хариета Манолова
Клиника по детска психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

Психологичната оценка на проблемното поведение в детско-юношеска възраст 
е съпроводена от редица предизвикателства както към специалистта, който я 
реализира, така и към конкретното дете/юноша и неговите близки. Разгранича-
ването на т.нар. нормативно поведение (често срещано в съответния възрас-
тов период) от това, което има клинична значимост, е само една от срещаните 
трудности, като намаляването на риска от нейното влияние е обект на редица 
изследвания, довели до въвеждане на определени правила за психологично изслед-
ване.
Целта на настоящото представяне е анализ и обобщение, на някои от основни-
те подходи и добри практики за оценка на проблемно поведение, използвани към 
момента, както и поставяне на въпроси относно тяхното приложение у нас.
Ключови думи: проблеми в поведението, деца, юноши, психологично изследване

ПРИЛОЖЕНИЕ НА СКАЛА ЗА ОЦЕНКА НА СУБЕКТИВНОТО БЛАГОПОЛУЧИЕ И 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА С РОДИТЕЛИ И ВРЪСТНИЦИ ПРИ ИЗСЛЕДВАНЕ НА 

ДЕЦА И ЮНОШИ В КЛИНИЧЕН КОНТЕКСТ
Светла Стайкова, Хариета Манолова, Димитър Терзиев

Клиника по детска психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

През последните години вниманието на редица специалисти, работещи в сфе-
рата на детското психично здраве, е насочено към проучване на възможните 
начини за превенция на проблемите в поведението, тяхното персистиране и/
или усложняване. Социалното и емоционалното благополучие се разглеждат като 
основа за развитие на здрави поведенчески модели и постигане на училищни ус-
пехи, като все по- ясно се очертава значението на силната връзка между благо-
получието в периода на детството и юношество и пълноценния живот като 
възрастен индивид.
Цел на представянето е да бъдат анализирани и обобщени данни от приложе-
нието на Скала за оценка на субективното благополучие и взаимоотношенията 
с родители и връстници при изследване на деца и юноши в Клиника по детска 
психиатрия „Св. Никола“.
Ключови думи: психологична оценка, субективно благополучие, проблеми в поведе-
нието, взаимоотношения с родители, взаимоотношения с връстници

ността). Ето защо оценката на развитието следва да се извършва от мулти-
дисциплинарен екип в условията на дневно отделение, като с цел надеждност 
и обективизиране на резултатите, както и за улесняване на проследяването и 
ефекта от приложените интервенции, се прилагат различни инструменти, най- 
утвърдените сред които са ADOS-II и ADI-R. Приема се, че употребата на този 
тип инструменти улеснява професионалистите, но не замества клиничния опит 
и експертизата на специалиста, и въвеждането им в ежедневната практика 
изисква внимателно планиране и критичен поглед.
Този постер представя спецификите при обучението на специалисти детски 
психиатри и клинични психолози в използването на  ADOS-II и ADI-R, както и пър-
вите стъпки при въвеждането на тези високоспециализирани инструменти в 
клиничната практика в дневното отделение на КДП „Св.Никола“.
Ключови думи: разстройство от аутистичния спектър, диагностични инстру-
менти, ранна възраст.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОФИЛИТЕ НА ДЕЦА С РАС В ПРЕДУЧИЛИЩНА И 
УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

Михаела Христова, Хариета Манолова, Светла Стайкова
Клиника по детска психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

Постерът разглежда спецификите в когнитивното функциониране при група 
деца в горна предучилищна и начална училищна възраст (6-8 години), които попа-
дат в категорията «деца с рзстройство от аутистичния спектър». Основната 
цел на изложението е да бъдат разгледанинякои техни типични характеристи-
ки, които имат отношение към диагностичното уточняване и възможностите 
за последваща терапевтична работа. 
Представените емпирични данни са получени в контекста на индивидуално пси-
хологично изследване с помощта на стандартизиран психометричен инстру-
мент за оценка на интелектуалното функциониране - Скала за интелигентност 
на Уекслер – детски вариант ( HAWIK-R ). Обсъдени са  събраните към момента 
резултати и открояващите се тенденции, които са илюстрирани чрез два кли-
нични случая. 
Ключови думи: психологично изследване, аутистичен спектър, интелекетуално 
функциониране
 

РОЛЯТА НА СЕКСУАЛНОТО ВЪЗПИТАНИЕ ПРИ ДЕЦА 
С РАЗВИТИЙНИ ПРОБЛЕМИ

Хариета Манолова1, Румяна Величкова-Грънчарова, Васка Станчева-Попкостадинова2
1Клиника по детска психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

2Катедра Медико-социални науки, ЮЗУ – Благоевград

Дефиниция, митове и факти за сексуалността на хората с увреждания. Стадии 
на сексуалното и социалното развитие в детска и юношеска възраст - страте-
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В контекста на една фамилна консултация, би могло да се допусне, че едно дете 
не би искало да представи родителите си в лоша светлина. Проективният ме-
тод дава възможност за описание възприятията на детето, без риска то да 
изпитва вина от това. 
Децата лесно биват сугестирани и мнението на родителите за това какъв е 
проблемът на детето, често бива възприето от детето на когнитивно ниво. 
Затова в едно диагностично интервю, позицията на възрастните би могла да се 
конфондира с неговото лично възпритие за семейната ситуация.
Ключови думи: проективни методи, фамилна терапия

ПРОЕКТИВНИТЕ ДИАГНОСТИЧНИ МЕТОДИ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ,
ПОТЕНЦИАЛ ЗА ПЛАНИРАНЕ НА ФАМИЛНА ТЕРАПИЯ

/клиничен случай/
М. Христова1, С. Шопова2

1Гьоте Университет, Франкфурт, Германия
2Невропсихологичен кабинет, МБАЛНП“Св. Наум“ЕАД, МУ- София, България

Цел: Да се илюстрира потенциала на проективни диагностични методи в детска 
възраст при планиране на фамилни консултации с терапевтична цел.
Задачи: 
1. Да се проведе интервю с родителите за изясняване на заявка и очаквания от 
консултацията. 2. Да се приложат подходящи диагностични методи за обекти-
визиране състоянието на детето. 3. Да се интерпретират резултатите от 
проективния метод: тема, ситуационен контекст, в който се проявява кон-
фликтът, главен герой в разказа и овладелите го мотиви, както и силите от 
околния свят, на които е изложен.  
Методи: Интервю с родителите, Картинно аперцептивен тест КАТ.
Резултати: Свръхпротективна майка сас заявка за диагностика относно сомати-
зации от невротичен характер на осем годишно мамче, в следствие на влошен 
семеен микроклимат. В представения клиничен случай се извеждат интерпрета-
циите на изследваното дете от четири катрини на КАТ. Тестовите инструкции 
се възприемат добре. Протичането на разказа е увлекателно и съдържа логична 
сюжетна линия.  Забелязва се постепенната адаптация в новата среда, отпуска-
не и стимулиране на асоциативния поток. Темата за самотата се явява водеща. 
Декларира се липса на емоционална близост и търсенето и е извън семейство-
то;  очакването е за неуспех, а чувство е на изолираност. В интерпретациите 
на останалите картини се откроява процес на „излизане от едипа“, позакъснял 
поради протрахирането му от майката.  Темата за бащиното присъствие е 
представена през преживяването на страх от загуба.
Обсъждане: КАТ представлява серия от черно-бели картини, които провокират 
асоциации с различни области от живота на изследвания. Изхожда се от хипоте-
зата, че интрапсихичните конфликти, нужди и желания на разказващия се проек-
тират върху картините и биха могли да бъдат интерпретирани в контекста 
на създадения разказ. 
В представения случай,  ясно се откроява разминаването между заявката на ро-
дителите и интрапсихичната динамика, показана при КАТ. Един пример в подкре-
па на задачите стоящи пред психотерапевта, а именно – да съпостави и анали-
зира гледните точки на всеки един член от семейството и в когнитивно - пове-
денчески контекст да разработи терапевтичен план. 
Изводи: КАТ има редица предимства пред други непроективни методи. 
Проблеми, които в детска възраст е възможно да не могат да бъдат синтезирани 
в декларативни мисли и разсъждения, стават достъпни.
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МЕЖДУ МЕНДЕЛ И ЛУРИЯ: КЛИНИЧЕН ПРИМЕР ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА 
НА ЕДИН ДИАГНОСТИЧЕН ПРОЦЕС

1С. Шопова, 1Е. Заякова, 2В. Томов
1Кабинет по невропсихология,  ДКБ - МБАЛНП „Св. Наум” , МУ- София

2Клиника по нервни болести за деца - МБАЛНП „Св. Наум” ,  МУ- София

Момче на календарна възраст 10г. /единствено дете в семейството/, насочено 
за консултация с логопед и невролог поради резистентна форма на заекване и за-
дръжка в невропсихичното развитие от раждането. Обективизирани са: тежко 
заекване тоничен тип, като водещ симптом; обща задръжка в експресивната 
реч; лека степен на умствено изоставане; дисморфичен фациес. Препоръчано е 
генетично изследване за Синдром на чупливата Х хромозома.
С разглеждания клиничен случай авторите искат да покажат значението на пси-
холого-логопедичното изследване в един интердисциплинарен диагностичен под-
ход, какъвто изискват наследствените заболявания с умствено изоставане.
Синдромът на Мартин-Бел или на Чупливата Х хромозома има  сравнително висока 
честота /1:3600 мъже и 1:4000-6000 жени/ и относително по-късна възраст на 
диагностициране,  след третата година в света, за България средната възраст 
на диагностициране е 10,1г. С. Шопова/2000г. или от 5 до 15г. Л. Ангелова/2016г.
Факт, който предполага възникването на проблеми както в репродуктивното 
планиране на фамилията, така и в областта на подходящото социално интегри-
ране на индивиди с FRA-X.
Езиковите дефицити и обучителните затруднения довеждат до семеен казус  
по отношение на образованието на детето и планирането на репродукцията.
Ключови думи: Синдром на Чуплива Х хромозома

ВЛИЯНИЕ НА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ХРОНИЧНАТА СОМАТИЧНА БОЛЕСТ 
НА ДЕТЕТО ВЪРХУ КОПИНГ СТРАТЕГИИТЕ НА РОДИТЕЛИТЕ

Румяна Милушева 1, Хариета Манолова 2, Виктория Тодорова 3
1 Катедра по педиатрия МУ София , 2 Катедра по психиатрия МУ София, 3 НБУ София

Изследвани са 87 семейства с Въпросник на R.Abidin (PSI – Form 6)за измерване на 
родителски стрес. От тях 34 са на деца и юноши със захарен диабет; 32 – на юно-
ши с бъбречни заболявания и 21 на здрави контроли. Изследването е проведено по 
време на хоспитализация на децата. Те са разпределени в три групи според дав-
ността на заболяването – новооткрито; давност до 5 и над 5 години. Направена 
е статистическа обработка на резултатите, според която се установява, че 
има значими различия в нивото на стрес между експерименталната и контрална 
групи родители. Установява се също, че продължителната еволюция на заболява-
нето оказва негативен ефект върху родителските копинг-стратегии със значи-
телно по-високо ниво на стрес.

Ключови думи: хронична соматична болест, копинг, родителски стрес,захарен ди-
абет при деца и юноши, бъбречни заболявания при юноши

ЕФЕКТЪТ ОТ ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФГК ПРИ ДЕЦА В РИСК 
СРЕД РОМСКАТА ОБЩНОСТ

Хариета Манолова
Клиника по детска психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

Фамилната групова конференция (ФГК) е метод за разрешаване на проблеми на 
детето като се използват ресурсите на семейството. Първоизточник на мето-
да е НоваЗеландия (в края на 80-те г.) и е взаимстван от маорската културна 
практика като бързо се разпространява в много страни по света. ФГК може да 
бъде ефективен инструмент за поемане на отговорности и въвличане на се-
мейството в процеса на взимане на решения на социални проблеми, свързани с 
детето. Моделът следва да бъде интегриран в един цялостен системен подход, 
за да се използва ефективно от страна на социалните работници от системата 
за закрила на детето. В този постер представяме опита от приложението на 
ФГК в ромската общност, който превенира намесата на ОЗД чрез увеличаване 
капацитета на семейството и разрешаване проблемите на детето със собст-
вени ресурси.
Ключови думи:фамилна групова конференция, превенция, ромска общност.  

РАННА ИНТЕРВЕНЦИЯ В ПЕДИАТРИЧНАТА ПРАКТИКА – СЪВРЕМЕННИ КОН-
ЦЕПЦИИ И ПОДХОДИ

Хариета Манолова 1, Румяна Милушева2 , Васка Станчева-Попкостадинова3
1 Катедра по Психиатрия,  МУ- София, 2 Катедра по Педиатрия, МУ-София, 3 Катедра Медико-соци-

ални науки, ЮЗУ – Благоевград

Ранната интервенция на рискови в развитието си деца е изключително важна 
за тяхната бъдеща автономия.Разгледани са видовете интервенция и моделите 
на тяхното прилагане в практиката. Представена е концептуалната страна на 
съвременната педиатрия на развитието. На базата на това е описан метод за 
ранна оценка на риска от изоставане в развитието на деца  от  0 до 42 седмична 
възраст, като превентивна мярка за усложнения в развитието. Обсъжда се въз-
можността за неговото прилагане както в педиатричаната практика, така и в 
практиката на семейните лекари.
Ключови думи: Ранна интервенция, видове ранна интервенция,модели на ранна 
интервенция, метод за оценка на риска в развитието в ранна възраст, педиа-
трия на развитието, семейни лекари.



88

ПРОГРАМА И РЕЗЮМЕТА НА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ДЕТСКА НЕВРОЛОГИЯ, ПСИХИАТРИЯ И ПСИХОЛОГИЯ НА РАЗВИТИЕТО 20-22 октомври 2016 г., София, „Парк Хотел Москва”

89

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНО-ЗДРАВНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА - 
ПРОБЛЕМИ И ВЪЗМОЖНИ РЕШЕНИЯ

Васка Станчева-Попкостадинова1, Иванка Шалапатова1, 
ХариетаМанолова2, РумянаМилушева3

1Катедра „Медико-социални науки“, Югозападенуниверситет „НеофитРилски“, Благоевград
2КатедрапоПсихиатрия,  МУ- София
3КатедрапоПедиатрия, МУ- София

Социално-здравните услуги за деца (СЗУД) имат важнароляза децата в риск и тех-
ните семей-ства в процеса на деинституционализация в България. Те са част от 
предвидените дейности в Националната програма за подобряване на майчиното 
и детско здраве (2014–2020 г.)
Цел: да се представи   обзор на съществуващите социално-здравни услуги (вид, 
структура, управление, категории деца, за които са предназначени) и се очер-
таят най-често срещаните проблеми при създаването и функционирането им.
Резултати: Съществуващите в момента СЗУД включват комплекси за социално-
здравни услуги за деца и семейства със следните структури: социално-консул-
тативен център, център за детско и майчино здраве, център за ранна детска 
интервенция и дневна грижа. Други СЗУД са център за психично здраве за деца, 
център за настаняване от семеен тип  за деца с увреждания, център за об-
ществена подкрепа с направление превенция, здравно-консултативен център за 
майчино и детско здраве;  център за комплексно обслужване на деца с увреждания 
и хронични заболявания. Тези СЗУД функционират както към МБАЛ, така и като са-
мостоятелни структури за предоставяне на интегрирани услуги към съответна 
община. 
Най-честите проблеми при реализирането на СЗУД са свързани с липсата на стан-
дарти за функционирането и финансирането на тези услуги и недостатъчен  
брой добре обучени специалисти.  
Дискутират се възможности и перспективи за устойчиво развитие на интегри-
рани СЗУД и необходимостта от интердисциплинарно обучение на специалисти-
те, работещи в тях. 
Ключови думи: интегрирани услуги, превенция, изоставяне, увреждане, ранна ин-
тервенция, екип.

ЕФЕКТИВНОСТ НА СИСТЕМАТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ И 
ПРЕНЕБРЕГВАНЕ НА ДЕЦА 

Васка Станчева-Попкостадинова, Елена Керанкова
Катедра „Медико-социални науки“, Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Насилието е сериозен проблем, който има тежки последствия върху детското 
развитие.
Адекватните и своевременни действия по регистриране на случаите на насилие 

и пренебрегване на деца са от съществено значение за ефективността на пред-
приетите мерки за закрила.
Цел: да се представят най-често срещаните проблеми за ефективно прилагане 
на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 
жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна ин-
тервенция
Методи: анализ на публикувани отчети и доклади на ДАЗД и МТСП;  анкетно про-
учване сред 200 общопрактикуващи лекари, медицински сестри, психолози.
Резултати: Ефективността на системата за регистриране на случаи на анислие 
и пренебрегване на деца е в пряка зависимост от наличен алгоритъм и стандар-
ти, както и от обучението на специалистите от всички области, ангажирани 
със закрилата на деца. 
Общопрактикуващите лекари съобщават най-малко случаи на наси-
лие над деца и това най-често е свързано със страх от конфронтация с 
родителите,свръхангажираност,  непознаване на някои от типовете насилие, 
недоверие към съществуващата система за регистрация и адекватни последва-
ли действия.
Дискутират се възможности за подобряване ефективността на Координацион-
ния механизъм и се представя  разработената система за наблюдение на случаи 
на насилие и пренебрегване на деца CAN-MDS.
Kлючови думи: насилие, пренебрегване, координационен механизъм,мониторинг, 
интердисциплинарно обучение 

ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕ В ДВОЙКАТА – ДИРЕКТНА РАБОТА С ЮНОШИ
Хариета Манолова, Михаела Христова

Клиника по детска психиатрия, УМБАЛ „Александровска”, МУ-София

Този постер представя модел за добра практика, свързана с опита от превенция 
на насилието в училище чрез разработване и провеждане на обучение, което 
промотира осведоменост за здравословни отношения в двойката сред юноши-
те. Като резултат младежите увеличават тяхното разбиране за равнопоста-
веност между половете и развиват умения за справяне с конфликтни ситуации 
по по-ефективен начин. Информацията е представена по интересен начин като 
включва множество интерактивни техники и методи за работа. Разработени 
са множество материали като: самооценъчни въпросници, представяне на слу-
чаи, ролеви игри и дейности, насочени към личните преживявания и опит. Ефек-
тивността на метода се осигурява чрез включването на млади ментори, които 
в партньорство с възрастните, ръководят различните сесии след преминава-
не през личен тренинг и допринасят за популяризирането на обучението сред 
връстниците си в училище.
Ключови думи: юношество, здравословни и равнопоставени взаимоотношения.
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