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Епидемиологично проучване на автозомно-рецесивните форми на пояс-крайник
мускулна дистрофия в България
А.Танева 1,2, Т. Чамова1,2, Т. Тодоров4, М. Господинова5, Д. Златарева6, 2, А. Тодорова4,2, И Търнев1,2,3

1 Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“
2 Медицински университет- София.
3 Департамент по когнитивна наука и психология, Нов български университет, София
4 Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника“, София
5 Клиника по кардиология, МВР болница, София
6 Клиника по Образна диагностика, УМБАЛ „Александровска“, София

Въведение: Пояс-крайник мускулните дистрофии (ПКМД) са генетично и клинично хетерогенна група от
прогресивни заболявания на скелетната мускулатура, унаследяващи по автозомно-доминантен и автозомнорецесивен тип, като се засяга първоначално или предимно проксималната мускулатура на тазовия или раменния
пояс. Различните форми на ПКМД нямат общ патофизиологичен механизъм. Липсата на обща етиология може да
обясни разликата в тежестта на фенотипните изяви. В зависимост от това, функцията на кой специфичен протеин е
дефектна, могат да бъдат засегнати различни патофизиологични пътища и субклетъчни структури.
Цел: Представяне на генетично-верифицираните случаи на ПКМД в България.
Методи: На 93 пациенти е проведено молекулярно- генетично изследване. ЕМГ (електромиография), оценени са
сърдечните и диателните функции с ЕхоКГ (ехокардиография), ЕКГ (електрокардиография), ФИД (функционално
изследване на дишането). На 20 пациенти са проведени МРТ/КТ на мускули на долни крайници, на 8 пациентихистологично изследване на мускулна биопсия.
Резултати: В България досега са доказани генетично 109 пациенти с 6 АР форми. Най-често срещаната форма е
ПКМД 2C, дължаща се на мутация Cys283Tyr в гама-саркогликанов ген (мутация на предшественика за 58 ромски
пациенти), която се среща при деца, протичайки с Дюшен/Бекер подобен фенотип. Втората форма е ПКМД 2A,
дължаща мутации в CAPN3 гена (28 пациенти). Третият – ПКМД 2G, с мутация в TCAP гена (18 пациенти, всички
принадлежат към религиозното малцинство на българските мюсюлмани, 17 са хомозиготни за мутацията c.75G> A,
p.Trp25Х); Трима пациенти с ПКМД 2Z, дължащи се на мутация в POGLUT1 гена, един с ПКМД 2L - с мутация в ANO5
гена и един с ПКМД 2B, с мутация в DYSF гена. Клиничният спектър е широк по отношение на възрастта при
настъпване и загуба на самостоятелна походка, скоростта на прогресия. Първоначалните прояви включват
проксимална мускулна слабост в долните крайници, последвана от засягане на горните крайници или дисталните
мускули на краката. Белодробните и сърдечните функции се засягат по-късно в хода на заболяването само в
няколко случая с ПКМД 2A и четирима с ПКМД2С в българската популация.

Заключение: В България е налице изразена генетична и клинична вариабилност на пациентите с АР ПКМД, като
ПКМД 2С се среща сред български роми, а 2G- сред българомохамедани.

2

Клиничен спектър на атаксия-телагиектазия – вариант при български пациенти с
мутации в ATM-гена
Т. Чамова1, Т. Тодоров2, Д. Кънчева 3,4,5, П. Янкова6, И. Пачева7, И. Иванов7, С. Чернинкова1, Д.
Златарева8, В. Хаджийска9, Е. Наумова6, А. Йорданова 3,4,5, А. Тодорова 2,5, И. Търнев 1,10
1Клиника

по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ- София
Медико-Диагностична Лаборатория "Геника"
3Molecular Neurogenomics Group, Department of Molecular Genetics, VIB, Антверпен 2610, Белгия
4Neurogenetics Laboratory, Institute Born-Bunge, University of Antwerp, Антверпен 2610, Белгия
5Катедра "Медицинска Химия и Биохимия", МУ-София
6Катедра по имунология, МУ-София
7Катедра по Педиатрия и медицинска генетика, МУ Пловдив
8Катедра по Образна диагностика, МУ-София
9Клиника по нуклеарна медицина, УМБАЛ „Александровска“, МУ-София
10Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София
2Генетична

Въведение: Атаксия-телангиектазия е рядко генетично заболяване с автозомно-рецесивен тип на
унаследяване, обусловено от мутации в АТМ- гена, клинично характеризиращо се с широк спектър от
прояви на ранна малкомозъчна атаксия, телангиектазии, имунен дефицит, повишен риск от неоплазми,
радиочувствителност, типични при класическата форма и различни по тежест и характер
екстрапирамидни хиперкинези, водещи при т.нар. вариант на АТ.
Цел: Да се представят основните клинични прояви и мутационният спектър на българските пациенти с
атаксия-телангиектазия- вариант.
Материал и методи: В изследването са включени 28 болни с генетично доказани мутации в АТМ-гена от
4 родословия, при които са проведени неврологично изследване, невроофталмологична и
невропсихологична оценки, изследване на серумното ниво на алфа-фетопротеин (AFP),
електроневрографско изследване и магнитно-резонансна томография (МРТ) на главен мозък. Засягането
на имунната система е оценено при 5.
Резултати: Средната възраст на начало е 8.3 г. ± 9.3 г., с вариация от 14 дена до 40 г. Основните клинични
прояви включват дистонни, хореични хиперкинези, статичен и постурален тремор, ангажиращи
предимно шията и горните крайници, дистонична дизартрия и дисфагия. Тези прояви бавно прогресират
във времето и са с различна тежест. Лека статична и локомоторна атаксия е налице при 5/28. При 4/28 се
установяват дилатирани конюктивални съдове. Когнитивното им функциониране нормално. При 4/17
засегнати са налице данни за лека аксонна невропатия в долните крайници. МРТ на главен мозък е
нормален при 16/17 изследвани, като само при една пациентка се установява малкомозъчна атрофия.
AFP е повишен при всички 13 болни, при които е изследван. При 5/5 имунологично изследвани се
установяват повишени АNА, като 3/5 са с абсолютна лимфопения, без анамнестични данни за чести

инфекции. Генетичната диагноза е поставена чрез екзомно секвениране. Хомозиготи с мутация p.V2716A
в АТМ гена са 23 от изследваните, останалите 5 са двойни хетерозиготи, при които горепосочената
мутация се комбинира с p.Lys119 или c.4909+1G>A.
Заключение: Мутациите в АТМ- гена обуславят широк спектър от клинични прояви. Пациентите с
дистонично-хореични хиперкинези и тремор с начало в детско-юношеска възраст и повишен серумен
AFP, дори без наличие на атаксия, телангиектазии и имунен дефицит следва да се изследват за АТ.

3

Клинични и генетични характеристики на пациенти с хиперинсулинемична
хипогликемия, проследявани в Експертен център по редки ендокринни болести,
УМБАЛ „Св. Марина” – гр. Варна
Т. Стефанова1, С. Галчева1, Ю. Баздарска1, SE Flanagan2, S. Ellard2, В. Йотова1
1 Първа
2

детска клиника, УМБАЛ “Света Марина “– Варна

University of Exeter, Exeter, United Kingdom

Хиперинсулинемичната хипогликемия (ХХ) е метаболитно нарушение, характеризиращо се с
персистиращи ниски стойности на кръвната глюкоза на фона на неадекватна секреция на инсулин от βклетките на панкреаса. Среща се при редица хетерегогенни в клиничен и генетичен аспект заболявания.
Цел: Да се анализират характеристиките на пациенти с ХХ, диагностицирани и/или лекувани в Експертен
център по редки ендокринни болести, УМБАЛ „Света Марина“ - Варна.
Материал и методи: Извършен бе ретроспективен анализ на медицинските досиета на пациенти с ХХ
(вроден хиперинсулинизъм (ВХ), преходен хиперинсулинизъм (ПХ) и синдромен хиперинсулинизъм (СХ).
Оценени бяха демографските, клинични и биохимични характеристики на участниците. При всички
пациенти с ВХ и СХ е проведен генетичен анализ.
Резултати: В Центъра към момента се проследяват 14 деца (78,6% момчета) на възраст от 9 м. до 14 г. 4
м. От тях 9 деца (64,3%) са с ВХ, 4 деца (28,6%) са с ПХ и един пациент е диагностициран със СХ. При 9
пациенти диагнозата е поставена в неонаталния период. Половината от децата са родени с високо за
гестационната си възраст тегло. Най-честата клинична проява при презентиране на състоянието е
генерализиран клонично-тоничен пристъп. Мутации на ABCC8 и GLUD1 гените са доказани при 4 от
пациентите с ВХ (44,4%). Единственият пациент със СХ е диагностициран със синдром на BeckwithWiedemann в резултат на бащина унипарентна изодизомия на 11р15.5. От всички проследявани деца,
единадесет пациенти (78,6%) са с добър отговор към терапията с Диазоксид. Две от децата с ВХ (22,2%)
са на лечение със Сандостатин LAR поради трудно овладяващи се тежки хипогликемии. Почти всички
пациенти (92,8%) са с нормално неврологично развитие, с изключение на един пациент с късна диагноза,
който е с нарушение в експресивната реч.
Заключение: ХХ е рядко състояние, което изисква своевременна диагноза и експертна грижа, с оглед
избягване на тежките неврологични увреждания.
Ключови думи: хиперинсулинизъм, хипогликемия
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Методология за скрининг на новородени за първични имунни дефицити - пилотно
проучване
Марина Маринова1, Атанаска Георгиева1, Виктория Йорданова2, Елисавета Наумова1 , Снежина
Кандиларова1
1 Медицински университет София, Катедра по клинична имунология, УМБАЛ „Александровска“, Клиника
по клинична имунология с банка за стволови клетки
2 Национална генетична лаборатория, Лаборатория по Клинична генетика, СБАЛАГ „Майчин дом“
Първичните имунни дефицити са генетично детерминирани заболявания, характеризиращи се със
засягане на един или няколко компонента на имунната система. Тежкият комбиниран имунен дефицит
(ТКИД) е сериозно състояние, при което, без навременно взети мерки, изходът често е фатален.
Диагностицирането на ТКИД преди появата на първите инфекции и ранно проведените терапевтични
интервенции значително увеличават преживяемостта на засегнатите пациенти. Това налага
необходимост от въвеждане на неонатален ТКИД скрининг във все повече държави. Целта на настоящото
пилотно проучване е да се получат предварителни данни по отношение честотата на новородени със
съмнение за T-клетъчен дефект, да се утвърди и адаптира технологията за скрининг в условията на
РБългария и да бъде разработен подходящ протокол за внедряване в практиката. Тестването се
осъществи посредством количествено определяне на T-клетъчни рецепторни ексцизионни кръгове
(ТРЕК) в проби от суха кръвна капка, заедно с контролен ампликон за оценка на репликацията (Perkin
Elmer). Бяха изследвани 1276 проби на новородени, предоставени от Национална генетична
лаборатория. Пробите, които имаха ТРЕК под зададената от производителя cut-off стойност, бяха
ретествани в дубликат с цел да бъде потвърден ниският ТРЕК резултат. От изследваните 1276 проби, 1232
(96.55%) бяха с резултат над cut-off стойността, а 44 бяха повторно изследвани в дубликат. От тях, при 24
се отчетоха нормални стойности, три от пробите с нисък резултат бяха на недоносени бебета, 9 (0,7%)
бяха с незадоволителна репликация на контролния ампликон и 8 (0,62%) бяха оценени като вероятно
положителни. Според тези данни 620 на 100 000 новородени ще бъдат със съмнение за Т-клетъчен
дефицит след скрининга, като за уточняване на състоянието им ще подлежат на допълнителни
изследвания. Честотата на ретестване и на вероятно положителни проби се доближава до тази в други
пилотни проучвания. Въз основа на това, считаме, че приложения от нас подход и методика имат
потенциал за скринингово приложение в условията на българското здравеопазване.
С финансовата подкрепа на ФНИ, проект договор №КП-06-Н33/14
Работата е част от дейността на Експертен център по редки ендокринни болести, УМБАЛ „Св.
Марина” – гр. Варна.
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Мутация на ген STAT5B при пациент с резистентност към екзогенен растежен
хормон
С. Шишков1; доц. С. Галчева2; проф. В. Йотова2; доц. М. Бояджиева1
1 Първа катедра по вътрешни болести към МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна
2 Катедра по педиатрия към МУ “Проф. д-р Параскев Стоянов” Варна

Увод: Растежният хормон (РХ) реализира действието си в черния дроб чрез тирозин кинaзата JACK2 (Janus
kinase), водеща до фосфорилиране на протеин STAT5 (Signal transducer and activator of transcription) в
неговите две изоформи - А и В. Сходен път на вътреклетъчна сигнализация (JACK-STAT5B) споделят и други
ефекторни молекули - интерлевкини, еритропоетин, тромбопоетин. Съответно при мутация в гена,
кодиращ STAT5B, клиничната картина се определя пряко от възникналите хормонални и имунни
дефицити.
Цел: Представяне на случай на пациент с автозомно рецесивна мутация в гена STAT5B, проявяваща се с
необичен фенотип.
Клиничен случай: Докладваме случай на пациент на осемнадесет години, който от четиригодишна
възраст се лекува за автоимунен тиреоидит, желязодефицитна анемия, дифузна алопеция и атопичен
дерматит. На дванадесетгодишна възраст, поради значително изоставане в ръста и костната възраст, при
нисък инсулино-подобен растежен фактор 1 (IGF-1) и нормални стойности на пролактина, са проведени
3 стимулационни теста (аргинин, инсулинова хипогликемия и глюкагон) без повишаване на РХ над 10
ng/ml. Започнатата в последствие заместителна терапия с рекомбинантен РХ е без ефект. На
четиринадесетгодишна възраст след консултация в Ню Касъл е преустановена заместителната терапия и
е инициирано циклоспориново лечение с благоприятно повлияване по отношение на атопичния
дерматит, ръста и пубертетното развитие. След цялостно екзомно секвениране бе доказана нова missense
мутация в CCD домена на гена за STAT5B.
Заключение: Наличната резистентност към растежния хормон, атопичния дерматит и автоимунитета
съответстват на описаната в литературата изява на STAT5B мутацията. Нетипични в настоящия случай са
липсата на покачване на растежния хормон при стимулация и нормалният пролактин. В терапевтично
отношение при пациента следва алогенна костномозъчна трансплантация извършена в компетентен
център.
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Синдром на Von Hippel-Lindau: Каква е съдбата на поколението при пациенти с това
заболяване?
Стела Билчева, Катя Тодорова
МУ - Плевен
Артериалната хипертония е сред най-често срещаните заболявания в световен мащаб, като в
злокачествената си форма се явява основен признак на феохромоцитомите. В приблизително 10% от
случаите те могат да бъдат двустранни и рецидивиращи, и да бъдат част от фенотипната изява на
синдрома на von Hippel-Lindau, рядко автозомно-доминантно заболяване, което се характеризира с поне
два диагностицирани тумора.
През 1972г. 21-годишна жена постъпва в Отделението по Очни болести на плевенската болница
по повод прогресиращо замъгляване на зрението на двете очи. Два дена по-късно се установява
бременност - прекратена по медицински показания. Офталмологичната диагноза е ангиоматоза на
ретината, като за подлежаща патология е приета болестта на von Hippel-Lindau. Приложената
консервативна, оперативна и фотокоагулираща терапия е без резултат и пациентката напълно губи
зрението си през 1975г. Седем години по-късно забременява и ражда дете от женски пол. През 2010 г. е
диагностициран хемангиобластом на a. cerebri media, с последваща неврохирургична интервенция,
завършила с внезапна смърт, скоро след операцията.
На 24-годишна възраст, вече порасналата дъщеря е насочена към гастроентеролог поради силна
коремна болка. Проведеното ултразвуково изследване установява туморни образувания в двете
надбъбречни жлези, диагностицирани като феохромоцитоми. Осъществена е тотална дясна и субтотална
лява адреналектомия, започната е субституция с дехидрокортизон (дневна доза 7,5 мг). Няколко месеца
по-късно, по повод главоболие и зрителни смущения, е диагностициран аденом на хипофизната жлеза с
повишена секреция на АКТХ и последващ синдром на Нелсон. След увеличаване дозата на
дехидрокортизона, АКТХ се нормализира. Последва бременност и раждане на дете от женски пол.
Проведеният генетичен анализ установява хетерозиготна мутация в гена на von Hippel-Lindau при майката
и дъщерята, и липсваща такава у новороденото. След бременността, постепенно започва образуване на
множество тумори в организма на дъщерята.
Настоящото развитие на медицината позволява доказването на различни редки заболявания, но
няма еднозначен отговор по отношение лечението им. Като алтернатива остават редовното
проследяване и справянето с появилите се усложнения.
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Скрининг за мутация в гена ARG1, асоциирана с метаболитното заболяване
Аргининемия в предполагаем ендемичeн регион в България
Славена Атемин1,2, Тихомир Тодоров2, Биляна Георгиева1, Алексей Савoв3, Ваньо Митев1, Албена
Тодорова1,2
1

Катедра по Медицинска Химия и Биохимия, Медицински Университет-София, България
Генетична Медико-Диагностична Лаборатория „Геника“, София, България
3 Национална генетична лаборатория, СБАЛАГ „Майчин дом”, София, България
2

Аргининемията (аргиназен дефицит) е автозомно - рецесивно вродено метаболитно заболяване,
дължащо се на дефект във финалната стъпка на урейния цикъл - хидролизата на аргинин до урея и
орнитин. Заболяването се причинява от мутации в гена ARG1.
Предишно проучване на изследователския екип доказа наличие на хомозиготен splice site вариант
c.329+1G>A в ARG1 гена при момче от ромски произход от село Осиковица. Тъй като аргиназният дефицит
е с много ниска честота в световен мащаб, откриването на тази мутация в хомозиготно състояние
предполага възможна висока носителска честота на дадената мутация в региона на село Осиковица.
Провеждането на скрининг за патологичния вариант c.329+1G>A в ARG1 гена върху 100 филтърни бланки
от новородени деца с ромски произход от региона на село Осиковица ще позволи определяне на
носителската честота на генетичния дефект в предполагаемия ендемичен регион за метаболитното
заболяване аргининемия.
Чрез секвениране по Sanger доказахме хетерозиготно носителство на генетичния вариант
c.329+1G>A в ARG1 гена при 1 от изследваните 100 проби. Честотата на хетерозиготно носителство в този
регион е 1:100 (1%), което е доста висока честота, съдейки по общата честота на заболяването в световен
мащаб от 1: 300,000 до 1: 1,000,000. Честотата на мутантния алел в нашата извадка е 1: 200 (0,5%).
Предстои провеждане на скрининг върху 100 проби от здрави контроли с ромски произход от цялата
страна, за да се потвърди високата носителска честота на заболяването в региона на село Осиковица
спрямо контролните проби от цялата страна и да се обособи като ендемичен регион.
Проведените молекулярно-генетични изследвания допринасят за определяне на носителската
честота на мутацията в изследвания ендемичен регион, което от своя страна подпомага адекватната
медико-генентична консултация, изясняване на рисковете от появата на това заболяване в семействата
от ендемичния регион, както и провеждане на пренатална диагностика в засегнатите семейства с цел
превенция на заболяването.
Изследването е финансирано от Медицински Университет – София, Договор № Д-120/2019г.
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Случай на тумор-индуцирана остеомалация при фосфатуричен мезенхимен тумор
Й. Влахов1, А-М. Борисова1, Т. Захариев2, В. Говедарски2, Св. Димитров2, Р. Иванова3, М. Николова4
1Клиника

по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „София мед“, София
по съдова и ендоваскуларна хирургия, Университетска болница „Света Екатерина”, София
3УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София
4УМБАЛ“Св. Иван Рилски“, Клиника по нефрология, София
2Клиника

Въведение: Тумор - индуцираната остеомалация (ТIO) е рядък паранеопластичен синдром, протичащ с
костна и мускулна болка, тежка астеноадинамия и остеомалация. Причинява се от туморна
свръхсекреция на фибробластен растежен фактор 23 (fibroblast growth factor 23, FGF23) – белтък,
супресиращ активността на 1α-хидроксилазата в реналния интерстициум и потискащ обратната
реабсорбция на фосфора в проксималните тубули. Това води до масивна хиперфосфатурия,
хипофосфатемия, ниски нива на 1,25(ОН)2D3, дефектна костна минерализация - т.нар. хипофосфатемичен
рахит. Диагнозата се забавя с години поради нехарактерните оплаквания, рядкото разпространение и
непознаването на проблема. В зряла възраст причината е обикновено мезенхимен (по-често бенингнен)
тумор, с различна локализация. Отстраняването му води до излекуване в 80% от случаите. При
невъзможност за локализиране на тумора и радикално лечение, пациентите подлежат на заместителна
терапия с фосфорен препарат и калцитриол. В последните години се появи възможност за лечение с antiFGF23 моноклонално антитяло (Burosumab).
Материали и методи: Представяме 33-годишен пациент с TIO при фосфатуричен мезенхимен тумор,
вариант смесена съединителна тъкан [PMTMCT]). Заболяването се изяви с тежки астеноадинамия,
артралгия и миалгия, за чието изясняване бяха проведени множество изследвания: ЯМР на ЦНС, шиен
отдел, торакс, лумбален отдел; рентгенография на гръден кош; ехография на коремни органи и малък
таз, костна сцитиграфия, ФКС и ФГС, туморни маркери – без резултат. Хипофосфатемията и високият
FGF23 помогнаха за поставяне на диагнозата и започване на лечение с добър ефект. Шест години след
изявата на заболяването туморът беше доказан и оперативно отстранен.
Резултати: Една година след операцията и спиране на фосфорния препарат и калцитриола, пациентът е
клинично здрав, нормофосфатемичен, плазменото ниво на FGF23 от 6380 преди операцията спадна на
200 на шестия и 185kRU/l на дванадесетия месец. Случаят се проследява.
Заключение: TIO с FGF23-секретиращ тумор е сериозно предизвикателство за клинициста, поради
малките размери на лезиите и липсата на специфичен радиофармацевтик за сцинтиграфско доказване.
Представяме случай на успешно лекувана TIO при PMTMCT със свръхсекреция на FGF23.
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Спонтанен фертилитет при пациентка с преждевременна овариална
недостатъчност и рядък BMP15 генетичен полиморфизъм
П. Ценкова1, Р. Робева1, С. Андонова2, М. Глушкова3, Т. Тодоров4, А. Савов2, А. Тодорова3,4, A. Еленкова1,
С. Захариева1
1Кaтедра

по ендокринология, Медицински факултет, Медицински университет - София
генетична лаборатория, Университетска болница по акушерство и гинекология „Майчин
дом“, Медицински факултет, Медицински университет-София
3Катедра
по
биохимия,
Медицински
факултет,
Медицински
университет-София
4Лаборатория Геника, София (България)
2Национална

Въведение: Ранното отпадане на овариалната функция при жени преди 40 годишна възраст се определя
като преждевременна овариална недостатъчност (ПОН). Състоянието се характеризира с трайно
повишени нива на фоликулостимулиращия хормон (ФСХ) и хипоестринизъм, като клинично са налице
менструални нарушения и инфертилитет. Представяме случай на пациентка с клинични и хормонални
данни за преждевременна овариална недостатъчност, при която са настъпили две спонтанни
бременности.
Материали и методи: отнася се за 34 годишна жена от кавказката раса, с нормално пубертетно развитие,
редовен ментруален цикъл и една нормално протекла бременност. На 28 годишна възраст е поставена
диагноза преждевременна овариална недостатъчност на базата на вторична аменорея, невровегетативни симптоми, повишени годнадотропини и недоловими нива на анти-Мюлеров хормон.
Започната е хормоно-заместителна терапия с добро повлияване на субективните оплаквания.
На 30 г.в. е установена спонтанна бременност, завършила с аборт по медицински показания. Една година
по-късно настъпва и втора бременност, с развитие на прееклампсия и преждевременно раждане на
здраво дете. Постпартално пациентката е отново с аменорея и повишени гонадотропини, като ХЗТ е
възобновена. Проведени са допълнителни генетични изследвания насочени върху причините за ПОН.
Резултати: при пациентката са изключени синдром на Търнър и FMR1 премутация. Установен е рядък
генетичен вариант с нуклеотидна замяна в екзон 1 на BMP 15 269T>C, водеща до аминокиселинна
промяна на 90-та позиция (pIle90Thr).
Заключение: литературните данни сочат, че около 3-4 % от пациентките с преждевременна овариална
недостатъчност може да постигнат спонтанен фертилитет. За клиничната практика е изключително важно
проучването на нови генетични полиморфизми, свързани с намаляване на овариалния резерв. Важна е
не само тяхната предиктивна роля, но и прогнозата по отношение на евентуално интермитентно
възстановяване на овариалната функция и възможност за фертилитет при засегнатите пациентки.
Ключови думи: преждевременна овариална недостатъчност, фертилитет, генетични полиморфизми.
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Туберозна склероза - клинични, гетнетични изследвания и резултати от
патогенетичното лечение
М. Колева1, М. Глушкова2,3, Д. Денева1, И. Александрова 1,3 , Т. Тодоров2,3, А.Тодорова2,3, В. Божинова
1

Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

2Генетична

медико-диагностична лаборатория „Геника“

3Медицински

университет – гр. София

Туберозна склероза комплекс (ТСК) е заболяване, принадлежащо към групата на факоматозите група редки, наследствени заболявания с мултисистемно засягане и повишена склонност към
туморогенеза. Засягат се структури с общ ектодермален произход - централната нервна система, очите и
кожата, с различна тежест. Освен тях нерядко туморни образувания /хамартоми/ се установяват и в
сърце, бъбреци, бял дроб, черен дроб и други вътрешни органи. ТСК се причинява от мутации в два гена
– TSC1 и TSC2, кодиращи протеини, формиращи комплекс, подтискащ mTOR сигналния път, контролиращ
клетъчния растеж, чиято дизрегулация причинява туморогенеза в ръзлични органи. Туморните са
предимно бенигнени, но при нарастване водят до животозастрашаващи клинични прояви на остра
вътрешна хидроцефалия, бъбречни хеморагии, спонтанни пневмоторакси и др. Заболяването се
диагностицира въз основа на приети през 2012 г. Диагностични Критерии - клинични белези и генетичен
критерий. Провеждат се и допълнителни инструментални изследвания с оглед уточняване на засягането
– ЕЕГ, КТ, МРТ, Ехо-КГ, ехография на коремни органи, както и консултации с редица други специалисти.
Представяме наше клинично наблюдение върху 61 деца диагностицирани и проследявани на
Клиниката по детска неврология към УМБАЛНП „Св.Наум“, клинично и чрез невроизобразяващи
изследвания и ЕЕГ; при 31 от тях е установена точната мутация. С мутации в TSC 1 гена са 12 пациента,
повечето от които клинично са по-лека фенотипна изява. С мутации в TSC 2 гена са 19 пациента, повечето
от които са с множество подкорови тубери, по-тежка и ранна епилепсия, по-честа умствена изостаналост,
чести ангиомиолипоми. Лечение с Еверолимус – mTOR киназен инхибитор, подтискащ туморния растеж
- провеждат 10 деца, като при всички тях се отчита ефект – намаляване размерите на туморните
формации в мозък и/или бъбреци.

Електронни постери
1

Alpers-Huttenlocher синдром рядко митохондриално заболяване в детска възраст, с установена нова мутация в
POLG1 гена
Д. Денева1, А.Асенова1,2,И. Александрова1,2, М.Колева1, А.Шокова 3, T. Тодоров 5, А.Тодорова4, 5, В.
Божинова1
1Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“
2Катедра по неврология, Медицински факултет, МУ – София
3 ДКБ, УМБАЛ „Св.Наум“
4Катедра по Медицинска Химия и Биохимия, Медицински университет София
5 Медико-диагностична лаборатория "Геника"

Митохондриалните заболявания се причиняват от генетични дефекти в митохондриалния или
ядрен геном, или в резултат на ядрено-митохондриални интергеномни нарушения. Повечето увреждания
при децата са свързани с дефекти на ядрения геном, а не с промени в митохондриалната ДНК (mtDNA).
Мутациите в ядрения POLG1 ген могат да причинят синдроми на изчерпване на mtDNA в ранна детска
възраст или делеции на mtDNA на по-късен етап. POLG свързаните заболявания включват припокриващи
се фенотипове, клинично дефинирани много преди да е известна тяхната молекулярна основа. От шестте
водещи заболявания, синдромът на Alpers-Huttenlocher (AHS) е един от най-тежките фенотипове, който
се унаследява автозомно-рецесивно от родители, асимптомни носители. Класическата клинична триада
включва епилептични пристъпи, чернодробна дегенерация, психомоторен регрес, а периферната
невропатия е честа изява. Разпространението на синдрома е приблизително 1 на 100 000 индивида.
Представяме случай на 6-годишно дете с AHS, с генетично доказана нова мутация в POLG1 гена.
Пациентът е с изоставащо ранно двигателно и говорно развитие, с остро възникнали епилептични
пристъпи, полиневритен синдром, високостепенна персистираща хиперпротеинорахия, неепилептичен
миоклонус, церебеларен синдром, валпроат индуцирана чернодробна цитотоксичност, които в найголяма степен съответстват на фенотипа на AHS. При генетично изследване на пациента са открити два
хетерозиготни генетични вариантав POLG1 гена: с.926G>A,p.Arg309His - унаследен от бащата, и
с.2537C>T,p.Thr846lle - унаследен от майката, които сегрегират в семейството по автозомно рецесивен
механизъм на унаследяване. Вторият генетичен вариант е непубликуван до момента в световната
литература. Лечението при AHS е симптоматично и палиативно. Няма терапия, която да промени хода на
заболяването. Възможно е пренатално изследване и преимплантационна генетична диагноза за открития
вариант в POLG1 гена, както и изясняване на носителския статус на асимптомни братя и сестри по повод
на откритите мутации в семейството.

2
Xq28 дупликация с вариабилна фенотипна изява
Катерина Габерова1,2, Ралица Йорданова1,2, Тихомир Тодоров3, Албена Тодорова3, Маргарита
Панова1,2, Марияна Георгиева2, Иван Иванов1,2, Илияна Пачева1,2
1

Катедра по педиатрия и медицинска генетика, Медицински университет – Пловдив

2

Клиника по педиатрия, УМБАЛ “Св. Георги”, гр. Пловдив; 3 Генетична Медико-диагностична
лаборатория “Геника”, гр. София

Увод: Х-свързаният интелектуален дефицит е едно от най-подробно изследваните състояния, като до
момента са идентифицирани над 100 гена в Х-хромозомата, чиито патологични варианти са отговорни за
около 16% от случаите на интелектуален дефицит при мъжкия пол. Представителките на женския пол
могат да имат лека фенотипна изява или да бъдат клинично здрави в зависимост от степента на
лиофилизация на засегнатата Х-хромозома.
Материал и резултати: Представяме три клинични случая на Х-свързан интелектуален дефицит от едно
семейство – доказана дупликация на част от дългото рамо на Х-хромозомата (Xq28), обхващаща гените
SLC6A8, L1CAM, MECP2, TKTL1, FLNA, GDI1. Засегнатите членове са две братчета на 15-год.в. и на 6-год.в. с
тежка фенотипна изява (сходен лицев дисморфизъм, дълбока ретардация, спастична церебрална
парализа, нарушен гастроинтенстинален мотилитет, терапевтично-резистентна епилепсия и комплексна
мозъчно-структурна малформация при едно от децата, кожни промени при другото дете) и тяхна майка
с лек интелектуален дефицит и кожни промени. По анамнестични данни сходна клиника имат още два
техни сиблинга от мъжки пол и братовчеди по майчина линия (екзитирали към момента на проучването),
както и син на здравата им сестра (неизследван). Патологичните варианти на всеки един от обхванатите
гени обясняват различни аспекти от клиничната картина, както и вариабилността на изява с ранно и тежко
засягане на пациентите от мъжки пол и много лека или липсваща клиника при тези от женски пол.
Изводи: Разпознаването на Х-свързани неврологични заболявания и своевременния генетичен анализ и
идентифициране на потенциалните здрави носителки е от съществено значение за пренатална
диагностика. При семейства с данни за Х-рецесивен интелектуален дефицит в съчетание с друга
неврологична симптоматика (епилепсия, пирамидна симптоматика, мозъчно-структурни аномалии) и
кожни промени в диференциална диагноза би следвало да се поставя първо дупликация Хq28 - найчестата хромозомна микроаберация, водеща до интелектуален дефицит.

3
Автоимунни енцефалити в детска възраст
И. Александрова1,2, А. Асенова1,2, Д. Денева1, М. Колева1, Е. Родопска1, Е. Славкова1, В. Томов1, В.
Божинова1

1

Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

2

Катедра по неврология, Медицински факултет, МУ-София

Автоимунните енцефалити възникват в резултат на автоимунно блокиране на антигени в ЦНС,
основно на волтаж-зависими йонни канали или рецептори на пресинаптично или постсинаптично ниво.
Най-чести са автоимунните енцефалити с автоантитела към протеини от клетъчната повърхност или
синапсите, каквито са NMDA рецепторите, AMPA рецепторите, GABA и глициновите рецептори, LGI1
(VGKC) и CASPR2, а клиничната изява се състои в наличие на епилептичен синдром, ригидност или
екстрапирамидни хиперкинези, пирамидна симптоматика, психози, стволова автономна дисфункция.
Анти-GAD65 положителните енцефалити спадат към групата на автоимунните енцефалити с автоантитела
към вътреклетъчни антигени и се изявяват с клиника на лимбичен енцефалит, терапевтично резистентна
епилепсия, малкомозъчна дегенерация, stiff-person syndrome, често в съчетание с диабет тип 1 и
пернициозна анемия.
Представени са 2 случая на анти-GAD енцефалит: 1) момче с терапевтично резистентни фокални
епилептични пристъпи, напредваща във времето едностранна корова атрофия и инсулин зависим
захарен диабет тип 1; 2) момиче с лимбичен енцефалит с първоначална изява на темпорални
епилептични пристъпи и последващо визуализиране на двустранни темпорални хиперинтензни лезии в
МРТ, напредваща корова атрофия, с тежък когнитивен регрес и терапевтично-резистентните пристъпи.
Описани са 2 случая на anti-GlyR1 прогресиращ енцефаломиелит с ригидност и миоклонии: 1) момиче на
13 години с дебют на заболяването с внезапни падания, промяна в походката при наличие на пирамидна
симптоматика в долни крайници, ригидност, хиперсензитивност, усилен startle-феномен, тазоворезервоарни и вегетативни нарушения; 2) момиче с положителни анти-GAD и анти-GlyR1 антитела, с
първоначална симптоматика от страна на краниалните нерви и последващи епизоди на изразена
пирамидна симптоматика, startle-феномени, тазово-резервоарни и вегетативни нарушения. Представен
е и случаят на момче с anti-NMDAR енцефалит след преболедуване от Herpes simplex енцефалит с изява
на хипотонично-хиперкинетичен синдром.
При заболявания, съчетаващи неврологични и психиатрични синдроми, терапевтичнорезистентна епилепсия, когнитивен регрес с неясна причина, протичащи остро, подостро, рецидивиращо
или хронично, в диференциално-диагностичен план е необходимо обсъждане на автоимунен енцефалит.
Провежда се имуномодулираща терапия с кортикостероиди, интравенозни имуноглобулини и/или
плазмафереза, а на следващ етап - с rituximab или cyclophosphamide.
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АКТХ-зависим синдром на Кушинг при пациентка със синдром на празното турско
седло
Керековска В.1, Бояджиева М., Христозов К.1
1 Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Марина“ Варна
Увод: Случаи на АКТХ-зависим синдром на Кушинг в съчетание с празно турско седло са рядко описвани
в литературата.
Цел: Представяме жена с АКТХ-зависим синдром на Кушинг при empty sella turcica, демонстрирайки
диагностичните предизвикателства.
Клиничен случай: 30-годишна жена с данни за АКТХ-зависим синдром на Кушинг от 2016г.
(хиперкортизолизъм с изгладен ритъм на кортизола, завишени стойности на АКТХ и непотискане от
супресионните тестове с Дексаметазон) съобщава за прогресивно наддаване на телесно тегло през
последните 3 години, аменорея и поява на повишено окосмяване по андроген-зависимите зони. През
2018г. е преживяла тромботичен инсулт в територията на лява средна мозъчна артерия. Образните
изследвания откриват синдром на празното турско седло със запазен инфундибулум на хипофизата (ЯМР)
и нормален КТ образ на надбъбречните жлези и гръдния кош. Тромботичният мозъчен инсулт не позволи
провеждането на катетеризация на sinus petrosus. Поради липса на анатомичен субстрат от проведените
образни изследвания за ектопична секреция на АКТХ е проведено целотелесно ПЕТ/КТ скениране с Ga68 DOTATATE, което установява персистираща структура в областта на турското седло, експресираща
соматостатинови рецептори, както и микронодуларна хиперплазия на надбъбречните жлези.
Заключение: Представеният случай е с данни за АКТХ-зависим синдром на Кушинг при empty sella turcica.
Липсата на анатомичен субстрат за ектопичен синдром на Кушинг и невъзможността за провеждане на
катетеризация на sinus petrosus представляват предизвикателство за диагностичния процес.
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Алтернантна хемиплегия в детството - случай с генетично верифицирана
мутация в ATP1A3 ген
Д. Денева1, В. Божинова1
1Клиника по нервни болести за лечение на деца, УМБАЛНП ” Свети Наум”, София

Алтернантната хемиплегия в детството (АХП) е рядко неврологично заболяване, характеризиращо се с
транзиторни епизоди на алтернантна хемиплегия/ хемипареза, дистонични атаки, пароксизмални абнормни
очни движения (нистагъм, девиация), епилептични пристъпи и епизоди на автономна дисфункция.
Заболяването започва преди 18-месечна възраст, при повечето пациенти преди навършване на 6 месеца.
Плегичните и дистонични атаки се повлияват от сън, но след събуждане могат да се повторят. Продължават
минути до дни, като може да има прогресия на симптомите по време на една атака до квадрипареза. Те са
потенциално животозастрашаващи и могат да включват значителни автономни симптоми като брадикардия,
респираторен дистрес или внезапна смърт. Като водеща причина за АХП (в 76% от случаите), са
идентифицирани мутации в ATP1A3 гена на хромозома 19q, кодиращи алфа 3 субединицата на натриевокалиевата [Na + / K +] ATФ-аза. Мутациите в този ген причиняват още два вида неврологични заболявания, едно

от които е дистония - паркинсонизъм с остро начало, с което заболяване АХП има припокриващи симптоми.
Лечението с Flunarizine е показало известна ефективност за намаляване тежестта и продължителността на
паралитичните епизоди, но не води до пълно излекуване.
Представяме случай на дете на 4 години с изява от 45-дневна възраст, първоначално на дистонични атаки,
впоследствие хемиплегични епизоди, алтерниращи влява или дясна страна, продължаващи 3-4 дни, а към
настоящата възраст - достигащи до квадриплегия с продължителност до 2 седмици. При момчето е генетично
потвърдена мутация p.G947R в гена ATP1A3 на хромозома 19q, предполагаща по-лек фенотип.
Заключение: Алтернантната хемиплегия е рядка и трудна за диагностициране. Честотата се оценява
приблизително 1 на 1 000 000 раждания, но истинската честота може да е по-висока, тъй като разстройството
е често погрешно диагностицирано. Асоциацията от признаци и симптоми позволява създаването на
диагностични клинични критерии. Мутациите в АТР1А3 гена са основна причина за АХП. Съобщават се
корелации между различните мутации и степента на тежест на протичане. . Препоръчителни са периодични
кардиологични прегледи, тъй като са възможни ритъмни сърдечни нарушения, които са потенциално
предотвратими.
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Анти МuSK позитивна форма на Миастения гравис - клиничен случай
Н. Христова1,2, Н. Каменова 1,2, О. Бургазлиева 1,2 , М. Миланова 1,2, И. Миланов 1,2
МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД1
Медицински университет София, Катедра по неврология 2
Цел: Миастеният гравис е автоимунно заболяване, развиващо се на нивото на невро-мускулния синапс.
Характеризира се с мускулна слабост и уморяемост, които типично показват денонощна ритмика и се
провокират и засилват от физическо натоварване.
Серонегативната форма на миастения гравис (AchR-AT , MuSK+AТ) е описана като рядък подтип на
болестта с локализирани прояви (засягане предилеционно на очна, булбарна и шийна мускулатура),
незадоволителен отговор при терапия с ацетилхолинестеразни инхибитори и преимуществено засягане
на женския пол.
Представяме клиничен случай на мъж на 45г. с диплопия и гълтателни нарушения, непоказващи
денонощна ритмика. Проведените образни изследвания (КТ и МРТ) са без огнищна патология, липсват
серологични данни за инфекциозен процес. Изследвани са анти- АchR AT (-) при позитивирани antiMuSK AT.
Oтчетено е подобрение при приложение на кортикостероиди и плазмафереза.
Методи :
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Детайлен неврологичен преглед
Офталмологично, отоневрологично и УНГ изследване
КТ глава
МРТ на главен мозък
Репетитивна нервна стимулация
ПКК, биохимия

⚫
⚫
⚫

HIV 1 и 2, HCV, HBV, T-spot
Ликворологично изследване
anti-AchR AT, anti-MuSK AT

Резултати : Неврологичен статус: КН - външна офталмопареза, двустранна птоза Л>Д, Булбарна пареза;
Запазени активни движени в крайниците при съхранена мускулна сила; Изонорморефлексия, без
патологични рефлекси; Сетивност и координация – норма.
КТ на главен мозък: без патологични изменения в мозъчния паренхим.
МРТ на главен мозък: единични лакунарни фокуси на съдово индуцирана глиоза в басейните на двете
средни мозъчни артерии.
Двукратно проведена Репетитивна нервна стимулация - " без нарушения в невро-мускулното
предаване, липсва декремент“.
Серологично изследване: Анти-AchR (-) при anti-MuSK (+) AT.
Заключение: Anti-MuSK (+) формата на Миастения гравис засяга по-често женския пол, симптомите не
търпят денонощна ритмика и началните неврофизиологичните изследвания (Репетитивна нервна
стимулация) могат да са негативни. Налице е добър отговор при инициация на терапията с КС и слаб
отговор към ацетилхолинестеразни инхибитори.
Затова е необходимо насочено серологично изследване и доказване на антитяло принадлежността.
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Асоциирани ендокринопатии при неврофиброматоза тип 1
Антоанета В. Аргатска, Мария Ж. Митева, Пресияна В. Няголова, Мария М. Орбецова
Клиника/Секция по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги”,
МФ, МУ-Пловдив
Въведение: Неврофиброматоза тип 1 е мултисистемно генетично заболяване с честота 1:3000-4000 души,
характеризиращо се с разнообразни и различни по тежест кожни, неврологични и костни промени.
Диагнозата на заболяването е сравнително лесна въз основа на клиничната картина, но липсва
специфично лечение, а високата честота на асоциираните нарушения води до по-висока болестност и
смъртност в сравнение с общата популация.
Клиничен случай: Мъж на 30 г. с необременена фамилна и перинатална анамнеза, при когото в ранна
кърмаческа възраст се появяват множество петна тип ”cafe au lait”, нарастващи по брой и големина. На 5
годишна възраст поради прогресивна загуба на зрението е установена атрофия на зрителните нерви,
проведен е КТ на главен мозък с данни за супраселарна туморна формация. След диагностична
краниотомия и биопсия е верифициран хистологично глиом на хиазма оптикум, проведена е лъчетерапия
с добър ефект върху туморния размер и частично подобрение на зрителната функция (VOD=0.3; VOS=0.1).
На 8-9 годишна възраст са налице признаци на започващо пубертетно развитие. Изказано е съмнение за
ВНКХ, но проведеният ЛХ-РХ тест доказва централен преждевременен пубертет. Започнато е лечение с
ципротерон ацетат, впоследствие с GnRH аналог до 15 годишна възраст. През 2011 г. е проведена
операция по повод бързонарастващ фибролипом на лява паротидна жлеза; през годините са отстранени
няколко кожни неврофиброма. През м. април 2019 г. се установява формация в десен надбъбрек с
експанзивен растеж и размери 4/3 см без клинични и лабораторни данни за хормонална хиперсекреция.
Извършена е десностранна адреналектомия с хистологичен резултат умерено диференциран
феохромоцитом. Първото контролно МРТ изследване след интервенцията не показва рецидив или
резидуална формация, налице е нормална надбъбречна функция и пациентът е насочен за ежегоден
контрол.

Заключение: Повишеният риск от ендокринни нарушения, злокачествени новообразувания и сърдечносъдови заболявания при пациентите с неврофиброматоза тип 1 налага дългосрочно комплексно
проследяване за ранно откриване и лечение на усложненията и подобряване качеството на живот.
Ключови думи: неврофиброматоза тип 1, феохромоцитом, глиом, фибролипом на паротидна жлеза,
централен преждевременен пубертет
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Болест на Wilson – представяне на 2 клинични случая
Тодоров В., Паунова Х., Калайджиев Н., Асенов Ц., Топалов Н., Миланов И., Богданова Д.
МБАЛНП „Свети Наум“ София
Цел: Представяме 2 клинични случая на болест на Wilson - жена на 23 г. с оплакване от 1 г. от
постепенно засилващ се тремор на двете ръце предимно при движение, тремор на тялото, главата,
брадичката и езика, чувство за скованост, нарушения в говора и промяна в походката и мъж на 21 г., с
развиващи се от 4-5 месеца психични и поведенчески промени.
Методи: Използвахме детайлна анамнеза и неврологичен преглед, ЕМГ, КАТ на главен мозък,
невроофталмологично изследване, УНГ изследване, консултация с психиатър и интернист, стандартна
лаборатория, изследване на мед в серум, мед в урина, церулоплазмин в серум и генетично изследване.
Резултати:
Случай 1. Установиха се дисфония и дизартрия, дистония обхващаща m risorius и m. zygomaticus (risus
sardonicus), треморен синдром Д>Л, ригидност в 4-те крайника Д>Л, дистонно-атактична походка,
отклонения в медната обмяна, наличие на пръстен на Kayser – Fleischer и мутация на ATP7B гена в 13
хромозома.
Случай 2. Установиха се дискретен екстрапирамиден синдром - снижена физиологична синкинезия и леко
ригидно повишен мускулен тонус в лява ръка, изразени психични прояви - тревога, пристъпи на страх,
натрапливости, неприятни мисли, част от които с чудат характер, стереотипни движения, промени в
настроението, отклонения в медната обмяна, сегментен пръстен на Kayser – Fleischer. Без данни за
известни за българските пациенти молекулни дефекти.
И при 2 пациента е започната терапия с d-Penicillamine с последващо повлияване на оплакванията.
Заключение: Болестта на Wilson трябва да се има предвид при предимно млади пациенти с новопоявили
се екстрапирамидни, церебеларни и/или психични симптоми. Представените случаи илюстрират
разнообразните начални изяви на болестта. Липсата на установен генетичен дефект не отхвърля
диагнозата. Започването на ранно лечение е съществено за изхода от заболяването.
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Болест на двигателния неврон с ранно проявена камптокормия
Тодоров В., Калайджиев Н., Асенов Ц., Шокова А., Миланов И., Богданова Д.,
МБАЛНП „ Свети Наум“ София
Цел: Камптокормията представлява хиперфлексия на торако-лумбалния отдел на гръбнака, която се
засилва при ходене и изчезва в легнало положение. Представяме клиничен случай на пациент на 67 г. с
оплакване от привеждане напред при ходене, болки в кръста, схващания и потрепвания на мускулите
предимно на долни крайници. Давността на оплакванията е няколко месеца преди първата
хоспитализация.
Методи: Използвахме детайлна анамнеза и неврологичен преглед, ЕНГ и ЕМГ, стандартни кръвни
изследвания, PSA и TSH, Ро на бял дроб, ехография на коремни органи, МРТ на торакален и лумбален
отдел, изследване за болест на Помпе, миозитен пакет, ANA блот, антиневронални антитела.
Резултати: При първоначалният преглед се установи налична камптокормия, генерализиран
амиотрофичен синдром, генерализирани фацикулации, лумбо-сакрален радикулерен синдром и ЕМГ
данни за активна неврогенна увреда най –вече в паравертебралната мускулатура. При проследяване във
времето се наблюдаваше клинично и електромиографско влошаване с напредване на амиотрофичния
синдром, прогресивно нарушение на походката, поява на прогресивна слабост в горни и долни крайници,
отчитане на генерализирана активна неврогенна увреда. Клинично се наблюдаваше засягане предимно
на долен двигателен неврон. Лабораторните и образните изследвания бяха незабележителни. Седем
месеца след първоначалния преглед пациента почина от усложнения от пневмония.
Заключение: На базата на проведените изследвания поставихме диагнозата болест на двигателния
неврон. В нашия случай един от ранните белези на болестта беше камптокормията като до момента в
литературата са описани само единични случаи с подобен фенотип. Нашият случай показва че болестта
на двигателния неврон трябва да се има предвид в диференциално диагностичен план при пациенти с
камптокормия.
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Вроден дефицит на Фактор Х – клинично проявление и критерии за
диагностициране и лечение
Александър Петров, Теодор Ангелов

Въведение: Вроденият дефицит на фактор Х (ФХ) е заболяване, проявяващо се с намалена количествена
или функционална активност на едноименния фактор от системата на комплемента. Епидемиологично
засяга еднакво двата пола, като честотата на хомозиготните носители се оценява на 1/500 000 – 1/1
000 000. Според степента на проявения дефицит, се различават от леки до тежки форми (ФХ < 1 IU/dl,
наподобяващи тези на ФVIII и ФIX) – кървене от прерязаната пъпна връв, епистаксис, менорагия,
хемартрози, хематурия, повишена пери- и постоперативна кръвозагуба. У хетерозиготните носители в
голям брой от случаите състоянието остава клинично непроявено.

Цел: Целта на проучването е да представи патогенезата и клиничното проявление на вродения дефицит
на ФХ и да изясни критериите за диагностициране и лечение.
Методи: За изготвянето на проучването е използвана наличната за студентите по медицина литература,
както и допълнителни български и международни научни източници.
Заключение: Вроденият дефицит на фактор Х е рядко заболяване, чиито носители трябва задължително
да бъдат диагностицирани, лекувани и проследявани в специализирани центрове. Предвид клиничния
полиморфизъм и разнообразие от форми на коагулопатиите е необходимо осъществяването на
комплексен подход от интердисциплинарен екип, включващ хематолог, хепатолог, ортопед,
физиотерапевт, генетик, акушер-гинеколог, стоматолог, психолог, социален работник.
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Генетично верифициран случай на дете с Хипомеланоза на Ито с установена
неописвана досега мутация

М. Колева1, М. Младенова2, Е. Родопска1, И. Александрова1,3, Т.Тодоров2,3 , А. Тодорова2,3, В. Божинова,1,3
1

Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

2

Генетична медико-диагностична лаборатория „Геника“

3

Медицински университет – гр. София

Хипомеланозата на Ito (HI), наричана по-рано incontinentia pigmenti achromians, е рядък
неврокутанен синдром. Според различни проучвания честотата и разпространението на HI са между 1 на
7540 раждания и 1 на 82 000, като е установено значително превалиране на женския спрямо мъжкия пол
– 20:1. Характерните прояви на заболяването са свързани основно с кожно и неврологично засягане.
Типични са линеарните хипопигментации по линиите на Blaschko, а също и засягане на централната
нервна система – изоставащо двигателно развитие, когнитивни нарушения, гърчове. Опорно-двигателния
апарат в комбинация с лицев дисморфизъм, сърдечни, бъбречни и гонадни аномалии са също възможни.
Повечето случаи са свързани с генетичен мозаицизъм или спорадични генни мутации. Хромозомните
аномалии са установени в приблизително 60 процента от случаите на хипомеланоза на Ito, като
специфични са мутациите засягащи хромозома 9q33, хромозома 15q11-q13, хромозома Xp11 и Xp21.2.
Представя се наше наблюдение на 3г момиче с изоставащо двигателно и нервно-психично
развитие, типични едностранни линеарни хипопигментации, КТ и ЕМГ в норма. От проведените подробни
генетични изследвания се установи, че мутацията у нашата пациентка представлява de novo
интерстициална трипликация на 15q11.2q13.3 – първия генетично доказан случай на хипомеланоза на
Ito, причинен от трипликация на участък 15q11.2q13.3.
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Генетично верифициран случай на невронална цероидлипофусциноза с нова
мутация в CLN 6 гена
М. Колева1, В.Божинова1,3, Н. Иванова2
1Клиника
2Център

по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св.Наум” София

по молекулна медицина

3Медицински

университет, София

Невроналните цероидни липофусцинози носещи сборно наименование Болест на Batten (NCLs)
представляват хетерогенна група редки наследствени невродегенеративни заболявания с начало в
различни периоди на детската възрасти по-рядко у възрастни. До момента са описани 14 генетично
различни варианта, които се характеризират предимно с прогресивно умствено изоставане, двигателни
и зрителни нарушения с начало в детска или юношеска възраст. Дължат се на натрупване на
автофлуоресцентни, електронно-плътни гранули от липопигментите цероид и липофусцин в лизозомите
на невроните, което води до тяхното загиване респ. до загуба на неврони в мозъка и ретината. В
зависимост от възрастта на изявата се разделят най-общо на инфантилни, късни инфантилни, ювенилни
и форми у възрастните. Някои автори отделят като самостоятелна конгенитална форма, както и Северен
епилептичен вариант. Има обаче генетична и алелна хетерогенност поради което е разработена и
предложена нова номенклатура и система за класификация, за да се вземат предвид отговорният ген и
възрастта при започване на заболяването.
Представяме наше наблюдение на дете с генетично верифицирана невронална
цероидлипофусциноза с установена нова мутация в CLN6 гена и с характерен ход на заболяването –
прогресиращи пирамидна и екстрапирамидна увреда, атаксия, дементен и епилептичен синдром, силно
снижено зрение, съответстващи фенотипно на късна инфантилна форма.
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Генетично потвърден синдром на Norman-Roberts при дете и диференициална
диагноза със синдром на Walker-Warburg
А. Асенова 1,4 В. Божинова 1 Н. Топалов 2,4 И.Александрова 1,4 Д. Денева 1, Е. Родопска 1, М. Колева, Д.
Тончева 3,4
1Клиника по Нервни болести за лечение на деца, УМБАЛНП‘Св. Наум‘‘
2 Отделение по Образна диагностика, УМБАЛНП‘‘Св. Наум‘‘
3 Катедра по Генетика,МУ –София
4 Катедра по Неврология, МУ -София
Лизенцефалията (гладък-мозък) представлява
нарушение в мозъчното развитие и се
характеризира с непълна невронална миграция и гладка мозъчна кора, възникващо през 3-4 месец от
ембрионалното развитие. Norman-Roberts синдром е рядко генетично заболяване, което се представя с
лизенцефалия тип1, изоставане в развитието, епилептични пристъпи и нарушено двигателно развитие.
МРТ на мозъка при тези заболявания показва частична агирия и неравномерна пахигирия, колпоцефалия
и хипоплазия на корпус калозум и на черепната ямка, което отговаря на лизенцефалия тип 1. Кобълстоун

(тип2) лизенцефалия се среща по-често при пациенти с Walker-Warburg синдром, като възниква и при
заболявания с очни увреждания и вродена мускулна дистрофия.
Представяме 3-годишно момиче с генетично верифициран Norman-Roberts синдром. Детето е с
клинични белези типични за синдрома на Walker-Warburg – лизенцефалия с микроцефалия, тежко
изоставане в развитието, мускулна хипотония, хипорефлексия и дълбока ментална ретардация.
Генетичното изследване не показва мутация, характерна за синдома на Walker-warburg. Молекулярногенетичният анализ установява наличие на мутация g.103194106C>T, M_005045.3:c.5969+1G>A ,
локализирана в 7q22.1 хромозома, типична за синдрома на Norman-Roberts.
Заключение: генетичното верифициране е много важно за точната диагноза на представените
заболявания на мозъчното развитие.
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Два случая на синдром на Fahr, проявяващи се с гърчова симптоматика и
хипокалциемична кардиомиопатия
Христов Хр.1, Панов Г.2, Канева Н.2, Геренова Ж.1
1 Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ «Проф.Др Ст. Киркович», Медицински
Факултет, Тракийски Университет, гр. Ст. Загора;
2 Отделение по ендокринология, МБАЛ «Д-р Ив. Селимински», Сливен
Синдромът на Фар (FS) се характеризира с двустранни калцификати в базалните ганглии и с
множество неврологични и психични нарушения, проявява се вторично при други заболявания.
Етиологията на синдрома е свързана с идиопатични причини, вродени инфекции, разстройства в
обмяната на калция, като най-често се установява при първичен хипопаратиреоидизъм.
Представяме два случая на пациенти с FS, които са доведени в Спешното отделение на
Университетската болница в гр.Стара Загора по повод гърчова симптоматика, двигателни нарушения и
припадъци. При прегледа се установяват психични и емоционални нарушения. КАТ изследвания показват
наличие двустранно на калцификати в базалните ганглии, таламуса, нуклеус каудатус, нуклеус
лентиформис, нуклеус дентале и субкортикалното бяло мозъчно вещество. От лабораторните тестове с данни за хипокалциемия, която е резултат на идиопатичен хипопаратиреоидизъм.
От рентгенографията на гръдния кош на пациента (клиничен случай 2) се установиха разширена
сърдечна сянка и двустранни плеврални изливи, при липса на данни за други сърдечни или белодробни
заболявания, включително туберкулоза, вирусен миокардит, коронарна или хипертонична болест на
сърцето. Приехмe наличие на кардиомиопатия при хипокалциемия. Механизмът на развитие на
кардиомиопатията при хипопаратиреоидизъм, освен с хипокалциемията, се свързва и с
хипомагнезиемия. След включване в терапевтичната схема на препарати, съдържащи калций, витамин Д
и магнезий настъпи клинично подобрение.
В заключение, с тези клинични случаи бихме искали да повишим вниманието на клиницистите към
хипокалциемията, която може да бъде обратима причина за кардиомиопатия и застойна сърдечна
недостатъчност, както и рецидивиращи плеврални изливи. При диагностицирането на FS, основно
първичният хипопаратиреоидизъм трябва да се има в предвид като етиологична причина. Лечението с
калций и витамин Д води до изразено клинично подобрение.
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Два случая на Х-свързана форма на интелектуален дефицит - синдром на
Christianson
Д. Денева1, И. Александрова1,2, В. Божинова1
1 Клиника по нервни болести за лечение на деца, УМБАЛНП „Св. Наум“
2 Катедра по неврология, Медицински факултет, МУ – София
Синдромът на Кристиансон (CS) е рядко Х-свързано неврогенетично заболяване при мъже,
характеризиращо се с интелектуален дефицит, неразвит говор, трункусната атаксия, епилепсия. Точното
разпространение на синдрома е известно. През 1999 г. Christianson et al. описват синдром на Х-свързана
умствена изостаналост. За първи път през 2008г. Gilfillanetal. откриват връзката на този синдром с мутации в
SLC9A6 гена.
Децата със синдром на Кристиансон са с микроцефалия, дълго и тясно лице с изпъкнали нос, челюст и
уши; отворена уста с неконтролирано слюноотделяне. Често имат поведенческо разстройство от
аутистичния спектър и хиперактивност или поведение, наподобяващо това при синдрома на Angelman.
Приблизително една трета от пациентите с CS са получили предварителна клинична диагноза синдрома на
Angelman. Изявата на епилептични пристъпи започва преди тригодишна възраст, като включват инфантилни
спазми, тонични, тонично-клонични, миоклонични и атонични припадъци. Невроизобразяващите
изследвания показват прогресивна церебеларна, предимно вермисна атрофия.
CS се причинява от мутация в SLC9A6 гена, кодиращ трансмембранен белтък, представляващ селективна
Na+/H+ помпа във вътреклетъчните органели (NHE6), който регулира относителната киселинност (рН) вътре в
ендозомите. Мутациите в гена SLC9A6 обикновено водят до необичайно къс NHE6 протеин, който е
нефункционален или който се разгражда бързо в клетките. В резултат на това рН в ендозомите не се
поддържа правилно. Не е ясно как нарушеното ендозомно рН води до неврологични проблеми при хората
със синдром на Christianson. Някои проучвания показват, че преносът на протеини чрез ендозомите са важни
за обучението и паметта, но ролята на ендозомното рН или NHE6 протеин в този процес не е идентифициран.
Представят се два случая на момчета с умствено изоставане, атактична походка, алалия, епилептични
пристъпи с установен патогетен вариант в гена SLC9A6 в хемизиготно състояние, асоцииран с Х-свързана
синдромна форма на интелектуален дефицит, тип Christianson.
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Дисоциативна фуга при пациент с дългогодишна епилепсия – клиничен случай
И. Стефанова 1,2, Н. Василев 1, А. Шопова 1,2, С. Шопова 1, Р.Кузманова 1,2
1 МБАЛНП „Свети Наум‘‘ ЕАД, София
2 Медицински Университет- София, Катедра по Неврология
Въведение: Диасоциативната фуга има всички характеристики на дисоциативната амнезия, съчетана с
целенасочени движения, които надхвърлят обичайната ежедневна граница. Въпреки наличната амнезия,
поведението на пациента по време на фуга, може да изглежда напълно адекватно. Това поведенческо
разстройство прилича на сложен епилептичен автоматизъм, но с продължителност от часове до дни.

Хипотезата при представения клиничен случай е коморбидността на дисоциативна фуга при пациент с
епилепсия.
Клиничен случай: Касае се за пациент с установена диагноза епилепсия от детска възраст, с данни за
фокални пристъпи с адверзивни прояви и промяна в съзнанието, както и двустранно тонично-клонични
пристъпи. След дълъг безпристъпен период се появили епизоди с частична ретроградна амнезия:
състояния с извършване на действия - пазаруване, пътуване след закупуване на билет и т.н., за които
липсва спомен, като продължителността им е до петнадесет часа. Проведените консултация с психиатър
и невропсихологични изследвания показват личностни акцентуации в нелогичност, повърхностност,
импулсивност, авантюристичност, характерни за дисоциативното разстройство, които при пациента се
съчетават с емоционална лабилност и личностови промени по органичен тип. Характерно за
дисоциативното нарушение е описаната продължителност на състоянията, частичната ретроградна
амнезия, без сигурни данни за епилептичен пристъп преди това.
Заключение: Необходимостта от разпознаването на дисоциативната фуга при пациенти с епилeпсия е
важен процес, предвид различните етиологични фактори и терапевтичен подход. Чести причини за
появата на дисоциативната фуга са посттравматични стресови преживявания, включващи и
немедикаментозна терапия, като когнитивно-поведенческа терапия, хипнотерапия, групова терапия,
докато при епилептичната фуга следва да се коригира антиепилептичното лечение. Диференцирането на
психогенните от eпилептичните състояния, напр. продължителен автоматизъм, постиктална обърканост,
представляват предизвикателство в клиничната практика и налагат интердисциплинарен подход.
Ключови думи: дисоциативна фуга, епилептични пристъпи, коморбидност
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Дистална миопатия на Нонака, асоциирана със семином на тестиса и с гигантски
меланоцитен невус
Калайджиев Н.1, Тодоров В.1, Горанова Н.1, Асенов Ц.1, Борисова М.1., Шокова А.1, Миланов И.1,
Миланова А.2, Бичев С.3, Богданова Д.1
1 МБАЛНП „Свети Наум“ , София
2 Частен дерматологичен кабинет, София
3 Национална Генетична Лаборатория, София
Цел и обект на изследването: Представяме клиничен случай на пациент с дистална миопатия тип Нонака.
Пациентът е 27 годишен мъж от ромски произход с оплакване от изразена слабост в дисталните мускулни
групи в четирите крайника, предимно за краката. Със смущения в походката от детска възраст, като
оплакванията се засилват от около 1 година след операция по повод семином на тестиса с последваща
радиотерапия. При пациента е наличен и гигантски меланоцитен невус на гърба обхващащ долната част
на гръдния кош , кръста и горната част на двата глутеуса.
Използвани методи: Използвахме детайлен неврологичен преглед, ЕМГ, стандартни кръвни
изследвания, ниво на креатинфосфокиназа (КФК) и молекулярно-генетичен анализ за мутации в GNE гена.

Резултати: При клиничния преглед установихме миопатен синдром, повече за дистални мускулни групи,
псевдохипертрофия на проксимални мускули и перонеална пареза двустранно. ЕМГ беше с данни за
смесен патерн - миогенно и неврогенно засягане с двустранна аксонна увреда на n. peroneus. Кръвните
изследвания показаха силно повишени стойности на КФК. Генетичното изследване разкри че пациента е
хомозигот по мутацията Ile587Thr.
Заключение: На базата на клиничните данни и проведените изследвания се постави диагнозата дистална
миопатия тип Нонака. Описаният клиничен случай е рядко съчетание на на автозомно-рецесивна GNE
дистална миопатия със семином на тестиса и с гигантски меланоцитен невус, което насочва към
възможна молекулярно-генетична връзка между тези състояния. От особена важност е ранното
диагностициране на пациентите поради възможност за своевременно започване на терапия.
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Дистална миопатия тип Нонака: генотипни и фенотипни особености при
български и японски пациенти
Кастрева К., 1,2 Чамова Т., 1 Чобанов К., 1 Димитрова Т., 1,2,3 Търнев И.
1 УМБАЛ Александровска, Клиника по Неврология, София
2 Катедра по Неврология, Медицински университет - София
3 Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София
1,2

Въведение и цел: GNE миопатията (дистална миопатия тип Нонака) е наследствено автозомно рецесивно
заболяване, което първоначално е открито и преобладаващо разпространено сред ирански евреи и
японци, при които са установени мутации с ефект на прародителя, съответно p.M743T и p.V603L в
хомозиготно състояние. Сред ромската общност в България също е открита мутация с ефект на
прародителя – p.I618T в хомозиготно състояние, която по-късно е открита при индийски пациенти от
Раджастан. Заболяването е установено при над 60 пациенти от ромски произход. Целта на настоящето
проучване е да опише и анализира клиничния ход на заболяването в българската популация и да сравни
резултатите с публикуваните в литературата данни за протичането на болестта при пациентите, включени
в японския национален регистър за GNE миопатия.
Методи: Молекулярно-генетично изследване, клинико-генеалогичен анализ, мануално-мускулно
тестуване, ехокардиография, спирометрия, серумни нива на креатинкиназа. Данните от японския
регистър са обобщени от Mori-Yoshimura и съавт. през 2014 г.
Резултати: В настоящия анализ са включени 44 (29 мъже, 15 жени) български пациенти и 121 (55 мъже,
66 жени) японци. Всички пациенти в България са от ромски произход. Средната възраст на начало в
България е 23.7±6 г., а в Япония - 27.7±9.6 г. Най-често срещаната мутация в България е в хомозиготно
състояние (95%), а в Япония - в двойно хетерозиготно (64%). Данни за наследственост има при 72% от
българските роми, и за 32% от японците. Най-често срещаният начален симптом при българите е
перонеална пареза (68%), а при японците - затруднена походка (54%). Средната продължителност на
заболяването от началото до загубата на самостоятелна походка е средно 12 г. в България и 21 г. в Япония.

Намалени дихателни капацитети се установяват при 52% от изследваните роми и при 33% в японската
кохорта. Сърдечна дисфункция се описва само при българските пациенти. Серумните нива на
креатинкиназа при двете популации са сходни.
Заключение: Установени са различия в клиничния фенотип между българските и японските пациенти,
които основно се изразяват в различна възраст на начало и различно време до настъпване на загуба на
самостоятелната походка. Получените резултати показват, че мутацията, причиняваща GNE миопатия при
ромските пациенти, е с относително по-тежък клиничен фенотип, в сравнение с мутацията при японските
пациенти със същото заболяване.
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Доказване на X-свързано забавяне в развитието чрез провеждане на цялостно
екзомно секвениране
Зорница Павлова1,2,3, Таня Кадийска2, Иван Туртуриков2, Тихомир Тодоров1,2, Алеш Мавер4, Борут
Петерлин4, Ваньо Митев3, Албена Тодорова1,2,3
1

Самостоятелна медико-диагностична лаборатория Геномен Център България, София
Генетична медико-диагностична лаборатория Геника, София
3 Катедра „Медицинска химия и биохимия“, Медицински университет – София
4 Център по Менделова Геномика, Любляна, Словения
2

Пациент от мъжки пол на 34 год. с вродена анална атрезия, хиперактивност, забавяне в интелектуалното
развитие и неволеви движения беше насочен за генетичен анализ с цел изясняване на генетичната
основа на симптомите. Предишни негативни резултати от Array CGH, MLPA тест за микроделеционни
синдроми и тест за синдром на чуплива X-хромозома насочиха към нуждата от провеждане на цялостно
екзомно секвениране.
ДНК от венозна кръв беше изолирана и изследвана чрез секвениране от ново поколение. При това бяха
анализирани гени, свързани с клиничната симптоматика на пациента. Тестът включва анализиране на
кодиращите региони на таргетните гени, както и екзон/интронните граници, мутации в които могат да
водят до сплайсинг дефекти.
След проведения анализ беше открит хемизиготен nonsense вариант c.586C>T (NM_001032381.1) в PQBP1
гена (Chr.X). Този вариант не e откриван сред 138 000 контроли по проекта gnomAD и е достъпен в базата
данни ClinVar като патогенен. Сегрегационният анализ в семейството на пациента показа, че вариантът
c.586C>T в PQBP1 гена е с майчино унаследяване.
Патологични генетични варианти в PQBP1 генa се асоциират със синдром на Renpenning тип 1 (OMIM:
309500). Той се проявява най-често със забавяне в интелектуалното развитие, нисък ръст, дисморфично
лице, гърчове, микроцефалия, анална атрезия и др. PQBP1 генът кодира Polyglutamine-binding protein 1,
който е с важна роля в регулацията на транскрипцията и РНК сплайсинга. Вариантът c.586C>T в PQBP1 гена
причинява образуване на предварителен стоп кодон в екзон 6, което най-вероятно води до загуба на
функция на засегнатото копие на гена.

Съвпадението на клиничната симптоматика на пациента с фенотипните характеристики, докладвани за
патологични изменения в PQBP1 гена, както и вероятната функционална изява на открития хемизиготен
вариант c.586C>T доказа, че това е най-вероятната причина за заболяването. Използването на цялостно
екзомно секвениране при пациенти със забавяне в развитието, при които първоначалните стъпки от
системния подход за диагностика дават негативен резултат би помогнало за изясняване на голяма част
от тези случаи.
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Ендокринните аспекти на едно неендокринно заболяване - синдром на Löwe
T. Карамфилова1, В. Йотова1, С. Галчева1, М. Левкова2, Д. Близнакова1, M. Хачмерян2
1 Катедра по Педиатрия-Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“
2 Катедра по Медицинска генетика - Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“

Синдромът на Löwe е много рядко мултисистемно Х-свързано наследствено заболяване,
характеризиращо се със засягане на очите, нервната система и бъбреците. Честотата му на разпространие
е около 1: 500 000. Водещи специалисти в лечението са детските нефролози, но често има необходимост
от мултидисциплинарна грижа.
Цел: Да се представят клиничните и лабораторни характеристики на пациент с генетично доказан
синдром на Löwe, диагностициран и лекуван в Експертен център по редки ендокринни болести, УМБАЛ
„Св. Марина” – гр. Варна.
Клиничен случай: Момче, родено от нормална бременност и раждане в 41 г.с., с тегло 3160 гр. и ръст 51
см. С усложнен послеродов период, с данни за вродена катаракта и хипотония, а впоследствие се развива
глаукома, коригирана оперативно. Установява се лицев дисморфизъм и изоставане във физическото и
нервно-психическо развитие на детето, при наличие на гърчова симптоматика. На 3 години пациентът
показва силно забавено развитие с лабораторни данни за рахит, метаболитна ацидоза, хипокалиемия,
хипофосфатемия и нисък IGF-1. Клиничното съмнение за синдром на Löwe е потвърдено генетично с
доказване на мутация на OCRL гена (p.H375R), унаследена от майката. Започната е терапия с калиев
цитрат, фосфат, калциев глюконат и калцитриол. Назначен е хранителен режим с повишен калориен
прием. В период от една година се установява значително подобрение във физическото и нервнопсихическо развитие при пациента, с нормализиране на лабораторните отклонения и състоянието на
костите. Поради задържане в растежната скорост, изоставане в костното съзряване и ниска концентрация
на IGF-1, при детето се инициира терапия с рчРХ на 4-годишна възраст. За период от 14 месеца пациентът
е пораснал с 12,5 см, като се установява значимо подобрение в общото развитие.
Заключение: Мултидисциплинарната грижа при пациенти с редки болести е от огромно значение, с оглед
постигане на оптимален клиничен и лечебен резултат.
Работата е част от дейността на Експертен център по редки ендокринни болести, УМБАЛ „Св. Марина” –
гр. Варна.
Ключови думи: растеж, рахит, катаракта
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Епидемиологично проучване на пояс крайник мускулна дистрофия – гама
саркогликанопатия (ПКМД 2С) с C283Y мутация в България
А. Танева1,2, Т. Чамова 1,2, В. Гергелчева 3, M. Жанпиер4, А. Тодорова5,6, Т. Войт7, , Д. Гришам8, Р. Петков9,
Б. Ишпекова2, Л. Анева10, О. Каменов11, М. Кацарова2,12, С. Томова1, К. Генов13, Д. Влашка14, , И.
Литвиненко2,15 и Л. Калайджиева16, И. Търнев1,2,17,
1

Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“

2

Медицински университет- София

3

Клиника по неврология, УМБАЛ Софиямед, София

4

Болница “Питие-Салпетриер” – Париж, Франция;
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Катедра "Медицинска Химия и Биохимия", МУ-София

6

Генетична Медико-Диагностична Лаборатория "Геника"
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Developmental Neurosciences Dept UCL GOS Institute of Child Health

8Едит Коуън Университета, Западна Австралия,
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Клиника по образна диагностика, УМБАЛ Софиямед, София
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ОРБ – Благоевград,
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Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”

12

ОРБ “Рачо Ангелов”- София,

13

ОРБ – Добрич,

14

Дом за инвалиди- Стара Загора

Клиника по неврология, УМБАЛДБ И. Митев, София

15
16

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

Australia, Австралия
17

Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

Въведение: Саркогликанопатиите са едни от най-честите и най-тежки автозомно рецесивни пояс-крайник
мускулни дистрофии /ПКМД/ с начало в детска възраст. Мутации в , ,  и  саркогликановите гени
водят до различни видове ПКМД.

Досега са идентифицирани 10 различни мутации в гама

саркогликановият ген, водещи до ПКМД 2С. C283Y се смята за мутация с ефект на родоначалника при
роми.
Цел: Описание на клинико-генетични корелации и епидемиологични особености при пациенти с ПКМД
2С.

Методи: Клинично изследване е осъществено при 58 пациенти от 33 фамилии с ПКМД 2С. Проведени са
лабораторни изследвания, включващи серумна креатинфосфокиназа (КФК), функционално изследване на
дишането (ФИД), ЕКГ и ехокардиография (ЕхоКГ), Компютърна томография (КТ) и Магнитнорезонансна томография (МРТ) на основните мускули. Хистологични изследвания на мускули са
извършени при 7 пациенти. Молекулярно- генетичен анализ за наличието на С283Y мутация - при всички
пациенти.
Резултати: Всичките 58 пациенти са хомозиготни за C283Y мутацията. Дюшено- подобен фенотип с
възраст на инвалидизация преди 13 г.в. е наблюдаван при 52.5% от случаите, при 27.5%, класифицирани
като интермедиерен тип, загубата на самостоятелна походка е между 13 и 16 г., останалите 20 % са с полек Бекер- подобен фенотип. Наблюдават се широки интра- и интерфамилни вариации в клиничното
протичане, независимо от генетичната хомогенност, както и полово обусловени разлики- при жените
клиничният ход е по-лек. Kардиомиопатия се наблюдава при трима пациенти над 25 г.в., дихателна
недостатъчност при една пациентка. Средните стойности на КФК са 20 пъти по-високи от нормата. КТ и
МРТ на мускули показват по-ранно и тежко засягане на флексорните проксимални мускули на
крайниците. Хистологичните резултати демонстрират общ тип имунохистохимични промени със загуба
на -дистрогликан, - и -саркогликан и относително запазване на - и -саркогликан.
Заключение: ПКМД 2С, причинена от C283Y мутация и с Дюшено-подобен фенотип е типична форма
сред ромите Хорохане в Източна България. Въпреки генетичната хомогенност, е налице вариабилност в
тежестта на мускулното засягане сред различните пациенти.
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Засягане на автономни нервни влакна при пациенти с хередитарна
транстиретинова амилоидоза
О. Асенов 1, Т. Чамова 1, С. Сарафов 1, М. Господинова 2, А. Киров 3,4, Т. Тодоров 3, А. Тодорова 3,4, И.
Търнев 1,5
1 Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ- София
2 Клиника по кардиология, Медицински институт на Министерство на вътрешните работи,
3 Катедра "Медицинска химия и биохимия", МУ-София
4 Генетична медико-диагностична лаборатория "Геника"
5 Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София

Въведение: Хередитарната транстиретинова амилоидоза (хТТРА) е генетично автозомно доминантно
(АД) заболяване, което се дължи на мутации в транстиретиновия (TTR) ген и засяга приблизително 5000

~ 10 000 пациенти по целия свят. Трите основни фенотипа на хTTРА са фамилна амилоидна
полиневропатия (ФАП), фамилна амилоидна кардиомиопатия (ФАК), и фамилна лептоменингеална
амилоидоза. Съществува широка клинична вариабилност, свързана с хТТРА, дори при пациенти с една и
съща мутация. Перифернонервното засягане на малките нервни влакна е начален симптом на
заболяването. В напредналите стадии се увреждат и миелинизираните сетивни и моторни нервни влакна.
Цел: Оценка на засягането на малките немиелинизирани нервни влакна при пациентите с хTTРА, с
определяне на корелациите с пола и типа на мутацията в TTР гена.
Методи: В изследването са включени 69 пациенти с генетично верифицирана хTTРА амилоидоза(36 жени
и 33 мъже). При всички болни е проведен Sudoscan за оценка на електрохимичната проводимост.
Резултати: Две жени с Gly47Glu са с по-висока от средната асиметрия и значително намаляване на
електрохимичната проводимост на кожата, при клинични данни за тежка автономна дифункция
(сърдечно-съдова и гастроинтестинална), 3 със Ser77Phe и 1 с Val30Met са с по-висока от средната
асиметрия и умерено намаляване на електрохимичната проводимост на кожата. От 30 жени с Glu89Gln:
10 са със значително намаляване, 16 са с умерено намаляване, 4 са с нормална електрохимична
проводимост на кожата. От 25 мъже с Glu89Gln: 8 са с умерено намаляване, 13 са с значително
намаляване и 4- с нормална електрохимична проводимост на кожата. От 4 мъже със Ser77Phe: 2 са със
значително намаляване, 1- с умерено и 1- с нормална електрохимична проводимост. Трима мъже с
Val30Met и един Gly47Glu са със значително намаляване на електрохмичната проводимост. Ранна и потежка увреда на малките влакна се установява при пациентите с Val30Met от мъжки пол. При болните от
женски пол се наблюдава по- късна и дискретна увреда на малките влакна при наличие на автономна
дисфункция. При болните с Gly47Glu при двата пола се установява тежка увреда при клинични прояви
на разгърната автономна дисфункция. При 55-ма болни с Glu89Gln се установява различна по-степен
увреда на малките влакна поради вариабилния клиничен фенотип на мутацията.
Заключение: Sudoscan се използва като метод за ранна диагностика на носители на мутации в ТТР гена.
Засягането на електрохимичната проводимост на кожата, белег на судомоторна дисфункция е по-типично
при пациенти с мутации Gly47Glu и Val30Met в TTРгена.
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Засягане на автономните нервни влакна при пациенти с болестта на Фабри
О. Асенов1, Т. Чамова1, Е. Паскалев2, И. Търнев1,3
1Клиника

по нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ- София

2Клиника

по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска”, МУ- София

3Департамент

по когнитивна наука и психология, НБУ, София

ВЪВЕДЕНИЕ: Болестта на Фабри е рядко X- рецесивно заболяване, причинено от мутации в гена, кодиращ
ензима α-галактозидаза A (α-Gal A). Ензимният дефицит води до прогресивно отлагане на
глоботриаозилцерамид (GL-3) в лизозомите както и в други клетъчни органели на различни клетъчни типове.
Фенотипно болестта на Фабри може да бъде класифицирана като класическа, бъбречна и сърдечна форми.
Основните неврологични прояви включват периферна невропатия, с предимно засягане на малките влакна и

прояви на засятане на малките и големите мозъчни съдове. Невропатната болка е инвалидизираща и се
наблюдавана при по-голямата част от пациентите, независимо от формата на заболяването. Обикновено
болката е епизодична и се описва като "пареща", провокирана от физическа активност и топлинни стимули и
засяга главно ръцете и ходилата.
ЦЕЛ: Оценка на тежестта на засягане на малките влaкна на периферните нерви при пациенти с болестта на
Фабри.
МЕТОДИ: Изследвани са общо 15 пациенти с генетично верифицирана болест на Фабри, на
ензимзаместителна терапия (10 жени и 5 мъже). При тях са проведени неврологично изследване и Sudoscan.
РЕЗУЛТАТИ: Средната възраст на изследваните болни е 53.81 години, SD14.87. От 5 мъже: 2 са с по-висока от
средната асиметрия и значително намаляване на електрохимичната проводимост на кожата, свързана с
напреднала судомоторна дисфункция при наличен полиневропатен сензомоторен синдром, 1 с по-висока от
средната асиметрия и умерено намаляване на електрохимичната проводимост на кожата, при нормален
неврологичен статус и 2 с нормална електрохимична проводимост при нормален неврологичен статус. При
засегнатите от женски пол се наблюдава по-късна и дискретна увреда на малките влакна при наличие на
клинични прояви на заболяването, от 10 жени: 3 са със значително намалена електрохимична проводимост
на кожата при изразен полиневропатен сензомоторен синдром; 1 с умерено намалена и 6 с нормална
електрохимичната проводимост на кожата при липса на прояви на полиневропатен синдром от
неврологичния статус. Ранна и по-тежка увреда на малките влакна се установява при пациентите от мъжки
пол.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Sudoscan позволява ранна диагностика на засягането на периферните нерви при пациентите с
болест на Фабри и следва да се използва за проследяване на състоянието и терапевтичния ефект от
ензимзаместителната терапия.
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Клиничен случай на автозомно рецесивна първична микроцефалия с епилепсия
А. Шопова 1,2, И. Стефанова 1,2, Н. Василев 1 , С. Шопова 1, И. Райчев 1, Р. Кузманова 1,2
1МБАЛНП „Свети Наум‘‘ ЕАД, София
2 Медицински Университет- София, Катедра по Неврология

Въведение: Автозомно-рецесивната първична микроцефалия (MCPH) е рядко заболяване в развитието
на нервната система. Основните клинични характеристики са вродена микроцефалия и умерено към
тежко умствено изоставане. До момента са установени седем гена, отговорни за MCPH. В диагностичните
критерии за МСРН честите епилептични пристъпи се приемат за изключващ фактор. Описани са пациенти
от кръвнородствени бракове, с мутация в ASPM-гена, при които е наблюдавана микроцефалия, съчетана
с епилепсия.
Клиничен случай: Представеният случай описва пациентка с клинична диагноза МСРН и епилепсия.
Пациентката е от кръвнородствен брак, с по-малък брат с микроцефалия и епилепсия. Разгледани са
генеалогичното дърво; клиничната картина с полиморфни епилептични пристъпи, ЕЕГ изследвания;
невропсихологично изследване; невроизобразяваща находка изследване.

Заключение: Напредъкът в молекулярната генетика предлага разширяване на клиничния спектър при
пациенти с МСРН в помощ на пренаталната диагностика.
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Клиничен случай на агресивен „тих“ макрокортикотропином
Въндева С., Дралчева Д., Еленкова А., Захариева С.
Катедра по ендокринология, Медицински Университет – София. УСБАЛЕ „ Акад. Иван Пенчев“
Цел: Представяне на пациент с инвазивен гигантски аденом на хипофизата след трикратна
транссфенодална аденомектомия, транскраниална аденомектомия и голяма остатъчна формация.
Методи и резултати: Заболяването е установено през 1995 год. на 32-годишна възраст – гигантски
макроаденом на хипофизата, изявил се със зрителни нарушения – битемпорална хемианопсия и
намаляване на зрителната острота, придружено с главоболие. Аденомът е бил с размери 42х33 мм с
интра-, супра- и параселарна компонента, ангажиращ двата кавернозни синуса и компримиращ хиазма
оптикум. Опериран е трикратно чрез трассфеноидален достъп - 2.1996 год., 3 1997 год. и 11.2005 год.
Контролният МРТ е с данни за остатъчен макроаденом. След първата операция са извършени хормонални
изследвания – установен е повишен АКТХ 8-9 пъти над нормата при нормални нива на плазмен и
свободен уринен кортизол, както и липса на клиника на хиперкортизолизъм. След третата операция е
диагностициран панхипопитуитаризъм и е адекватно заместен по отношение на хипотиреоидизма,
хипогонадизма и хипокортицизма. Обсъждано е лъчелечение, което не е проведено поради близостта на
остатъчната формация с хиазма оптикум. Персистират високите нава на АКТХ, макар и значително пониски спрямо първото изследване. Остатъчният аденом е нараснал до 47/40 мм през януари 2019 год.
През август 2019 год. е извършена транскраниална операция по спешност поради данни за апоплексия
на макроаденома като пациентът остава с птоза на горен десен клепач, тотална офталмоплегия и
амавроза на дясното око. Въпреки агресивния ход на заболяването, от имунохистохимичните
изследвания се установява Ki-76 <1% и отрицателен p53. Поради позитивната реакция за АКТХ и липсата
на хиперкортизолизъм аденомът е интерпретиран като „тих“ кортикотропином и е препоръчано лечение
с втора генерация соматостатинов аналог - пасиреотид.
Заключение: Пациентът е с агресивен ход на заболяването въпреки ниската пролиферативна активност
имунохистохимично, с тежки трайни последици. Представя се като терапевтичен проблем, налагащ
мултидисциплинарен подход.

26
Малигнен феохромоцитом
Иванова, Ива В., Христозов, Кирил Х.
Клиника по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет,
Варна
Феохромоцитомите и параганглиомите са редки невроендокринни тумори с обща средна честота
от 0,2%- 0,6% сред хипертониците над 18-годишна възраст. Аутопсионни серии съобщават данни за
недиагностицирани феохромоцитоми при 0,1% от пациентите. Известно е, че до 10% от
феохромоцитомите са малигнени, като единствен категоричен белег за това е наличието на метастатични
лезии.

Представяме клиничен случай на жена с диагностициран феохромоцитом на 52-г. възраст при
типичната триада на Пиер-Франсоа-Плуен, образни данни за туморна формация в дясна надбъбречна
жлеза и многократно завишени плазмени норметанефрин и метанефрин. Извършена е лапароскопска
адреналектомия. В продължение на пет години пациентката е асимптоматична, нормотензивна, без
лабораторни данни за хиперкатехоламинемия при ежегодно проследяване. През 2017 г. при първи
рецидив на хипертензивна криза отново са изследвани плазмени метанефрини и норметанефрини –
отчетени като дискретно завишени, синхронно с хромогранин А. До месец юни 2019 г. пациентката е
проследявана ежегодно в клиниката. Тенденцията за повишаване на катехоламиновите метаболити в
серума се запази, както и при хромогранин А, но от извършените компютър-томографии и сцинтиграфия
с MIBG не се установи топика. Едва при сцинтиграфия с 68Ga DOTA-TATE се визуализираха соматостатинпозитивни перитонеални и костни метастази. Извършена бе оперативна интервенция – инцизия на
описаните лезии в оментума. Хистологично се верифицира наличието на метастаза от известния
феохромоцитом. Поради данни за индолентно развитие на тумора при ретроспективно разглеждане на
образните изследвания от 2017 г., общоболничен онкокомитет взе решение на този етап да не се
провежда системна химиотерапия, а рестадиране с оптималния метод (68Ga DOTA-TATE ) през януари
2020 г. и преценка последващо поведение след отчитане на динамиката. Описаният клиничен случай
представлява диагностично и терапевтично предизвикателство, поради ниската честота на заболяването,
липса на категорични хистологични белези за малигненост, както и особеното биологично поведение на
тумора.
Ключови думи: феохромоцитом, малигнен, метастази
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Мутации в PRRT2 – спектър на клинична изява с представяне на случай
И. Александрова1,2, А. Асенова1,2, Д. Денева1, Т. Тодоров3, А. Тодорова3,4, В. Божинова1
1

Клиника по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

2

Катедра по неврология, Медицински факултет, МУ-София

3 Медико-диагностична
4 Катедра

лаборатория "Геника"

по Медицинска химия и биохимия, МУ-София

Мутации в PRRT2 гена са доказани при 80% от децата с доброкачествени фамилни инфантилни
конвулсии и при 90% от случаите с инфантилни конвулсии и хореоатетоза. Описани са и при много от
пациентите с фамилна пароксизмална кинезогенна дискинезия, както и при хемиплегична мигрена и
епизодична атаксия. В някои от семействата с мутация в PRRT2 гена са наблюдавани фебрилни гърчове в
съчетание с пароксизмални дискинезии. Описани са и случаи на по-тежко протичане с интелектуален
дефицит, както и случаи с интелектуален дефицит, абсанси и епизодична атаксия.
Представен е случай на момче на 3 год. с усложнени фебрилни гърчове от 2 год.- възраст,
изявяващи се първоначално при фебрилитет 38-39 Со, но впоследствие и при субфебрилитет и
афебрилитет на фона на инфекция. С прилагането на 2 антиконвулсанта – валпроат и леветирацетам, е
постигнат добър контрол като момчето е без изява на нови пристъпи и с нормална ЕЕГ находка. Поради

данните за фамилност – баща с един фебрилен гърч, е препоръчано генетично изследване в насока GEFS+
синдром, при което е доказана хетерозиготна мутация – c.524>C в PRRT2 гена.
Спектърът на клинична изява на мутациите в PRRT2 гена е обширен, като нараства броят на
публикациите, в които се обсъжда етиологичната му роля за възникване на епилептични синдроми,
свързани с фебрилни гърчове – FS+, GEFS+, синдром на Dravet.
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Мутация в CACNA1A ген, клинично представена с циклично ацетонемично
повръщане при 3 годишно дете - епизодичен синдром , който може да бъде
асоцииран с мигрена в детска възраст
Д. Денева1, В. Божинова1,2, И. Александрова1,2
1Клиника

по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“

2Катедра

по неврология, Медицински факултет, МУ – София

Съобразно критериите на Международното Дружество по Главоболие (IHS) състоянията в детска
възраст протичащи с гастроинтестинални нарушения (циклично повръщане, абдоминална мигрена),
бенигнено пароксизмално вертиго и бенигнен пароксизмален тортиколис се определят като епизодични
синдроми, които могат да се асоциират с мигрена. Синдромът на циклично повръщане се отличава със
стереотипни, интензивни пристъпи на повръщане, най-малко 4 пъти на час, които продължават часове до
дни, засягащи качеството на живот. Представяме случай на дете на 3 години, при което от едногодишна
възраст се изявяват пристъпно, многократни повръщания в рамките на един ден, без съпътстваща
инфекциозна или подлежаща органична причина, но с фамилна анамнеза за мигренозен тип главоболие
при майката. При генетично изследване на пациента и неговата майка е открит патогенен генетичен
вариант в CACNA1A гена -с.7418А (р.А2473Gln).
Генът CACNA1A , локализиран на хромозома19p13, кодира алфа 1 субединицата на волтаж
зависимите Ca- канали. Мутации в този ген водят до хемиплегична мигрена тип1, епизодична атаксия
тип 2, спиноцеребеларна атаксия тип 6, доброкачествен пароксизмален тортиколис в детска възраст и
ранна инфантилна епилептична енцефалопатия. В последни проучвания се установява, че приблизително
10% от членовете на семейства с патогенен вариант на CACNA1A ген, нямат хемиплегични атаки, но често
имат мигрена с или без аура. В научната литература няма съобщения за асоциация на мутации в CACNA1A
ген с цикличното повръщане. Представянето на случай потвърждава фенотипната вариабилност на
калциевата каналопатия.
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Неврологична патология сред пациенти, насочени към Кабинета за медикогенетична консултация – Варна
Стоянова М 1,2, Л. Ангелова 1, В. Митева 1,2, М. Левкова 1,2, М. Хачмериян 1,2
1
2

Катедра по медицинска генетика, Медицински Университет – Варна
Лаборатория по медицинска генетика, УМБАЛ“Света Марина“ - Варна

Цел: Да се оцени дейността на медико-генетичната консултация във Варна по отношение на пациенти с
неврологична генетична патология от региона на Североизточна България.
Материали и методи: Проучването включва пациенти, деца и възрастни, генетично консултирани по
повод вероятна наследствена или вродена патология, с водещи неврологични прояви, за тригодишен
период (януари 2017 - декември 2019г.). Лицата са насочени към Генетично-консултативния кабинет на
Лабораторията по медицинска генетика основно от неврологичните и детски клиники на Университетска
болница ”Света Марина”- Варна. При лица с устойчива клинична суспекция за наследствено заболяване
са предложени подходящи генетични и метаболитни изследвания.
Резултати: За посочения тригодишен период са проведени общо 1058 броя генетични консултации на
пациенти и техните семейства (изключени са бременни по скринингови програми ), от които 114 (10,7 %)
са по повод водеща неврологична симптоматика и съмнение за генетично заболяване. Деветдесет и осем
( 85%) от консултираните пациенти са били хоспитализирани. Приблизително в половината случаи (49,2%)
се касае за пациенти в детска възраст.
При 76 от болните (66,6%) са проведени генетични и/или метаболитни изследвания. Етиологична
диагноза е постигната при 46 от тях (40,3 % от консултираните), като във всички случаи се касае за редки
болести. Сред доказаната патология при възрастни най-голям е броят на пациенти с болест на Huntington
– 12 и Charcot-Marie-Tooth – 4. Сред разкритата детска патология са редки заболявания като CCFDN,
саркогликанопатия, понтоцеребеларна хипоплазия, GM1 ганглиозидоза, болест на Canavan, Leigh
синдром, болест на Dravet и др. В част от случаите – 17(15%), без възможност за провеждане на генетични
изследвания е приета диагноза, базирана на клиничния фенотип, сигурни лабораторни и други
специализирани изследвания. Изясненият генетичен дефект при някои пациенти доведе до разкриване
на носителство при близки родственици и провеждане на пренатална диагностика.
Заключение: Генетичното консултиране при пациенти с вероятна наследствена неврологична патология
е неотменна част от мултидисциплинарния подход и играе важна роля за етиологичното уточняване,
лечението и превенцията на тежка патология в засегнатите семейства.
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Опсоклонус – миоклонус атаксия синдром при енцефалит с неясна етиология.
Клиничен случай
Ц. Асенов 1,2, Е. Красимирова 3, Н. Топалов 1,2, И. Миланов 1,2, Д. Богданова 1,2
1 Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни болести, МБАЛНП „Св. Наум“
2 Медицински университет София
3 Лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ “Свети Иван Рилски”
Цел: Автоимунните енцефалити са група заболявания, при които собствената имунна система се активира
спрямо отделни повърхностни или вътреклетъчни антигени (онконеврални антигени). Някои от тях са
резултат от т. нар. паранеопластични неврологични синдроми, с развитие на автоимунен процес срещу
споделени от туморите и нервните клетки антигени.
Представяме 42-годишен пациент с наличие на хипомимия, опсоклонус, диплопия, долна спастична
парапареза, единични фокални миоклонии в горни крайници, нео-, палеоцеребеларен синдром, с
изразена атаксия и титубацио, начална деменция и промяна в психичното му състояние. При пациента са
установени промени в МРТ подобно на автоимунен енцефалит и положителни Anti-Ri и Anti-Ro (Anti-SSA)
антитела. Отчетено е временно подобрение при прилагане на кортикостероиди. Изходът е летален.
Методи:
•
Проведохме детайлен неврологичен преглед.
•
МРТ на главен мозък.
•
ПКК и биохимия.
•
Изследване на мед в 24 часова урина, церулоплазмин и мед в серум.
•
Витамин В1.
•
ЕЕГ.
•
Ехография на коремни органи и малък таз.
•
Рентгенография на бял дроб.
•
Лумбална пункция.
•
Психологично изследване.
•
Тест за глутенова ентеропатия.
•
ANA скрининг.
•
Вирусология.TPHA.
•
Anti-Ro и Anti-Ri.
Резултати:
Неврологичен статус: Краниални нерви – хипомимия; опсоклонус. Квадрипирамиден синдром.
Екстрапирамиден синдром. Дискоординационен синдром. Дементен синдром. Психичен статус–апатия,
емоционално нивелиран.
МРТ на главен мозък: Хиперинтензни във Т2 опашати ядра, предни части на путамените и пулвинари на
двата таламуса. Anti - Ro положителен. Аnti – Ri положителен.
Лумбална пункция – Общ белтък 1.27g/l. IgG в ликвор 15.26 mg/dl. Албумин 101.27 mg/dl. Електрофореза:
Увеличени алфа 1, алфа 2 и по-малко гамаглобулини.
Психологично изследване: MMSE 25т.-лек дементен синдром

Заключение: Опсоклонус-миоклонус атаксия синдром е характерна находка за автоимунен енцефалит с
наличие на anti-Ri.
Заболяването е паранеопластично, което налага активно търсене на неопластичен процес.
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От диагнозата до лечението - адултна форма на болестта на Wolman
Цочев К. 1, В. Йотова 1, F. Luthen 2, М. Steiner 2
1 Първа детска клиника УМБАЛ “Св Марина”, Катедра по педиатрия, Медицински
университет - Варна
2 Diagenom GmbH, Rostock, Germany

В основата на Болестта на Wolman стои дефицит на ензим - лизозомна кисела липаза (LAL) заемащ
ключова роля в липидния метаболизъм. Липсата на ензима блокира хидролизирането на
холестериновите естери и триглицеридите (ТГ), което довежда до последващото им натрупване като
депозити от муколипиди и някои комплексни въглехидрати (мукозахариди) в редица вътрешни органи.
Заболяването протича с тип 2б хиперлипидемия (повишени нива на общ и LDL -холестерол и ТГ, както и
ниски нива на HDL холестерола).
Фенотипно се описват 2 форми: ранна форма - болест на Wolman и късна (адултна) форма - Болест на
натрупванета на холестеринови естери (Cholestery EsterStorage Disease CESD) . Диагнозата се основава на
нарушение в растежа, диария, фебрилитет, повръщане, хепато- и спленомегалия, повишени серумни
трансаминази и холестерол. Към диагностичните критерии се включва наличието на калцификати в
надбъбречни жлези и изобилие от пенести клетки при костно-мозъчна пункция.
Измерването на LAL ензимна активност и провеждането на генетичен анализ са критерии при
подготовката за започване на лечение. Представяме пациент на 11 г. диагностициран и генетично
верифициран за първи път у нас с адултна форма на болест на Wolman. Пациентът е смесен хетерозигот.
като двете мутации са идентифицирани на интрон 7 (het.c. 822+1G>А) и екзон 8 (het.c. 8944G>А) от LIPA
гена. След поставяне на диагнозата, детето е проследявано в рамките на 3 години в детската клиника на
УМБАЛ “Св Марина - Варна. Въпреки усилията от страна на екипа, започване на лечение с одобрения през
2016г. ензимо-заместващ медикамент Sebelipase alfa не успя да се осъществи. Алтернатива за
семейството бе преместването им в Германия, където детето успешно се лекува вече от 1 година, със
значително подобрение в наблюдаваните показатели.
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Първият пациент със синдром на Temple (OMIM #616222) в България
Йорданова Н., Йотова В., Хачмерян М., Стоянова М., 1Mackey D.
Катедра по педиатрия, Медицински университет – Варна, 1Southampton University, UK

Синдромът на Temple (ST) е рядко генетично импринтинг състояние, което засяга хромозoма 14.
Касае се за деца, които се раждат малки за гестационната възраст (МГВ) и не наваксват постнатално. В
неонаталния период са хипотонични, имат дискретни дисморфични стигми (изпъкнало чело, микрогнатия
и др.); често се налага хранене със сонда. Представя се със забавено двигателно развитие при
сравнително запазено нервно-психическо развитие. В по-късна възраст се появява затлъстяване,
преждевременно пубертетно съзряване и ранни метаболитни усложнения. Основната диференциална
диагноза е със синдрома на Silver-Russell (SRS).
Представяме пациентка на 17 год. 8 мес. със синдром на Temple, родена МГВ (тегло 2350 g и ръст
48 cm на термин), в депресивно състояние. Поради сходния фенотип веднага след раждането е поставена
клинична диагноза SRS. В кърмаческия период девойката е била с хипотония, с изоставане в растежа,
затруднения в храненето, чести хипогликемии и незадоволително наддаване на тегло. След 3-год. възраст
започва бурно наддаване на тегло и постепенно се достига до затлъстяване. От 6 до 10,5 год. възраст
пациентката е лекувана с LH-RH агонист по повод на преждевременен пубертет. Към момента приема
Дехидрокортизон поради диагностициран на 15-год. възраст хиперандрогенизъм от надбъбречен
произход, честа находка при родените МГВ момичета.
Клиничната диагноза при представената пациентка е поставена късно, едва на 17-год. възраст, при
оценка на цялостната динамика в състоянието и популяризирането на ST в международното научно
пространство. Диагнозата (пълна хипометилация на DLK/GTL2 на имптринтинг центъра на хромозома
14q32) е потвърдена в края на 2018 год. В заключение, диагностицирането на първия пациент със
синдром на Temple у нас стана възможно поради продължителното клинично проследяване на
пациентката в един център и развиващите се възможности в областта на генетиката. Необходимо е
увеличаване на националното познание относно по-редките импринтинг синдроми с цел по-навременна
диагностика и съсредоточаване на грижата за тях в експертни центрове по редки ендокринни болести.
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Резултати от проследяване на лечението с растежен хормон при пациенти със
Синдром на Търнър
К. Ранкова, В. Младенов, С. Галчева, В. Бояджиев, Н. Йорданова, Ю. Баздарска, В. Йотова
Катедра по педиатрия, МУ-Варна

Синдромът на Търнър е генетично заболяване, с честота 1 на 2500 живородени и една от
основните му прояви е нисък ръст. Лечението с растежен хормон (РХ) води до подобряване на растежната
скорост и крайния ръст при тези пациенти.
Цел: Обобщаване на резултатите от лечението с РХ при пациенти със синдром на Търнър, които за
периода 2011–2018 г. са проследявани в Експертен център по редки ендокринни болести (ЕЦРЕБ).
Пациенти и методи: В проучването са включени 13 деца с генетично доказан синдром на Търнър
или Търнър вариант (38.4% - 45,X) на лечение с РХ, на възраст от 2 до 18 г. (92.3% момичета). Терапията с
РХ е започнала на възраст 8.5±3.8 г., като проследяването в центъра е общо 720 пациенто-месеца. Всички
пациенти са лекувани поне за една пълна година.
Резултати: При начална доза от 0.032±0.007 mg/kg/d е постигната растежна скорост от 7.6±1.3 cm
за първата година. При запазване на средната доза през втората година от лечението растежната скорост
е 7.0±1.2 cm (n=12, p<0.005). Наблюдава се положителна динамика в SDSръст от началото на лечението до
края на първата година (-2.9±1.0 до -2.4±1.0, p=0.005). Значима промяна (р=0.001) се открива в
стойностите на SDSIGF-1 преди (-0.4±1.1) и след 1 година лечение (1.8±1.4), без да надвишават 2SDS. При 6
от пациентите е започната пубертетна индукция с естрадиол на средна възраст 13.9±1.3 г., като най-рано
е стартирано, след 11 годишна възраст, 6 месеца, а най-късно 2 г. 6 мес. след началото на терапия с РХ.
При една от пациентките с генетичен вариант [46,Xdel(Xp22,1)/46,XX] е настъпил спонтанен пубертет.
Заключение: Установените растежна скорост и здравни показатели са близки до резултатите за
ефекта от терапия с РХ при синдром на Търнър от проучвания, касаещи същия период. Настоящият анализ
е основа за оптимизиране на лечебния подход през следващите години, съобразно новия консенсус за
лечение при синдром на Търнър, и подобряване изхода и качеството на живот на тези пациенти.
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Септо-оптична дисплазия комплекс
Д.Денева1, Е.Родопска1, М.Колева1, И.Александрова1,3, А.Асенова1,3, Е.Славкова1,
Н.Топалов2,3,В.Божинова 1
1Клиника

по нервни болести за деца, УМБАЛНП ,,Св. Наум”-София
по рентгенология, УМБАЛНП ,,Св. Наум”-София
3Медицински Университет, София
2Отделение

Септо-оптичната дисплазия (SOD) е описана за първи път от Reeves през 1941 г. като липса на
septum pellucidum при аномалии на зрителния нерв. Впоследствие е описана и връзка с хипофизарна
дисфункция. Диагнозата SOD може да се постави, когато се налице два или повече признака от
класическата триада: хипоплазия/дисплазия на оптичния нерв; хипоплазия или липса на septum
pellucidum, често и на corpus callosum; хипоталамо-хипофизарна дисфункция- от изолиран дефицит до

панхипопитуитаризъм. Тази констелация от лезии може да включва и свързани мозъчни аномалиишизенцефалия, кортикална дисплазия, церебеларна хипоплазия, хипоплазия или агенезия на
олфакторен булб/нерв. По този начин SOD се обсъжда по-скоро като комплексен синдром, с честота от
1/100 000 , без полово превалиране.
SOD може да се появи при раждане в комбинация с множество вродени аномалии или много покъсно, с изоставане в растежа или с по-леки зрителни аномалии. Клинично диагнозата трябва да се
подозира при новородени с хипогликемия, жълтеница, микропенис, с или без десцензус на тестисите,
нистагъм, със или без аномалии по средна линия, като цепки на небцето и устата. Колкото по-рано е
поставена диагнозата, толкова по-добър е резултатът, тъй като нелекуван хормонален дефицит
допълнително утежнява адаптацията на дете със зрително увреждане, също така поставя пациента в риск
от хипогликемия, надбъбречни кризи и впоследствие смърт.
Представят се три случая на септо-отпична дисплазия, съпроводена с допълнителна неврологична
патология, с което се потвърждава клиничната хетерогенност и вариабилност на синдрома. Вниманието
трябва да се съсредоточи върху ранната диагностика и разпознаване на това комплексно разстройство, с
оглед повлияване на понякога животозастрашаващите ендокринни нарушения. Необходим е
мултидисциплинарен екипен подход при диагностицирането и лечението на тези пациенти, включващ
детски ендикринолог, детски невролог и офталмолог. Според състоянието се провежда хормонална
заместителна и антиепилептична терапия, както и лечение на рефракционните аномалии.
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Синдром на Andersen-Tawil – клиничен случай на мутация в KCNJ2, Exon 2, c.232G>T
(p.Asp78Tyr)
Мирена Вълкова 1, Елена Цолова 1, Делян Овчаров 1, Юлиан Цветанов 1, Милена Милетиева 2,
Александър Фарфаров 1, Даяна Видова 1, Велина Гергелчева 1
1 Клиника по неврология, Университетска болница „Софиямед“
2 Клиника по кардиология и инвазивна кардиология, Университетска болница „Софиямед“
Увод: Синдромът на Andersen-Tawil е рядко автозомно-доминантно заболяване (най-често с мутации в
KCNJ2 гена) с честота около 1 на 1 милион, в литературата са описани около 200 случая в света, като се
смята, че се среща в под 10% от всички случаи с периодична парализа. В основата на синдрома стоят (1)
периодични парализи, обичайно без явен тригер, (2) наличие на аритмии и дълъг PQ интервал на ЕКГ, (3)
леки физически малформации, като микрогнатия, хипертелуризъм, синдактилия, клинодактилия,
сколиоза, блефарофимоза и дентални абнормности. Възможни са още нарушено невропсихично
развитие, нисък ръст, двупосочна вентрикулна ектопия и др. Лечението е симптоматично, за
периодичните парализи обичайно се предписва ацетизоламид.
Клиничен случай: Представяме клиничен случай на мъж на 35 години с епизоди на мускулна слабост от
16 годишна възраст, обхващаща най-вече долни крайници с трайност до няколко дни, който се
презентира в клиниката с аритмия и слабост в мускулатурата на десен раменен пояс и мишница от 2 дни,
както и постепенно прогресираща слабост в краката. От физикалния преглед –малформативни лицеви
черти и лека сколиоза, слабост за десен раменен пояс и ръка и двустранна проксимална лека слабост в

краката, общо снижени рефлекси и нормална сетивност, наличие на екстрасистолна аритмия. ЕМГ е в
насока дифузна миогенна увреда. С повтарящи се лабораторни данни за завишена креатинфосфокиназа,
нормален калий и ацидоза (ВЕ около -6). Холтер ЕКГ с данни за екстрасистолна аритмия, бигеминия и
удължен PQ интервал (непостоянно). Болният е насочен за изследване на дълговерижни мастни
киселини – в норма, както и за болест на Pompe – отр. При генетичния анализ се установи хетерозиготно
носителство на мутантен KCNJ2 (17q24.3; екзон 2, c.232G>T (p.Asp78Tyr)), което се асоциира със синдром
на Andersen-Tawil.
Заключение: Представеният клиничен случай е на рядко генетично заболяване, което асоциира
периодични парализи, нарушения в сърдечния ритъм и често неизразени амлформативни черти.
Диагнозата се основава на определени клинични критерии и генетично изследване. Поставянето на точна
диагноза е важно, поради силно завишения риск от животозастрашаващи аритмии и внезапна сърдечна
смърт при тези болни.
Ключови думи: синдром на Andersen-Tawil, периодична парализа, аритмии
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Синдром на Boucher-Neuhäuser при български пациенти с мутации в PNPLA6 гена
Т. Чамова1, Н. Иванова2, С. Бичев3, С. Чернинкова1, Д. Златарева4, К. Михова2, В. Митев2, Р. Кънева2, А.
Йорданова2,5,6, И. Търнев1,7
1Клиника

по Нервни болести, УМБАЛ „Александровска”, МУ- София
по молекулярна медицина, Катедра "Медицинска Химия и Биохимия", МУ-София
3Национална генетична лаборатория, МУ-София
4Катедра по Образна диагностика, МУ-София
5Molecular Neurogenomics Group, Department of Molecular Genetics, VIB, Антверпен 2610, Белгия
6Neurogenetics Laboratory, Institute Born-Bunge, University of Antwerp, Антверпен 2610, Белгия
7Департамент по когнитивна наука и психология, НБУ, София
2Център

Въведение: Мутациите в PNPLA6 гена се асоциират със спектър от невродегенеративни заболявания: от
наследстване спастична парапареза, през чисти форми на атаксия до комплексни форми на автозомнорецесивни атаксии, асоциирана с хипогонадотропен хипогонадизъм в рамките на синдромите на
Boucher-Neuhäuser (BNS) и Gordon Holmes (GHS). Двата синдрома се различават помежду си по отношение
на хориоретиналните промени, които са типични за BNS, но отсъстват при GHS, където е налице
квадрипирамиден синдром.
Цел: Да се представят клиничните характеристики на първите две пациентки в България с установени
мутации в PNPLA6 гена.
Материал и методи: Представяме две български пациентки, принадлежащи към две различни
родословия, при които са проведени неврологичен и акушерогинекологичен преглед,
невроофталмологична оценка, електроневрография (ЕНГ) и магнитно-резононстна томография на главен
мозък (МРТ). Диагнозата е доказана чрез WES (Whole exome sequencing) при двете засегнати.
Резултати: Началото на оплакванията при двете пациентки е съответно на възраст 19 и 23 г., с нарушение
на зрението и замъглено виждане, съчетано с нестабилна походка, които много бавно прогресират във
времето. При двете е установена първична аменорея, всл. хипогонадотропен хипогонадизъм. От

неврологични статус и при двете болни са налице панцеребеларен дискоординационен,
квадрипирамиден и полиневропатен (предимно сетивен) синдроми. При една от болните е налице
макулна дегенерация, а при втората retinitis pigmentosa-тип rod-cone type. ЕНГ изследване е с данни за
аксонна сетивна и моторна полиневропатия. На МРТ на главен мозък се установява изразена
малкомозъчна атрофия. WES (Whole exome sequencing) при двете засегнати установяват мутации в
двойно хетерозиготно състояние в PNPLA6 гена.
Обсъждане: При пациенти с атаксия, хипогонадотропен хипогонадизам и зрителни нарушения трябва да
те търсят мутации в PNPLA6 гена.
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Синдром на Chang-Davidson-Carlson и папиларен карцином
Пресияна В. Няголова, Митко Д. Митков, Боян И. Нончев, Мария М. Орбецова
Клиника/Секция по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги”, МФ, МУ-Пловдив
Въведение: Синдромът на Chang-Davidson-Carlson се характеризира с изолиран хипогонадотропен
хипогонадизъм в комбинация с пигментна дегенерация на ретината. Счита се, че унаследяването е
автозомно-рецесивно, а честотата му е 1:1 000 000 живородени деца. Представен е клиничен случай на
пациентка с изолиран хипогонадотропен хипогонадизъм, пигментна дегенерация на ретината и
папиларен карцином на щитовидна жлеза.
Клиничен случай: Касае се за 25 годишна жена с необременена фамилна и перинатална анамнеза,
насочена за актуална хормонална оценка във връзка с установен хипогонадотропен хипогонадизъм. На
14 годишна възраст, във връзка с затруднено нощно виждане и прогресивна загуба на периферно зрение,
е установена пигментна дегенрация на ретината. На 18 годишна възраст по повод първична аменорея са
установени ниски нива на гонадотропни хормони, естрадиол и тестостерон и нормални стойности на
тиреоидни хормони и пролактин. Налице са ехографски данни за хипопластични яйчници и матка при
нормален женски кариотип (46, XY). Проведено е магнито-резонансноизследване на хипоталамохипофизната област, което не открива патологични промени на мозъчния паренхим и хипофизната жлеза.
По време на хоспитализацията при ултразвуково изследване на шийна област е визуализиран възел в
щитовидната жлеза с рискови ехографски характеристики. Проведена е тънкоиглена аспирационна
биопсия с цитологичен резултат папиларен тиреоиден карцином.
Заключение: В симптомокомплекса на изключително редкия генетично обусловен синдром на ChangDavidson-Carlson са открити общо 21 асоциирани заболявания, но не и малигнени процеси. В достъпната
литература не е публикувано съчетание с папиларен карцином на щитовидната жлеза.
Ключови думи: синдром на Chang-Davidson-Carlson, хипогонадотропен хипогонадизъм, пигментна
дегенерация на ретината, папиларен карцином
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Синдром на Cushing при двустранна макронодуларна хиперплазия
Сава В. Петров, Виктория П. Тодорова, Мария Ж. Митева, Петя С. Консулова,
Мария М. Орбецова
Клиника/Секция по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги”, МФ, МУ-Пловдив

Въведение: Надбъбречните аденоми и карциноми са най-честата причина за ендогенна АКТХнезависима форма на синдром на Cushing. Далеч по-редки са АКТХ-независимите двустранни
надбъбречни хиперплазии. В зависимост от размера на нодулите те се разделят на макронодуларни
(нодули над 1 см) и микронодуларни (нодули под 1 см) Честотата на АКТХ-независимата двустранна
макронодуларна хиперплазия е под 1%.
Клиничен случай: Представя се мъж на 47-годишна възраст с анамнеза за трудно зарастващи рани,
покачване на телесно тегло, артериална хипертония и мускулна слабост. Няма фамилна анамнеза за
ендокринопатии. От проведените лабораторни изследвания се установяват нива на серумен кортизол в
8 ч. - 613.42 nmol/L, в 23 ч. - 361.36 nmol/L (тенденция към заличаване на ритъма); повишени нива на
свободен кортизол в 24-часова урина - 1843.06 nmol/24h, потиснат АКТХ - 4.09 pg/mL. При супресионен
тест на Liddle няма адекватна супресия: кортизол в 8 ч. - 554.76 nmol/L, АКТХ - 3.67 pg/mL, DHEA-S - 26.5
µg/dL. КТ на абдомен визуализира двустранно броеницо-подобно уголемяване на адреналните телца и
крачета. Ляв надбъбрек: медиално краче - 36/55мм; тяло - 30/40мм; латерално краче - увеличено под
формата на налобена мекотъканна структура с приблизителни аксиални размери 36/52мм, достигаща
вентро-каудално до бъбречния хилус. Десен надбъбрек: медиално краче 18/23мм; тяло 23мм; латерално
краче - 21мм; тяло - 17мм. Размерите на отделните формации са 1 см, плътността им е ниска в нативна
фаза (между -6 и +8 ХЕ), след контрастиране в паренхимна фаза не надвишава 50-57 ХЕ, а в късна
равновесна фаза е налице "отмиване" на контрастната материя с плътности около 10-20 ХЕ. Извършената
магнитно-резонансна томография с фокус хипоталамо-хипофизна област не установява патологични
промени. От останалите изследвания са налице данни за захарен диабет, хипогонадотропен
хипогонадизъм при еутиреоидно състояние.
Заключение: Представеният клиничен случай с доказана много рядката форма на първична двустранна
макронодуларна надбъбречнокорова хиперплазия представлява диагностично и терапевтично
предизвикателство в клиничната практика, налагащо екипен подход с участие на ендокринолози и
ендокринни хирурзи.
Ключови думи: синдром на Cushing, първична макронодуларна надбъбречнокорова хиперплазия,
хипогонадотропен хипогонадизъм
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Синдром на болезнен крак и движещи се пръсти (PLMT) - клиничен случай
Ц. Асенов1,2, А. Атанасов1, Г. Николова1, Н. Горанова1, Н. Калайджиев1,2,
В. Тодоров1,2, М. Иванова1,2, Н. Топалов1,2, И. Миланов1,2, Д. Богданова1,2
1Клиника по невродегенеративни и периферно-нервни болести, МБАЛНП „Св. Наум“
2 Медицински Университет София

Цел: Синдромът на болезнения крак и движещи се пръсти (PLMT - Painful leg and moving toes) е без
специфична етиология. Повечето от случаите са свързани с патология на гръбначния мозък, на cauda
equina или периферна невропатия.
Патогенезата на PLMT е неясна и също така не е сигурно дали произходът на движението е
периферен или централен. Разстройството се характеризира с болка и необичано повтарящи се
неритмични движения на пръстите на долния крайник.
Представяме клиничен случай на 71-годишна пациентка, с много тежка проява на PLMT синдром.
Започнал с неволево движение на пръстите на десен крак. Две години по-късно се появила силна болка
в дясно ходило. Симптомите са резистентни към всяка възможна лекарствена терапия за това състояние,
с изключение на ботулинов токсин тип А. Инжектиран е във flexor digitorum brevis и десен abductor digiti
minimi под електромиографски контрол.
Методи:
МРТ главен мозък.
МРТ лумбален отдел на гръбначен мозък.
ЕМГ.
ПКК и биохимия.
Резултати:
МРТ главен мозък – Хиперинтенсна в Т2 лезия над ляв putamen.
МРТ на гръбначен мозък – стеноза на спинален канал на ниво L3-L4.
EMГ – радикулопатия L4,L5 и S1 вдясно, без данни за полиневропатия.
ПКК и биохимия – без особености.
Заключение: PLMT е рядко състояние, което може да бъде симптоматично или криптогенно.
Представяме рядка форма на заболяването със засягане само на десния крак и това, че движението на
пръстите на краката предхожда болката. При пациентката се установиха две възможни етиологични
причини: лезия в областта на базални ганглии и лумбална радикулопатия. Значителен ефект върху
неволевото движение е постигнат с ботулинов токсин. Болката е редуцирана, но перзистира.
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Синдром на Брутон – клинично проявление и критерии за диагностициране и
лечение
Теодор Ангелов, Александър Петров

Въведение: Х-свързаната агамаглобулинемия (синдром на Брутон, XLA) е хуморален имунен дефицит,
описан за първи път през 1952 г. Епидемиологично честотата в България е оценена на 1: 1 750 000, като
се засягат само пациенти от мъжки пол. Заболяването се дължи на мутации в гена btk, кодиращ
аминокиселинната последователност на ензим, отговорен за диференциацията и зреенето на Влимфоцитите (етап пре-В към зрял В-лимфоцит). Синдромът на Брутон се проявява след шестмесечна
възраст с повишена честота на пиогенните инфекции в дихателната, храносмилателната и други системи,
поради изчерпване на трансплацентарно преминалите имуноглобулини. Преживяемостта се определя от
вида на мутацията и адекватността на приложената терапия.
Цел: Целта на проучването е да представи патогенезата и клиничното проявление на Х-свързаната
агамаглобулинемия и да изясни критериите за диагностициране и лечение.
Методи: За изготвянето на проучването е използвана наличната за студентите по медицина литература,
както и допълнителни български и международни научни източници.
Заключение: Х-свързаната агамаглобулинемия е рядко заболяване, чиито носители трябва
задължително да бъдат диагностицирани, лекувани и проследявани в специализирани центрове. Честото
засягане и наличието на усложнения от страна на дихателната, гастроинтестиналната и нервната система
налагат активно патогенетично имунозаместително лечение и рехабилитационно третиране.
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Синдром на Голденхар - клиничен случай
Д. Бецинска, В. Божинова, Р. Кузманова, Н. Топалов, А. Шокова, И. Асенов, В. Недева, Н. Нейков
МБАЛНП “Свети Наум“
Синдромът на Голденхар, известен още като „окуло- аурикуло- вертебрален синдром“, се
характеризира с вродени аномалии в ухото, окото, лицевите кости и вертебралните прешлени. Могат да
се засегнат и вътрешни органи като сърце, бъбреци и бели дробове, а също и мозъка: дифузна
хипоплазия, хидроцефалия, дисгенезия на corpus callosum и други. Обичайно се засяга само едната
страна, но в около 10% от пациентите се среща билатерално. Развитието на синдрома се свързва с
нарушено кръвоснабдяване на първата и втората хрилни дъги по време на ембрионалното развитие.

Честотата на заболяването при новородени е между 1/3500 и 1/26500. В повечето случаи то възниква
спорадично, но са описани фамилии с автозомно доминантно унаследяване.
Представяме жена на 48 г., родена с лицева асиметрия с ограничени движения в лявата лицева
половина, малформативен череп, периферна лезия на левия лицев нерв, наличие на придатък пред
лявата ушна мида и израстък на роговицата на дясното око. Допълнително се откриват аномалии на
вертебралните прешлени, главен мозък и вътрешните органи.
Използвани методи: анамнеза, неврологичен статус, компютърна томография на главен мозък,
рентгенография на шийни прешлени, аудиометрия, ултразвуково изобразяване на коремни органи,
невроофталмологично изследване, MMSE.
В заключение: представеният случай показва разнообразието в клиничните прояви при синдрома
на Голденхар.
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Синдром на Мориак – среща ли се въпреки съвременното лечение на диабета?
Ст. Елкина, И. Халваджиян, В. Боцова, Ч. Петрова
Катедра по Детски болести, Медицински университет – Плевен

Синдромът на Мориак (СМ) е рядко срещано усложнение на тип 1 диабет (Т1Д), дължащо се на
инсулинов дефицит или неадекватно инсулиново лечение. Описан е за първи път през 1930г. от френския
лекар Pierre Mauriac при деца с дългосрочен лош метаболитен контрол и се характеризира с
хепатомегалия, изоставане в растежа, затлъстяване с фациес луната и забавено пубертетно развитие.
Въпреки възможностите на съвременното инсулинолечение и новите технологии, подобрили значително
нивото на метаболитния контрол, СМ все още се среща сред българските деца с диабет.
Поставихме си за цел да се анализират факторите, допринасящи за развитието на СМ сред децата с Т1Д
на интензифициеана терапия с аналогови инсулини.
Материал на изследването са 107 деца с Т1Д, наблюдавани в Детски диабетен център към Отделение по
ендокринология и диабет на Детска клиника, УМБАЛ – Плевен за периода 2015-2019г.
Методи: Медицинско интервю и анализ на медицинска документация; Физикален преглед с
антропометрия; Лабораторни и образни изследвания
СМ е диагностициран по критериите на Pierre Mauriac, 1930г.
Резултати: СМ се установи при 3 момичета от 107 деца с Т1Д съответно на 8, 14 и 16 год. Възраст, които
са с лош дългосрочен метаболитен контрол - среден HbA1c 9,83% (9,41% - 10,58%). Индивидуалният
анализ при всяка пациентка доказа придружаващи заболявания и/или рискови фактори, допринасящи за
лошия диабетен контрол. При пациентката на 8г. се установи автоимунен хипотиреоидизъм, цьолиакия
и хронична рецидивираща генитална кандидоза. При пациентката на 14г. – цьолиакия и социалните
фактори като затруднен достъп до детски ендокринолог и неглижиране на диабетните грижи от страна
на майката. Пациентката на 16г е родена малка за гестационната възраст, има бронхиална астма и късна
форма на ВНХ.

Заключение: Синдромът на Мориак е рядко, но все още срещано усложнение сред българските деца с
Т1Д. При описаните от нас случаи той е резултат не само на лош метаболитен контрол, но се асоциира и
с други автоимунни/ендокринни заболявания и рискови фактори от социалната среда.
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Синдром на Търнър – все още трудно разпознаваем и късно диагностициран в
клиничната практика

¹И. Халваджиян, ²В. Йотова, ¹Ч. Петрова, ¹С. Елкина
¹Детска клиника, УМБАЛ „ Г. Странски“ ЕАД гр. Плевен, МУ-Плевен
²Клиника по детска ендокринология, УМБАЛ „Св. Марина“ гр. Варна, МУ-Варна
Синдромът на Търнър (TS) е хромозомно заболяване с пълна/частична загуба на втората Х
хромозома (1:2500 живородени момичета). Важно е да се диагностицира най-късно до пубертета, но все
още диагнозата често значително се забавя. Проследяването на пациентите с TS трябва да следва
препоръките на Cincinnati Guidelines 2017.
Представяме два клинични случая на късно диагностициран TS, въпреки редовните консултации на
двете момичета от личните лекари и педиатри по местоживеене. Проследяването е съвместно с
Експертния център по редки ендокринни болести УМБАЛ „Св. Марина“, Варна. Липсващото менструално
кървене до 15-год. възраст и незадоволителните консултации с гинеколог са причина майката на първата
пациентка сама да открие вероятната диагноза в Интернет. Тъй като генетичното изследване е проведено
едва на 15 г. 6 мес. възраст, пациентката остава с нисък ръст поради пропуснато време за приложение на
растежен хормон (РХ). Вече втора година се индуцира пубертетно развитие. Втората пациентка бе
диагностицирана на 12-год. възраст, когато поради нисък ръст е насочена към ендокринолог за възрастни
от близък на семейството лекар хирург. Преди диагнозата е претърпяла оперативни интервенции по
повод на характерни за синдрома проблеми - чести отити и намаление на слуха, поради високо небце по
препоръка на стоматолог е изготвен обтуратор, поставен на 11-год. възраст и използван продължително.
Впечатляващ е високият таргетен ръст (173.5 cm), докато момичето от малко е расло с 15 cm под долната
граница на таргетния обхват. Лечение с РХ стартира на 12 г. 3 мес. възраст, с добра растежна скорост (7
cm/год.), при средна доза на РХ от 0.045mg/kg/дн.
Повишаването информираността на личните лекари, педиатрите и обществото по проблемите на
растежа би скъсило времето за поставяне на навременна диагноза при редките заболявания, свързани с
нисък ръст. С тази цел е създаден и действа проектът GrowInform (www.growinform.org), както и се
насърчава съвместната работа на проследяващите растежа здравни работници със съществуващите
пациентски организации (http://www.raredis.org//).
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Случай на хипофизарен аденом с ко-секреция на РХ, Пролактин и АКТХ
П. Рачева, А. Еленкова, Р. Робева, С. Захариева
УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, Катедра по Ендокринология, Медицински факултет, МУ-София

Въведение: Хипофизарните аденоми представляват туморни образувания, които могат да произхождат
от различни клетки на хипофизата. В зависимост от наличието на хормонална секреция се класифицират
като секретиращи и несекретиращи. Секретиращите аденоми обикновено отделят в циркулацията един
аденохипофизен хормон, аденомите с плурихормонална секреция са значително по-редки като найчесто се касае за ко-секреция на растежен хормон (РХ) и пролактин (ПРЛ). Смесени аденоми, съставени
едновременно от соматолактотрофни и кортикотрофни клетки са изключителна рядкост поради
различните транскрипционни фактори, регулиращи експресията на тези хормони.
Клиничен случай: Представяме рядък случай на 28-годишен мъж с макроаденом на хипофизата, косекретиращ РХ, ПРЛ и адренокортикотропен хормон (АКТХ). Шест месеца преди постъпването в
клиниката, пациентът е диагностициран с акромегалия въз основа на типична клинична картина и ЯМР
данни за инвазивен макроаденом на хипофизата, компресиращ оптичната хиазма. Едновременно с това
се установяват хиперпролактинемия, вторичен хипотиреоидизъм и хипогонадизъм. Не са провеждани
допълнителни хормонални изследвания. Пациентът е насочен за оперативно лечение. Проведени са
субтотална транссфеноидална аденомектомия и телегаматерапия без сигнификантно повлияване на
оплакванията.
Първоначалната оценка в клиниката установява клинични и лабораторни данни за активна акромегалия,
както и повишени нива на ПРЛ, АКТХ, сутрешен кортизол и липса на супресия след експресен блокаж,
въпреки липсата на характерна клинична картина на хиперкортизолизъм. На контролния ЯМР се
визуализира резидуален аденом. Пациентът не се повлиява от започнатото лечение с Октреотид и
Каберголин и е насочен за транскраниална реаденомектомия. Имунохистохимичният резултат показва
смесен тумор, продуциращ АКТХ, РХ и ПРЛ. Постоперативните изследвания потвърждават персистираща
секреция на РХ и АКТХ. Включено е лечение с Пегвисомант, към което пациентът изявява непоносимост.
Проведено е повторно лъчелечение също без задоволителен резултат. Започнато е лечение с
Пасиреотид, на фона на което се отчита трайна хормонална ремисия.
Заключение: Хипофизарните аденоми с ко-секреция на АКТХ, РХ и ПРЛ са изключително редки, но в
повечето случаи имат агресивен характер и налагат мултимодален подход – неврохирургия, лъчелечение
и комбинирано дългосрочно консервативно лечение поради екпресията на различни рецептори.
Ключови думи: плурихормонален хипофизарен аденом, акромегалия
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Съчетан тиреоиден и хематологичен малигнитет – клиничен случай
Боян Нончев 1, Росен Димов 2, Емилия Чонова 3, Владимир Данев 4; Емил Спасов 5; Любослав Димов 1;
Елена Чобанкова 1
1 Клиника по ендокринология УМБАЛ “Каспела”; Медицински Университет Пловдив;
2 Клиника по хирургия УМБАЛ “Каспела” Медицински Университет Пловдив;
3 Отделение по патоанатомия УМБАЛ “Каспела” Медицински Университет Пловдив
4 Катедра по патоанатомия Медицински Университет Пловдив;
5 Клиника по хематология УМБАЛ “Каспела”; Медицински Университет Пловдив;
Едновременната поява на злокачествени заболявания на различни органи е рядко срещана в
медицинската практика, но може да причини сериозни диференциално-диагностични затруднения.
Внимателната интерпретация на резултатите от отделните изследвания е от съществено значение за

уточняване на диагнозата и определяне на терапевтичния подход. Представяме клиничен случай на лице
от мъжки пол на възраст 61г., насочен към клиника по ендокринология във връзка с бързо нарастваща
подутина в лява шийна област. Ултразвуковото изследване установи голяма нодозна формация в
областта на ляв тиреоиден лоб с високрискови ехографски храктеристики. В съчетание с това – данни за
суспектна лимфаденопатия в латерален шиен компартимент двустранно. Извършена бе тънкоиглена
биопсия под ехографски контрол с изследване на тиреоглобулин и калцитонин в смив от биопсичната
игла на лимфните възли. Въз основа на резултатите от цитологичния анализ и хормоналните тестове се
прие работна диагноза метастатичен медуларен карцином на щитовидната жлеза. Пациентът бе насочен
за радикално хирургично лечение - тиреоидектомия с двустранна шийна лимфна дисекция.
Хистологичното изследване потвърди медуларен карцином на щитовидната жлеза с метастаза в лимфни
възли в съчетание с лимфопролиферативен процес – хронична лимфоцитна левкемия/дребноклетъчен
лимфоцитен лимфом. В следоперативния период пациентът се проследява от ендокринолог и хематолог.
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Тежка енцефалопатия с начало в неонаталния период, свързана с GFM1 ген,
обуславяща комбиниран дефицит в окислителното фосфорилиране
Марияна Георгиева, Маргарита Панова, Иван Иванов, Тихомир Тодоров, Албена Тодорова, Десислава
Търтова, Цветелина Цветанова, Илияна Пачева
Катедра по Педиатрия и медицинска генетика - Медицински Университет – Пловдив, Клиника по
Педиатрия – УМБАЛ «Св. Георги»
Генетична Медико-Диагностична Лаборатория „Геника”- София

Увод: Честотата на митохондриалните болести в детска възраст е от 1:5000 до 1:20000. В 90% са
вследствие на мутации в ядрения геном, кодиращ субединици от респираторните вериги, ензими,
кофактори, необходими за функционирането на мтДНК. Клиничната изява е разнообразна, с
мултиорганно ангажиране с предоминанто засягане на ЦНС, мускули, очи, черен дроб, бъбреци.
Клиничен случай: Представяме случай на дете на 2 г. с клиника на тежка енцефалопатия от
раждането – генерализирана мускулна хипотония, гърчове, прогресиращ квадрипаретичен синдром с
псевдобулбарна парализа, дълбоко изоставане в нервно-психическото развитие, оформяща се
терапевтично-резистентна епилепсия с чести миоклонични, фокални и генерализирани клонични и
тонично-клонични гърчове. ЕЕГ е с мултифокални и генерализирани пароксизмални прояви. МРТ показва
общомозъчна атрофия, ангажираща и малък мозък. На 5-м.в. изявява преходна хепатопатия с лактатна
ацидоза след лечение с валпроат. За лечение са използвани антиепилептични медикаменти:
Фенобарбитал, Клоназепам, Валпроат, Леветирацетам, кетогенна диета – без ефект. След широка
диференциална диагноза и изключени вродени грешки в обмяната на веществата, мозъчни
малформации и вродени инфекции е проведено клинично екзомно секвениране и са установени две
различни мутации в GFM1 гена, унаследени съответно от здравите майка и баща. Мутациите в GFM1 гена
водят до дефицит в окислително фосфорилиране, което обяснява клиничната картина при пациента с
водеща церебрална симптоматика с прогресираща мозъчна атрофия. Типично е прогресиращото
чернодробно увреждане, докато при нашия случай хепатопатията е без прогресиращ ход до момента.
Изводи: При тежка енцефалопатия в неонаталния и кърмаческия период, особено в съчетание с
хепатопатия и лактатна ацидоза, е необходимо да се обсъжда митохондриална болест, за чието

доказване рещаващо значение има клиничното или цялостно екзомно секвениране. Това ще позволи
последваща пренатална диагностика. Доказването и описването на нови случаи на митохондриална
болест, специално свързани с GFM1 гена, ще обогати литературата с нови и специфични фенотипни изяви
и ще обособи оформянето на генетични варианти с неясно значение в нови патогенни мутации.
Ключови думи: енцефалопатия, окислително фосфорилиране, митохондриална болест, GMF1 ген,
прогресираща мозъчна атрофия, епилепсия и хепатопатия.
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Фамилен случай на долна спастична парапареза с мутация в SOX2 гена
И. Александрова1,2, А. Асенова1,2, Д. Денева1, Е. Родопска1, Т. Тодоров3, А. Тодорова3,4, З. Тодорова5,6, Е.
Стефанова5,6, В. Божинова1

1Клиника

по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“
по неврология, МУ-София
3Медико-диагностична лаборатория "Геника"
4Катедра по Медицинска химия и биохимия, МУ-София
5Клиника по ендокринология, диабет и генетични болести, СБАЛДБ – София
6Катедра по педиатрия, МУ-София
2Катедра

Мутациите в SOX2 гена са описани при пациенти с анофталмия/микроофталмия, при анофталмияезофаго-генитален синдром, при случаи на хипогонадотропен-хипогонадизъм и хипопитуитаризъм в
съчетание с интелектуален дефицит, фебрилни гърчове и епилептични пристъпи. Налице са и случаи с
изоставане в двигателното развитие, както и случаи на пациенти с долна спастична пареза, най-често в
съчетание със значими очни аномалии, интелектуален дефицит или нарушения на хипоталамо-хипофизогонадната ос.
Представен е случай на момче на 5 год., хоспитализирано за пръв път в Клиниката по нервни
болести за деца на 2 год.-възраст по повод на изоставащо двигателно развитие и изява на фебрилни
гърчове. Неврологичният статус при момчето показва наличие на долна спастична парапареза. Предвид
данните за фамилност – майка с долна спастична парапареза, е обсъдена болест на Strumpell.
Впоследствие при момчето се изявяват и епилептични пристъпи при афебрилитет, а в ЕЕГ се регистрират
двустранни асинхронни огнищни епилептиформени промени в центро-париеталните отвеждания.
Налице е и изоставане в говорното развитие за сметка предимно на експресивната реч. При провеждане
на генетични изследвания с по-широк панел от гени в насока и на епилепсия, и на умствена изостаналост,
е доказана мутация в SOX2 гена, каквато е налице и при майката на момчето. Впоследствие е проведено
по-подробно очно изследване, което показва колобома на папилата на ляв зрителен нерв,
хиперметропия на двете очи и астигматизъм на ляво око, както и МРТ, в която не се визуализират
промени в мозъчния паренхим.
Представен е рядък случай на SOX2 мутация с изява при майката на пациента основно на долна
спастична парапареза без съпътстваща очна симптоматика и без диагностицирана на този етап
дисфункция на хипоталамо-хипофизо-гонадната ос. Клиничната картина при детето е по-типична за SOX2

мутациите, като се изявява с долна спастична парапареза, епилепсия, изоставане в говорното развитие,
данни за микропенис и засягане на зрението.
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Фамилна форма на акромегалия с хипофизарен макроаденом
Павел Е. Станчев, Елена А. Бечева, Мария М. Орбецова
Клиника/Секция по Ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги”, МФ, МУ-Пловдив
Въведение: Акромегалията е рядко ендокринно заболяване с честота около 1 на 8 000 -14 000 души
население. Наследствените генетични мутации при фамилните форми са изключително редки. До 4% от
акромегалиците притежават AIP (aryl hydrocarbon receptor interacting protein) мутации, които от своя
страна определят редица важни агресивни характеристики на заболяването: по-ранна изява, по-голям
размер на соматотропния аденом, по-високи стойности на растежен хормон (РХ).
Клиничен случай: Представя се случай на 38 годишен пациент с акромегалия, диагностицирана през м.
септември 2018 г., с фамилна анамнеза за родственик от първа степен с акромегалия - сестра, починала
по време на операция на хипофизарен макроаденом. Придружаващи заболявания – захарен диабет тип
2 и полинодозна струма. При магнито-резонансно изследване на хипоталамо-хипофизарна област се
открива екстрааксиална, супратенториална огнищна лезия с размери 21/13 мм и агресивно биологично
поведение - супраселарна екстериоризация с компресия на оптичната хиазма, оптичните нерви и
трактуси и хиазмалната цистерна и ангажиране на кавернозния синус. През м. октомври 2018 г. е
проведена транссфеноидална аденомектомия (ТСА) с непълно премахване на макроаденома. Оценката
в следоперативен период показва непълна ремисия – завишени стойности на IGF-1 - 352 µg/L. Това налага
повторна оперативна интервенция през м. февруари 2019 г., с която отново не се постига пълна
хормонална ремисия. Поради новопоявила се компресивна симптоматика от страна на наличната струма
полинодоза пермагна с частично ретростернално разположение, е предприета тотална тиреоидектомия.
Предвид фамилната анамнеза са изследвани показателите на калциево-фосфорната обмяна за
изключване на множествена ендокринна неоплазия (МЕН) тип 1- установяват се нормални нива на ПТХ,
общ и йонизиран Са, Р, АФ. Генетичният анализ за AIP мутация е в ход.
Заключение: Пациентите с акромегалия, притежаващи AIP мутация, имат значително по-нисък
хормонален отговор към SST2 соматостатинови аналози (октреотид и ланреотид). Използването на
пасиреотид показва по-добър терапевтичен резултат по отношение РХ, IGF-1 и размера на тумора.
Следователно, генетичното верифициране на този тип мутации е от изключителна важност за определяне
на терапевтичния подход.
Ключови думи: фамилна акромегалия, хипофизарен макроаденом, AIP мутация, соматостатинови
аналози
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Фамилна хиперинсулинемична хипогликемия с мутация на АВСС8 (SUR1) ген със
симптоматична епилепсия и умствено изоставане
А. Шопова 1,2 , И. Стефанова 1,2, С. Шопова 1, И. Райчев 1, Р. Кузманова 1,2
1МБАЛНП „Свети Наум‘‘ ЕАД, София
2 Медицински Университет- София, Катедра по Неврология

Въведение: Хиперинсулинемична хипогликемия (ХХ) се явява вследствие на нерегулирана
секреция на инсулин от панкреатичните бета клетки. При новородените тя е най-честата причина за тежка
и продължителна хипогликемия. Tранзиторното понижаване на кръвната захар, причинява нарушения в
мозъчната функция, а по-продължителната и тежка хипогликемия до хипогликемични гърчове, кома и
мозъчна смърт. ХХ може да се дължи на генетични причини (вродени) или вторични за определени
рискови фактори. Молекулните механизми, водещи до ХХ, включват дефекти в ключовите гени,
регулиращи секрецията на инсулин от β-клетките. До момента са описани генетични аномалии в девет
гена (ABCC8, KCNJ11, GCK, SCHAD, GLUD1, SLC16A1, HNF1A, HNF4A и UCP2), които водят до вродени форми
на ХХ.
Клиничен случай: Представеният случай дава кратко описание на пациентка с ХХ, с установена
мутация в АВСС8 гена, кодиращ сулфанилурея рецептор 1 (SUR1) на К-АТФ канал. Пациентката е с вродена
фамилна хиперинсулинемична хипогликемия, като в началото на заболяването е имала хипогликемично
провокирани епилептични припадъци, впоследствие с персистиране на пристъпите и при нормални
стойности на кръвната захар, както и с метаболитно предизвикани мозъчни корово-атрофични промени.
Първоначално не е провеждано насочено патогенетично лечение поради късна етиологична диагноза.
Заключение: ХХ е основен рисков фактор за увреждане на мозъка и последваща неврологична
инвалидизация, поради което идентификацията и своевременното лечение на пациенти с ХХ е от
съществено значение.
Ключови думи: Хиперинсулинемична хипогликемия; АВСС8 ген; симптоматична епилепсия;
умствено изоставане.
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Церебеларна атрофия при SCN1A и SCN8A енцефалопатия с представяне на
клинични случаи
И. Александрова1,2, А. Асенова1,2, Д. Денева1, Е. Славкова1, М. Колева1, Т. Тодоров3, А. Тодорова3,4 , В.
Божинова1
1Клиника

по нервни болести за деца, УМБАЛНП „Св. Наум“
по неврология, Медицински факултет, МУ – София
3Медико-диагностична лаборатория "Геника"
4Катедра по Медицинска химия и биохимия, МУ-София
2Катедра

Синдромът на Dravet е тежка епилептична енцефалопатия, характеризираща се с ранна изява на
терапевтично резистентни, често провокирани от фебрилитет, генерализирани и фокални пристъпи и с
когнитивен регрес. В МРТ рядко се визуализира патология като церебрална атрофия, разширени
вентрикули, фокални структурни аномалии, включително хипокампална склероза. SCN8Аенцефалопатията се характеризира с ранна изява на терапевтично-резистентни полиморфни
епилептични пристъпи, съпътствани от двигателен и когнитивен регрес.
Представен е случай на момиче със синдром на Dravet (мутация в SCN1A гена – в интрон 14,
хетерозиготно носителство – 2589+ 3А-Т) с ранна изява на полиморфни, терапевтично-резистентни
пристъпи при данни от неврологичния статус за квадрипирамиден и церебеларен синдром и МРТ данни
за церебеларна атрофия. De-novo мутация с.2617G>T в SCN8A гена е доказана при еднояйчни близнаци с
нормално ранно развитие през първата година от живота и ранна изява на епилептични пристъпи. След
9 год.-възраст при тях се отчита зачестяване на ГТКП и изява на фокални пристъпи. Зачестяването на
пристъпите е съпътствано от двигателен регрес със значително влошаване на походката, както и от
когнитивен регрес, а неврологичният статус показва квадрипирамиден и церебеларен синдром.
Проведената МРТ и при двамата близнаци е с идентична находка – малкомозъчна атрофия.
Двата синдрома - SCN1A и SCN8A енцефалопатия, имат много общи белези, но се различават по
някои особености - вид на епилептичните пристъпи, ЕЕГ находка и ефект при лечение с блокери на Naканали. В случаите на SCN8A енцефалопатия missense мутациите в SCN8A водят до нарушена инактивация
и свръхвъзбудимост на Na(v)1.6 канали, а приложението на блокери на Na-канали обикновено има
благоприятен ефект върху епилептичните пристъпи. Описанието на промени в МРТ е насочено към
разбиране на патогенетичните механизми на епилептичния синдром и към търсене на евентуална връзка
между описаната патология и тежестта на епилептичните пристъпи. Обсъжда се и клиничното им
значение като субстрат за когнитивен регрес, включително за когнитивни нарушения от типа на
церебеларен когнитивен синдром при пациентите с церебеларна симптоматика.

