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уважаеми колеги и приятели,

изключително съм щастлив да ви поканя на Петия конгрес на българското 
дружество по белодробни болести.

след нашия последен конгрес през 2012 дружеството ни продължи да се раз-
вива като научна организация, добре подготвена да посреща трудностите на 
ежедневието.

сега гордо може да кажем, че знаем повече за епидемиологията на хронични-
те обструктивни заболявания. Постигнахме и другата си основна цел - да пре-
върнем в непрекъснат процеса на предаване на знания и умения на нашите 
млади колеги.

Очаква ни много вълнуващ конгрес, покриващ важни теми като туберкулоза, 
обструктивни болести, белодробен рак, белодробни инфекции и др. Предстоят 
симпозиуми на високо ниво с лектори от българия и европа.

Очаквам ви!

Доц. Явор Иванов
Председател на БДББ

dear colleagues and friends,

i am very happy to welcome you to the fifth congress of the bulgarian respiratory 
society.

since our latest congress in 2012 our society has grown as a scientific organization 
very well prepared to face the challenges of everyday life. 

now we can proudly say that we know more about the epidemiology of chronic 
obstructive pulmonary disease in bulgaria. We have also achieved one of our main 
goals to disseminate knowledge and skills about respiratory diseases to our young-
er colleagues.

We are looking forward to a very exciting congress covering very important issues 
like tuberculosis, obstructive lung diseases, cancer, respiratory infections etc. We 
are expecting top level symposia with lectures from prominent speakers coming 
from bulgaria and europe.

so i am looking forward to meeting you in June 2014!

Dr. Yavor Ivanov,
Chairman of the Bulgarian Respiratory Society
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ОрганизациОнен КОмитет:
 1. явор иванов – председател

 

Членове:
 2. Коста Костов – заместник-председател

3. Огнян георгиев 

 4. денчо Османлиев

 5. владимир Ходжев

 5. анахид торосян

 6. димитър Костадинов

 7. димитър граматиков

Секретари: николай янев, николай Кючуков

научен комитет :
 1. диана Петкова – председател

Членове:
2. даниела Петрова

 3. Павлина николова

 4. данаил Петров

 5. благой маринов

 6. милена енчева

 7. димо димов

Секретари: в. стратев, в. димитрова
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уважаеми колеги и приятели ,
От името на научния комитет ви приветствам с „добре дошли“ на Петия конгрес на 
българското дружество по белодробни болести. научният комитет работи усърдно, 
за да ви предостави една богата и многопластова конгресна програма. Постарахме 
се тя да бъде образователна и научна, предизвикателна и разнообразна, предназ-
начена за всички, за които белодробната медицина е призвание. тя ви очаква!

един бърз поглед към програмата ще ви информира, че научният комитет е пред-
видил девет симпозиума, четири сесии „срещи с професора“, пет сесии с устни 
презентации, три постерни сесии. с огромен респект и интерес ще очакваме почет-
ната лекция на президента на европейското респираторно дружество ers проф. 
Питър барнс, специален гост на нашия форум, както и симпозиумите, спонсорира-
ни от индустрията, в които модератори и лектори са водещи европейски и българ-
ски експерти. нов момент в научната програма са обедните сесии, предназначени 
за най-любознателните и активни участници в конгреса. По традиция всички ори-
гинални съобщения ще бъдат оценени от модераторите и въз основа на приетия 
от ус на бдбб регламент ще бъдат излъчени и наградени най-добра устна пре-
зентация и най-добър постер. надяваме се по време на нашия най-висок форум 
да използваме възможността да развием лични контакти, да разширим взаимното 
уважение, да обогатим и надградим личните си концепции за диагностиката и ле-
чението на пациентите с белодробни заболявания.

благодарим на всички ви, че сте тук, за да споделите своя научен принос и инте-
рес.

надяваме се нашият конгрес да бъде едно запомнящо се и голямо събитие!

Диана Петкова
Председател на Научния комитет

dear friends and colleagues,

on behalf of the scientific committee i would like to welcome you to the fifth congress 
of the bulgarian respiratory society. our committee has worked hard to ensure you 
get a rich and multilayered program for the congress. We tried to make it both - educa-
tional and scholarly, challenging and varied, appealing to all who have chosen pulmonary 
medicine as their vocation. 

here is a recap of the program. the scientific committee has planned nine symposia, 
five meet the professor sessions, five oral presentation sessions and three poster ses-
sions. i would like to draw your attention to the participation of professor p. barnes, the 
president of the ers, who is our special guest, and also to the symposia organised by 
the industry where leading bulgarian and european experts will act as lecturers and 
moderators. We have something new as well: the lunch sessions that are meant for 
those of you who feel particularly inquisitive and active. in keeping with the tradition, all 
original reports will be assessed by the moderators who will then award, in accordance 
with the code of the bulgarian respiratory society, the best oral and poster presenta-
tions. during the congress we hope to be able to meet with one another and develop 
personal networking contacts, to expand mutual respect, and to build upon our personal 
concepts for pulmonary health.

thank you all for being here to share your scientific contributions and interests!
We hope this congress will be a rich and eventful experience!

Diana Petkova,
Chairman of the Scientific Committee
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Социална програма

oбща инфОрмация

Театрално представление
вечерта на втория ден от конгреса - 06 юни 2014 г., 
сте поканени да посетите театралната постановка 
„Шинел“ на театър „Кредо“ с нина димитрова и сте-
лиан радев. спектакълът е част от програмата на 
Театър 199 и всички, които искат да се насладят на 
представлението и прекрасната актьорска игра, мо-
гат да направят това в този театър от 20:15 ч. на 06 
юни 2014 г. 
и както можете да прочетете на сайта на театър199: 
„спектакълът „Шинел” по гогол е един от най-дъл-
го играните български спектакли и един от двата в 

историята на българския театър, станали безспорен 
хит на най-големия световен фестивал на изкуствата 
в единбург през 1996 и 1997 година, както и един-
ственият български спектакъл, игран в уест енд – 
лондон, на сцената на „Кралския Шекспиров театър” 
през 2000 година.

за постановката театър “Кредо” е отличен с 15 меж-
дународни награди. Постановката “Шинел” по гогол 
донесе на театър “Кредо” национална и международ-
на известност. спектакълът се играе 21-ви сезон на 
сцената на театър 199, както и по целия свят – на 8 
езика, а броят на представленията е вече над 550. 
http://www.theatre199.org/index.php?p=title&name=%d
8%c8%cd%c5%cb

желаещите да посетят постановката могат да полу-
чат билети при регистрация. билетите са подарък от 
бдбб за участниците в конгреса.

Гала вечеря
гала вечерята ще се състои на 07 юни 2014 г. в рес-
торант „Метрополитън“, с начален час 20:00.
По време на вечерята ще свирят музикантите от 
„брас асоциация КОмбО“. ще имаме удоволствието 
да слушаме елегантен и красив джаз – михаил Йо-
сифов в компанията на още четирима чудесни му-
зиканти, един от които е и талантливият тромбонист 
велислав стоянов.

http://www.brazzassociation.com/bg/koi-sme-nie

Петият конгрес на българското дружество по бело-
дробни болести ще се проведе в “интер експо цен-
тър” - софия, на 5-8 юни 2014 г. в програмата са 
включени актуални теми от белодробните болести.

Организационният комитет на бдбб предлага след-
ните хотели за настаняване:

експо - http://hotelexposofia.com/bg/

метрополитан - http://www.metropolitanhotelsofia.com/bg

новотел - 
http://www.novotel.com/gb/hotel-8468-novotel-sofia/index.shtml

за резервация и заплащане на хотелски стаи, моля 
да се свържете с представител на фирмата органи-
затор:

димо зънзов
тел: +359 2 974 4979 ; +359 2 974 3419; 
факс +359 2 974 0420; gsm: +359 888 745 277; 
email: dimo.zanzov@gmail.com

6	 5-ти	конгрес	на	Българското	дружество	по	белодробни	болести	-	5-8	юни	2014	г.		/	5-th	congress	of	the	Bulgarian	Respiratory	Society	-	5-8	June	2014



Критерии, пО КОитО ще бъдат Оценявани 
автОрите на пОСтери  

и Орални презентации

модераторите на постерните сесии и на оралните презентации оценяват представените работи въз ос-
нова на следните критерии:

1. Структура – отговаря ли на изискванията за цел, методи, резултати, заключение.
2. Съдържание – задълбоченост и яснота.

3. иновация – има ли представени/внедрени нови/съвременни идеи, методи, подходи.

4. Оформление – дава ли ясна и точна представа за съдържанието.

5. представяне – яснота, пълнота и убедителност.

всеки показател се оценява по четирибална система за съответствие с изискванията от т. 1 до т. 5:  

4 – напълно; 
3 – добро; 
2 – задоволително; 
1 – незадоволително.

Общата оценка се поставя като сума от петте показателя.

въз основа на оценката и предложението на модераторите Организационният и научният комитет изби-
рат най-добър постер и орална презентация  съответно за лекарските и сестрински сесии.

наградите ще бъдат раздадени на гала вечерята на 07.06.2014, събота, от 20:30 ч.

доц. Явор Иванов
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KратКа прОграма
дата/Час зала витОШа зала мУСала зала виХрен 
05.06.2010
Четвъртък

15.30 – 17.30
Симпозиум 
Туберкулозата - Terra cognita et incognita

18.00 – 19.30
Откриване на конгреса

20.00   вечеря - коктейл
дата/Час зала витОШа зала мУСала зала виХрен 
06.06.2014
петък

08.30 – 09.30
Почетна лекция   Peter Barnes

09.45 – 10.30
Симпозиум   BerlinChemie

09.45 – 10.15
Симпозиум Аctavis

08:00 постерна сесия 
/ поставяне на посте-
рите

10:30-11:00   Кафе пауза
11.00 – 11.45 
Симпозиум   Mundipharma

11.00-11.30
Срещи с професора
G. Fontana

постерна сесия

11.45-13.00     ОтЧетнО–избОрнО Събрание на бдбб
13.15-13.45            Обедна сесия 13:00- 14:00                           Обяд
14.00 – 16.00
oP2.2.  Устни презентации

14.00 – 14.45
oP2.2.  Устни презентации

14.45 – 16.00
oP2.3.  Устни презентации

14.00 – 15.00
постерна сесия
Обсъждане 

16: 00- 16: 30   Кафе пауза
16.30 – 17.30
Срещи с професора   Mark Woodhead 
17.30 – 19.00 
Симпозиум    Chiesi

20.15   театрална постановка
07.06.2014
Събота

зала витОШа зала мУСала зала виХрен

8.30 – 10.00 
Съдови болести. паХ след ница 2013

10.00 – 11.00
Симпозиум   Novartis

08.30 – 10.00
oP3.1.  Устни презентации

11:00- 11:30   Кафе пауза
11.30 – 13.00
Симпозиум    Astra Zeneca
13.15 – 13.45   Обедна сесия 13:00 – 14:00   Обяд
14.00 – 15.00
Срещи с професора   Ulrich Costabel

15.00 – 16.00 
Срещи с професора   Аndrew Bush

16.00-16.30   Кафе пауза
16.30 – 17.30 
Симпозиум   Boeringer Ingelheim
17.45 – 19.15 
Симпозиум   GlaxoSmithKline

веЧеря - Хотел „метрополитън“
дата/Час зала витОШа зала мУСала зала виХрен
08.06.2014
неделя

08.30 – 09.30
Срещи с професора  Neil Barnes
09.30 – 12.30
бронхология
интервенционална пулмология
гръдна хирургия
12.30 закриване на конгреса
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Date/Hour VItosHA Hall мUsALA Hall VIHRen Hall
05.06.2010
thursday

15.30 – 17.30
Symposium 
Тuberculosis - Terra cognita et incognita

18.00 – 19.30
opening Ceremony

20.00   Welcome Cocktail
Date/Hour VItosHA Hall мUsALA Hall VIHRen Hall
06.06.2014
Friday

08.30 – 09.30
Honorary Lecture   Peter Barnes

09.45-10.30
Symposium BerlinChemie

09.45 – 10.15
Symposium Аctavis

08:00 Poster session/ 
Poster Placing

10:30-11:00   Coffee break
11.00 – 11.45 
Symposium Mundipharma

11.00 – 11.30
Meet the Professor
G.Fontana

Poster session 

11.45-13.00      MeetInG oF tHe BULGARIAn ResPIRAtoRY soCIetY
13.15-13.45            Lunch session                                13:00- 14:00    Lunch
14.00 – 16.00
oP2.2 oral Presentations

14.00 – 14.45
oP2.2. oral Presentations

14.45 – 16.00
oP2.3. oral Presentations

14.00 – 15.00
Poster session 
Discussion 

16: 00- 16: 30   Coffee break
16.30 – 17.30
Meet the Professor Mark Woodhead 
17.30 – 19.00 
Symposium Chiesi

20.15  theatre play
07.06.2014
saturday

VItosHA Hall мUsALA Hall VIHRen Hall

8.30 – 10.00 
Vascular diseases. Pulmonary Hypertension
after nice 2013
10.00 – 11.00
Symposium Novartis

08.30 – 10.00
oP3.1. oral Presentations

11:00- 11:30 Coffee break
11.30 – 13.00
Symposium Astra Zeneca
13.15 – 13.45   Lunch session 13:00 – 14:00   Lunch
14.00-15.00
Meet the Professor   Ulrich Costabel

15.00 – 16.00 
Meet the Professor   АndrewBush

16.00 – 16.30   Coffee break
16.30 – 17.30 
Symposium   Boehringer Ingelheim
17.45 – 19.15 
Symposium    GlaxoSmithKline

Gala Dinner - Hotel “Metropolitan“
Date/Hour VItosHA Hall мUsALA Hall VIHRen Hall
08.06.2014
sunday

08.30 – 09.30
Meet the Professor    Neil Barnes
09.30 – 12.30
Bronchology
Interventional Pulmonology
thoracic surgery
12.30 Closing Ceremony

PRoGRAM At A GLAnCe
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Symbicort® Turbuhaler®
Ефективен
За лечение на астма и ХОББ

1,2, Бърз2 и Лесен3

Symbicort® Turbuhaler®

 
320 микрограма/9 микрограма/доза
160 микрограма/4.5 микрограма/доза

Прах за инхалации

® ®

AT
LA

S 1
32

.70
1,0

11
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L 8
59

6/
27

.02
.20

14

Референции:
1. Balanag VM, et al. Pulmonary Pharmacology & Therapeutics 2006;19:139–147.
2. Szafranski W et al., Eur Respir J 2003;21:74-81 
3. Selroos et al., Treat Respir Med 2006;5(5):305-315

Безопасността на пациентите е от първостепенно значение за АстраЗенека.
Ако считате, че сте наблюдавали нежелана лекарствена реакция, ако междувременно е настъпила бременност, ако сте 
наблюдавали неочаквана полза или липса на ефект, моля да се свържете с нас на тел. (02) 44 55 000/факс (02) 971 11 24.
Моля, съблюдавайте също изискванията за докладване на нежелани лекарствени реакции към Изпълнителна агенция по 
лекарствата.
За информация за медикаменти на АстраЗенека, може да се свържете с нас на горепосочения телефон.
 Лекарственият продукт се отпуска по лекарско предписание.
Преди да предпишете Symbicort® Turbuhaler®, моля, консултирайте се с пълната информация по предписването. Пълната 
информация по предписването е достъпна на уебсайта на Изпълнителната агенция по лекарствата www.bda.bg. 
Дата на последна актуализация на КХП: 22.08.2013 г. 

AstraZeneca България, 
София 1057, бул. Драган Цанков 36, тел: (02) 44 55 000, факс (02) 971 11 24.



СпОнСОри

платинени

златни

Сребърни
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05.06.2014 
Зала Витоша
Симпозиум „туберкулозата - terra cognita et incognita” 
модератори: донка стефанова, анахид торосян

лектор резюме,тема Час
жан Пиер целвегер някои открити въпроси в лечението на mdr-tb 15:30 – 16:15
Ото Шох директно наблюдавана терапия при лечение на туберкулоза 16:15 – 17:00 
владимир миланов oP1. фактори, свързани с изхода от лечението на случаите с 

мултирезистентна туберкулоза в българия за периода 2009-
2011 г.

17:00 – 17:10

елизабета бачийска
oP2. микробиологична диагностика на туберкулозата в бъл-
гария – външна оценка на качеството, 2013 г.

17: 10 – 17:20

дискусия 17:20 – 17:30

Зала Витоша Откриване на Конгреса 18:00-19:30 

зала Коктейл 20:00

06.06.2014.
пОЧетна леКция на п. барнс 
Зала	Витоша	
модератор: я. иванов, д. Османлиев

лектор тема Час
Питър барнс ХОбб: от научната лаборатория до пациента с белодробно 

заболяване 
08:30 – 09:20

дискусия 09:20 – 09:30

Симпозиум BerlinChemie
Зала	Витоша	
модератори: o. георгиев

лектор тема Час
Пол джоунс новости в лечението на ХОбб 09:45 – 10:20
дискусия 10:20 – 10:30

Симпозиум аctavis
Зала	Mусала
модератор: иван тошмаков

лектор тема Час
П. глоговска Практически насоки за използването на cefixime в ежеднев-

ната практика
09:45 – 10:15

дискусия 10:15 – 10:20

Кафе паУза   10:30 – 11:00

Симпозиум Mundipharma
Зала	Витоша
модератор: в. Ходжев

лектор тема Час
Й. К. вирхов flutiform® - нов хоризонт в терапевтичните ни възможнос-

ти
11:00 – 11:45

дискусия

научна програма
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Срещи с професора

Зала	Mусала
модератори: д. Петрова, П. николова

лектор тема Час

дж. фонтана Остри и хронични белодробни заболявания: нови перспекти-
ви отвъд муколизата

11:00 – 11:30

дискусия 11:30 – 11:35

зала Витоша Отчетно – изборно събрание на бдбб 11.45 – 13.00

   Обедна почивка/Обяд 13:00 – 14:00

Обедна сесия
Зала	Витоша
модератор: ст. Костянев

лектор тема Час
ст. Костянев 
б. маринов 

спирометрията? а от там накъде?... 13:15 – 13:45

устни презентации: ХОбб - поглед назад, път напред 
Сесия 1.2.                                                                                                                                      14:00-16:00
Зала	Витоша
модератори: д. Попов, в. юрукова, К. янков

лектор резюме / тема Час

Й.К. вирхов значение на инхалаторните устройства в мениджмънта на 
заболяванията на дихателните пътища

14:00 – 14.30

я. иванов oP4. едногодишно, неинтервенционално, обсервационно 
проучване на терапевтичния подход при пациенти с ХОбб в 
българия (първични резултати)

14:30 – 14:40

я. иванов oP5. Корелация между усещането на пациентите за 
способността за извършване на сутрешни дейности и 
резултатите от клиничния преглед при пациенти с ХОбб – 
българско клинично изпитване relief 

14:40 – 14:50

р. Калинов oP6. 6mWt и cpet- методи за откриване на десатуриращи 
пациенти с ХОбб.

14:50 – 15:00

я. иванов oP7. Характеристика и грижи за пациентите с ХОбб в из-
вънболничната помощ – национално проучване

15:00 – 15:10

н. Кючуков oP8. грижа за пациентите с бронхиална астма в извънбол-
ничната помощ – национално проучване

15:10 – 15:20

зафировски м. oP9. do intraoral applicators(ioa) are really useful in the 
treatment of obstructive sleep apnea (osA)? 

15:20 – 15:30

н. Кючуков oP10. домашната кислородотерапия при пациенти с ХОбб 
– нужди и ефекти.

15:30 – 15:40

н. янев oP11. дългосрочно проследяване на пациенти с 
ХОбб 

15:40 – 15:50

дискусия 15:50 – 16:00 

научна програма
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научна програма

устни презентации: вариа
Сесия 1.3.                                                                                                                                     14:00 – 14:45
Зала Mусала
модератори:  Хр. ганчев, ц. Попова
лектор резюме / тема Час
д. маринова oP12. белтък на топлинния стрес 27 (hsp27) – прогностичен фак-

тор при пациенти, оперирани за дребноклетъчен карцином на бе-
лия дроб или едроклетъчен невроендокринен карцином

14:00 – 14:10

я. славова oP13. белодробни изменения при ревматоиден артрит 14:10 – 14:20
в. Христова oP14. белодробна лимфангиолейомиоматоза – клиничен опит 14:20 – 14:30
Й. ямакова oP15. Промени в белодробния сърфактант при пациенти с бело-

дробен карцином, подложени на оперативна интервенция 
14:30 – 14:40

дискусия 14:40 – 14:45

устни презентации:   ХОбб – не само белодробно заболяване
Сесия 1.4.                                                                                                                                    14:50 – 16:00
Зала Mусала
модератори: О. георгиев, с. Костянев, Й. Петев
лектор резюме / тема Час
О. Шох osA и метаболитен синдром 14:50 – 15:20
П. Павлов oP16. системен възпалителен профил при болни с ХОбб 15:20 – 15:30
е. меков oP17.зависимости между витамин d статус, захарен диабет, ме-

таболитен синдром и ХОбб при пациенти с ХОбб, хоспитализи-
рани поради екзацербация: предварителни резултати

15:30 – 15:40

с. ангелова oP3. Преки и непреки разходи за лечение на пушачи, пасивни 
пушачи и непушачи с белодробни заболявания, и.... колко струва 
за обществото отказът от тютюнопушене?

15:40 – 15:50

дискусия 15:50 – 16:00

Постерна сесия: инфекции на дихателните пътища: да се учим от реалната клинична  практика
Сесия 1.1.

Зала Вихрен																																																Поставяне на постерите                                        08:00
                                                                     Обсъждане на постерите                                       14:00 – 14:30
модератори: Й. радков, П. глоговска, а. златев
автор тема резюме n
в. Костадинова роля на crp при клиничната оценка на пневмония придобита в 

обществото ps 1

а. Кърчева m. tuberculosis - проучване на щамове, изолирани от лица, лише-
ни от свобода в затвора - гр. ловеч ps 2

е. бачийска микробиологична диагностика на резистентната туберкулоза в 
българия ps 3

д. митева влияние на коморбидните заболявания върху тежестта и прог-
нозата на хоспитализирани болни с пневмония, придобита в 
общест вото

ps 4

е. бачийска бързо растящи нетуберкулозни микобактерии от белодробни 
клинични материали в българия ps 5
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Постерна сесия:   ХОбб
Сесия 1.2.
Зала Вихрен
модератори: зл. янкова, П. Павлов
автор резюме / тема резюме n
д. димов влияние на il10 -1082A>g промоторния полиморфизъм и тютюно-

пушенето върху серумните нива на il-10 при ХОбб ps 6

т. стоянова взаимовръзка между индекса на телесна маса и белодробната 
функция при пациенти с ХОбб ps 7

П. титоренков влияние на захарния диабет ii тип върху белодробната функция, 
възпалението и кръвно-газовата обмяна при пациенти с ХОбб ps 8

в. стратев антиоксидантна защита и затлъстяване при пациенти с ХОбб и 
метаболитни нарушения ps 9

н. янев Проследяване на действието на противогрипната ваксина при па-
циенти с ХОбб над 65 години ps 10

Постерна сесия:  вариа
Сесия 1.3.
Зала Вихрен
модератори: в. максимов, б. маринов, м. енчева
автор тема резюме n
м. мухтаров ретроспективно проучване на кистна ехинококоза с белодробна 

локализация в област кърджали за 6 годишен период (2008-2013 г.) ps 11

а. дякова Клиничен случай на белодробна алвеоларна протеиноза ps 12
а. дякова Клиничен случай на белодробна лангерханс клетъчна хистиоци-

тоза ps 13

цв. минчев затваряне на малигнени трахео и бронхоезофагеални фистули с 
ендотрахеални и езофагеални стентове ps 14

в. димитрова Качество на живот при пациенти с идиопатична пулмонална арте-
риална хипертония ps 15

а. дякова белодробен карцином при жени – четири-годишно проучване ps 16
 Кафе Пауза 16:00 – 16:30

Срещи с професора
Зала Витоша 
модератори: я. иванов, Й. радков
лектор тема Час
марк удхед актуални въпроси при лечението на пневмония, придобита в об-

ществото
16:30 – 17:20

дискусия 17:20 – 17:30

Симпозиум   Chiesi   „малки дихателни пътища и  ползите от extra-fine терапия“
Зала Витоша                                                                                                                              17:30 – 19:00
модератор:  
я. иванов
лектор тема Час
д. Османлиев малки дихателни пътища: промени при астма и ХОбб 17:30 – 18:10
П. барнс Клинични ползи от extra fine терапията при обструктивните бело-

дробни болести
18:10 – 18:50

дискусия 18:50 – 19:00

театрална постановка „Шинел“, театър „Кредо“ 20:15

научна програма
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07.06.2014.
Симпозиум: Съдови болести. паХ след ница 2013
Зала Витоша 
модератори: р. Шпайх, д. Петкова
лектор резюме / тема Час
р. Шпайх ПаХ при хронични белодробни заболявания 08:30 – 09:05
д. Петкова ПаХ какво трябва да знаем за диагнозата 09:05 – 09:20
н. стоева oP18. Първи случай на белодробна трансплантация на български 

пациент   
09:20 – 09:30

д. лекова oP19. наблюдение и проследяване на случаи с хронична тромбо-
емболична белодробна хипертония и белодробна артериална ен-
дартериектомия 

09:30 – 09:40

т. добрева oP20. Клинични случай 09:40 – 09:50
дискусия 09:50 – 10:00

устни презентации: ХОбб § Професионални болести  
Сесия 3.1.                                                                                                                                      08:30 – 09:40
Зала	Мусала
модератори: П. николова, г. Пракова
лектор резюме / тема Час
е. Петрова oP21. белодробни болести от неорганични прахове през вторта 

половина на ХХ и в началото на ХХІ век
08:30 – 09:00

з. иванова oP22. анализ на пациенти, починали с ХОбб – брой хоспитализа-
ции, смъртност и ролята на диспансерното наблюдение 

09:00 – 09:10

е. меков oP23. честота на витамин d дефицит и недостатъчност, захарен 
диабет и метаболитен синдром при пациенти с ХОбб, хоспитали-
зирани поради екзацербация: предварителни резултати

09:10 – 09:20

ил. Крачунов oP24. Причини за посещаване на спешно приемно отделение от 
пациенти с ХОбб

09:20- – 09:30

дискусия 09:30 – 09:40
Симпозиум novartis   фиксираната дългодействаща двойна бронходилатация - 
                                       нов терапевтичен подход в лечението на ХОбб
Зала	Витоша 
модератор: я. иванов
лектор тема Час
д. Попов двойната бронходилатация – какво знаем дотук? 10:00 – 10:25

К. Костов фиксираната  двойна бронходилатациия – кога, къде, защо? 10:25 – 10:50
дискусия 10:50 – 11:00

 Кафе Пауза 11:00 – 11:30

Симпозиум аstraZeneca:         резултатите от pAthos –  в търсене на отговорите
зала Витоша                                                                                                                               11:30-13:00
модератор: в. Ходжев
лектор тема Час
в. Ходжев Ключовите резултати от проучването pAthos 11:30 – 12:10
John haughney размисли, породени от проучването pAthos 12:10 – 12:50
дискусия 12:50 – 13:00

 Обедна почивка/Обяд 13:00 – 14:00
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Обедна сесия
Зала Витоша																																																																																																																															13.15 - 13.45
лектор тема Час
александър симидчиев медицина на доказателствата – разбираемо и достъпно 13:15 – 13:45

Срещи с професора
Зала Витоша 
модератор: К. Костов, Х. метев
лектор тема Час
улрих Костабел саркоидоза – актуални въпроси 14:00 – 14:50
дискусия 14:50 – 15:00

Срещи с професора
Зала Витоша 
модератор: я. иванов, св. дачев
лектор тема Час
андрю буш астма – от детството до зрялата възраст 15:00 – 15:50
дискусия 15:50 – 16:00

 Кафе пауза 16:00 – 16:30

Симпозиум Boehringer Ingelheim:  актуално за ХОбб: клиничен фенотип и превенция 
                                                             на екзацербации с тiotropium
Зала витоша                                                                                                                                16:30 – 17:30
модератор: Коста Костов
лектор тема Час
в. Ходжев Клиничен фенотип на ХОбб: фокус върху „честите екзацер-

батори“
16:30 – 16:55

д. Османлиев екзацербации на ХОбб и значението на тiotropium 16:55 – 17:20
дискусия 17:20 – 17:30

Симпозиум  GlaxosmithKline          инхалаторните стероиди в терапията на ХОбб
Зала Витоша                                                                                                                               17:45 – 19:15
модератор: О. георгиев
лектор тема Час
я. иванов ХОбб в българия – от епидемиологията до реалната прак-

тика 
17:45 – 18:15

нийл барнс мястото на инхалаторните стероиди в лечението на ХОбб 18:15 – 19:00
дискусия 19:00 – 19:15

Хотел „метрополитън“ гала вечеря 20:00

научна програма
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08.06.2014.

Срещи с професора
Зала Витоша 
модератори: О. георгиев, д. Османлиев 
лектор тема Час
нийл барнс актуални тенденции в респираторната медицина 08:30 – 09:20
дискусия 09:20 – 09:30

Симпозиум: интервенционална пулмология
Зала Витоша 
модератор: д. Костадинов, д. Петров, д. Петрова
лектор резюме/тема Час
г. Кирова referral guidelines – стандарти при извършване на Кт на торакс 09:30 – 09:50
д. Костадинов oP25. mинимално инвазивна техника за вземане на проби от пери-

ферни лезии на белия дроб.
09:50 – 10:10

д. Петров oP26. Хирургия или интервенционална пулмология в лечението на 
бенигнените трахеални стенози: къде са границите?

10:10 – 10:30

д. Костадинов oP27. най-често допусканите грешки при извършването на бронхо-
логично изследване.

10:30 – 10:50

д. Петров oP28. недребноклетъчен белодробен рак-съвременни показания 
за хирургия.

10:50 – 11.20

р. Петков oP29. трансторакален ултразвук с електромагнитната навигация 
при пациенти с пулмонални и медиастинални лезии  

11:20 – 11:30

р. Петков oP30. Контраст- усилено ултразвуково изследване в диагностиката 
на периферни пулмонални консолидации 

11:30 – 11:40

ц. минчев oP31. резекция на локално авансирали белодробни карциноми с 
реконструкция на карина и горна празна вена 

11:40 – 11:50

в. андреев oP32. автофлуоресцентна бронхоскопия при преценката на ендо-
бронхиални лезии

11:50 – 12:00

дискусия 12:00 – 12:10

Зала Витоша  заКриване на КОнгреСа 12:15

научна програма
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05.06.2014
symposium   “tuberculosis - terra cognita et incognita” 
moderators: donka stefanova, Anahid torosian
Vitosha Hall  
speaker Presentation Hour
Jean-pierre zellweger some open issues in the management of mdr-tb 15:30 – 16:15
otto schoch directly observed therapy for tuberculosis treatment 16:15 – 17:00 
Vladimir milanov oP1. factors associated with treatment outcome in cases with 

multidrug-resistant tuberculosis in bulgaria, 2009-2011
17:00 – 17:10

elizabeth bachiiska
oP2. microbiological diagnosis of tuberculosis in bulgaria - external 
quality assessment  2013 

17:10 – 17:20

discussion 17:20 – 17:30

Vitosha Hall   Congress opening Ceremony     18:00-19:30  

hall Welcome cocktail 20:00

06.06.2014.
Honorary lecture – Peter Barnes 
Vitosha Hall 
moderators: Y. ivanov, d. osmanliev
speaker Presentation Hour
peter barnes copd - from the scientific laboratory to the pulmonary patient 08:30 – 09:20
discussion 09:20 – 09:30

symposium BerlinChemie
Vitosha Hall 
moderator: o. georgiev
speaker Presentation Hour
paul Jones An update on treatments for copd management 09:45 – 10:20
discussion 10:20 – 10:30

symposium Actavis
Musala	Hall
moderator: ivan toshmakov
speaker Presentation Hour
p. glogovska practical aspects of the application of cefixime in everyday practice 09:45 – 10:15
discussion 10:15 – 10:20

 coffee break 10:30 – 11:00

symposium Mundipharma
Vitosha Hall
moderator: V. hodzhev
speaker Presentation Hour
Y. c. Virchow flutiform® - a new horizon of therapeutic options 11:00 – 11:40
discussion 11:40 – 11:45
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Meet the Professor
Musala	Hall
moderators: d. petrova, p.nikolova
speaker Presentation Hour

g. fontana Acute and chronic pulmonary disease: new perspective beyond 
mucolisys 

11:00 – 11:30

discussion 11:30 – 11:35

Vitosha Hall brs – electoral meeting 11.45 – 13.00
 lunch break/lunch 13:00 – 14:00

Lunchtime session
Vitosha Hall                                                                                                                                   13.15 –13.45
moderator: s. Kostianev
speaker Presentation Hour
s. Kostianev
b. marinov

spirometry? What happens then? 13:15 – 13:45

oral Presentation: copd: looking back, way forward
session 1.2.
Vitosha Hall                                                                                                                                   14:00 – 16:00
moderators: d. popov, V. Yourukova,K. Yankov
speaker Presentation Hour
Y.K. Virchow importance of inhaler devices in the management of airway 

disease
14:00 – 14.30

Y. ivanov oP4. A one Year non-interventional, observational study to 
explore the treatment paradigm of copd in the routine clinical 
practice in bulgaria (preliminary results) 

14:30 – 14:40

Y. ivanov oP5. correlation between patient perception of the Ability to 
perform morning Activities and findings on clinical examination 
in copd patients – bulgarian relief study

14:40 – 14:50

r. Kalinov oP6. 6mWt and cpet – methods for detecting exercise related 
desaturation

14:50 –15:00

Y. ivanov oP7. characterization and management of copd patients in 
ambulatory care – national survey

15:00 – 15:10

n. Kyuchukov oP8. management of patients with asthma in ambulatory care- a 
national survey 

15:10 – 15:20

m. zafirovski oP9. do intraoral applicators (ioa) are really useful in the treatment 
of obstructive sleep apnea (osA)?

15:20 – 15:30

n. Kyuchukov oP10. the use of long term home oxygen therapy in copd 
patients – needs and effects.

15:30 – 15:40

n. Yanev oP11. longterm follow-up of patients with copd 15:40 – 15:50
discussion 15:50 – 16:00 
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oral presentations: Varia
session 1.3.                                                                                                                                   14:00 – 14:45
Musala	Hall
moderators: h. ganchev, tz. popova
speaker Presentation Hour
d. marinova oP12. heat shock protein 27 – a prognostic factor for patients ope-

rated for small cell lung carcinoma or large cell neuroendocrine 
carcinoma

14:00 – 14:10

Y. slavova oP13. lung involvement in rheumatoid arthritis 14:10 – 14:20
V. hristova oP14. pulmonarylymphangioleiomyomatosis - clinical experience 14:20 – 14:30
Y. Yamakova oP15. changes in pulmonary surfactant in patients with lung carci-

noma underwent to lung resection
14:30 – 14:40

discussion 14:40 – 14:45

oral presentations: copd is not a pulmonary disease alone 
session 1.4.
Vihren  Hall                                                                                                                                    14:50 – 16:00
moderators: o. georgiev, s. Kostianev, Y. petev
speaker Absract/Presentation Hour
О. schoch obstructive sleep apnea and obesity hypoventilation syndrome 14:50 – 15:20
p. pavlov oP16. systemic inflammatory profile in patients with copd 15:20 – 15:30
e. mekov oP17. relationship between vitamin d status, diabetes mellitus, 

metabolic syndrome and copd in patients with copd admitted 
for exacerbation: preliminary data

15:30 – 15:40

s. Angelova oP3. direct and indirect costs of treating smokers, passive smokers 
and non-smokers with lung diseases, and how much costs smo-
king cessation to society?

15:40 – 15:50

discussion 15:50 – 16:00

Poster session 1.1                     respiratory tract infections: learning from real clinical cases
Vihren Hall                                                          poster setUp                                                     08:00
                                                                         poster discussion                                                14:00 – 14:30
moderators: Y. radkov, p. glogovska, A. zlatev
Author Presentation Abstract no
V. Kostadinova role of crp in the clinical assessment of community acquired 

pneumonia ps 1

A. Karcheva m. tuberculosis – study of strains isolated from persons deprived 
of their liberty admitted at specialised prisoners hospital lovech ps 2

e. bachiiska microbiological diagnosis of the resistant tuberculosis in bulgaria ps 3
d. miteva influence of comorbid diseases on the severity and prognosis of 

hospitalized patients with community Acquired pneumonia ps 4

e. bachiiska rapidly growing mycobacteria isolated from respiratory tract 
materials in bulgaria ps 5
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Poster session 1.2. copd 
Vihren Hall
moderators: z. Yankova, p. pavlov
Author Presentation Abstract no
d. dimov influence of il10 -1082A>g promoter polymorphism and 

smoking habits on the circulating il-10 protein levels in copd ps 6

t. stoianova аssociation of body mass index with the lung function in patients 
with copd ps 7

p. titorenkov influence of diabetes mellitus type ii on lung function, 
inflammation and gas exchange in copd patients ps 8

V. statev Antioxidant defense and obesity in patients with copd and 
metabolic changes ps 9

n. Yanev follow-up of the effect of the influenza vaccination in patients 
with copd above 65 years old ps 10

Poster session 1.3. Varia
Vihren Hall 
moderators: W. maximov, b. marinov, m. encheva
Author Presentation Abstract no
m. muhtarov retrospective study of pulmonary cystic echinococcosis in 

district kardzhali for a 6-year period (2008-2013) ps 11

A. dyakova clinical case of pulmonary alveolar proteinosis ps 12
A. dyakova clinical case of pulmonary langerhans cell histiocytosis ps 13
ts. minchev close of malignant tracheal and bronchial esophageal fistulas 

with endotracheal and esophageal stents ps 14

V. dimitrova Quality of life in patients with pulmonary arterial hypertension ps 15
A. dyakova lung cancer in women-four years assesment ps 16

 coffee break 16:00 – 16:30

Meet the Professor
Vitosha Hall 
moderators: Y. ivanov, Y. radkov
speaker Presentation Hour
marc Woodhead current issues in cAp 16:30 – 17:20
discussion 17:20 – 17:30

symposium  CHIesI small airways small particles and patient benefits
Vitosha Hall                                                                                                                                    17:30 – 19:00
moderator: Y. ivanov
speaker Presentation Hour
d. osmanliev small airways dysfunction: clinical relevance 17:30 – 18:10
p. barnes the clinical benefits of reaching small airways in obstructive 

respiratory diseases
18:10 – 18:50

discussion 18:50 – 19:00
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theater performance  „the overcoat“ at Credo theater 20:15

07.06.2014.
symposium Vascular diseases. PAH after nice 2013
Vitosha Hall 
moderators: r. speich, d. petkova
speaker Presentation Hour
r. speich pAh in chronic lung diseases 08:30 – 09:05
d. petkova pAh-what do we have to know 09:05 – 09:20
n. stoeva oP18. the first case of lung transplantation of bulgarian patient 09:20 – 09:30
d. lekova oP19. observation and follow-up of patients with chronic 

thromboembolic pulmonary hypertension and pulmonary 
endarteriectomy

09:30 – 09:40

t.dobreva oP20. case presentation 09:40 – 09:50
discussion 09:50 – 10:00

oral presentations:   copd&occupational diseases
session 3.1.
Musala	Hall                                                                                                                                    08:30 – 09:40
moderators: p. nikolova, g. prakova
speaker Presentation Hour
e. petrova oP21. pulmonary diseases caused by inorganic dusts during 

second half of the twentieth and early twenty-first century
08:30 – 09:00

z. ivanova oP22. Analysis of patients died with copd- number of hospitalizations, 
mortality and the role of dispensary follow-up

09:00 – 09:10

e. mekov oP23. prevalence of vitamin d deficiency and insufficiency, diabetes 
mellitus and metabolic syndrome in patients with copd admitted for 
exacerbation: preliminary data

09:10 – 09:20

i. Krachunov oP24. reasons for emergency department unit visits in patients with 
copd

09:20 – 09:30

discussion 09:30 – 09:40
symposium novartis:   fixed long-acting dual bronchodilation – a new therapeutic 
                                        approach to the treatment of copd
Vitosha Hall 
moderator: Y.ivanov
speaker Presentation Hour
d. popov dual bronchodilation – what do we know so far? 10:00 – 10:25
K. Kostov fixed dual bronchodilation – when, where, why? 10:25 – 10:50
discussion 10:50 – 11:00

 coffee break 11:00 – 11:30  

symposium аstra Zeneca“results fromthe pAthosstudy– in search of the answers”
Vitosha Hall                                                                                                                                   11:30 – 13:00
moderators: V. hodzhev
speaker Presentation Hour
V. hodzhev the key findings of the pAthos study 11:30 – 12:10
John haughney reflections on the pAthos study 12:10 – 12:50
discussion 12:50 – 13:00
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 lunch break/lunch 13:00 – 14:00

Lunchtime session
Vitosha Hall                                                                                                                                    13.15-13.45
speaker Presentation Hour
A. simidchiev evidence based medicine – accessible and understandable 13:15 – 13:45

Meet the Professor
Vitosha hall 
moderators: K. Kostov, h. metev
speaker Presentation Hour
Ulrich costabel sarcoidosis - an update 14:00 – 14:50
discussion 14:50 – 15:00

Meet the Professor
Vitosha hall 
moderators: Y. ivanov, s. dachev
speaker Presentation Hour
Andrew bush Asthma from childhood to adulthood 15:00 – 15:50
discussion 15:50 – 16:00

 coffee break 16:00 – 16:30

symposium Boehringer Ingelheim:     copd – new insights: clinical phenotype and exacerbation 
                                                                 prevention with tiotropium
Vitosha Hall                                                                                                                                    16:30-17:30
moderators:  K. Kostov
speaker Presentation Hour
V. hodzhev copd clinical phenotypes: focus on “frequent exacerbators” 16:30  – 16:55
d. osmanliev exacerbation of copd and the impact of tiotropium 16:55 – 17:20
discussion 17:20 – 17:30

symposium Glaxo smith Kline       ics in the therapy of copd
Vitosha Hall                                                                                                                                    17:45 – 19:15
moderators: o. georgiev
speaker Presentation Hour
Y. ivanov copd in bulgaria – from epidemiology to real life 17:45 – 18:15

n. barnes ics in the therapy of copd 18:15 – 19:00
discussion 19:00 – 19:15

“Metropolitan”  Hotel  Dinner 20:00

08.06.2014.
Meet the Professor
Vitosha Hall 
moderators: o. georgiev
speaker Presentation Hour

32	 5-ти	конгрес	на	Българското	дружество	по	белодробни	болести	-	5-8	юни	2014	г.		/	5-th	congress	of	the	Bulgarian	Respiratory	Society	-	5-8	June	2014

scientific Program



n. barnes current trends in respiratory medicine 08:30 – 09:20
discussion 09:20 – 09:30
symposium   Interventional pulmonology
Vitosha Hall 
moderators: d. Kostadinov, d. petrov, d. petrova
speaker Presentation Hour
g. Kirova referral guidelines – standards for performing ct of the thorax 09:30 – 09:50
d. Kostadinov oP25. minimally invasive technique for the sampling of peripheral 

lung lesions.
09:50 – 10:10

d. petrov oP26. surgery or interventional bronchology in the treatment of 
post-intubation tracheal: where are the limits?

10:10 – 10:30

d. Kostadinov oP27. the most common mistakes in the conduct of 
bronchoscopy.

10:30 – 10:50

d. petrov oP28. Advances in surgery in the treatment of patients with early 
stages of nsclc.

10:50 – 11:20

r. petkov oP29. transthoracic ultrasound with electromagnetic navigation 
in patients with pulmonary and mediastinal lesions

11:20 – 11:30

r petkov oP30. contrast-enhanced ultrasound examination in the 
diagnosis of peripheral pulmonary consolidatio 

11:30 – 11:40

tz. мinchev oP31. resection of locally advanced lung cancer with 
reconstruction of carrie and superior vena cava 

11:40 – 11:50

b. Andreev oP32. Autofluorescence bronchoscopy in the assessment of 
endobronchial lesions  

11:50 – 12:00

discussion 12:00 – 12:10

Vitosha Hall  Congress Closing 12:15
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фактори, свързани с изхода 
от лечението на случаите с 

мултирезистентна туберкулоза в 
българия за периода 2009-2011 г.

В. Миланов1, Д. Стефанова1, М. Замфирова2, Т. Върлева2, Е. 
Бачийска3, А. Колева4, А. Янева5

1Клиника по туберкулоза, СБАЛББ “Света София”, София;  
2Отдел “Управление на специализирани донорски програми”, 

Министерство на здравеопазването, София;  
3Национална референтна лаборатория по туберкулоза (НРЛ), 

Национален център по заразни и паразитни болести

цел: Проведено е ретроспективно проучване на слу-
чаите с мултирезистентна туберкулоза (mdr-tb), 
започнали лечение за периода 2009-2011 г., с цел 
определяне на факторите, свързани с изхода от ле-
чението им.

материали и методи: Прегледана е медицинската 
документация, регистрационните и отчетните фор-
ми на случаите с mdr-tb, индивидуалните данни в 
националния туберкулозен регистър и регистрите на 
нрл.

резултати: сто и пет случая с mdr-tb са започнали 
лечение. съотношението мъже : жени е 2,4:1; средна 
възраст 43 години (интервал: 2-89). тридесет и девет 
пациенти (37%) са нови; 34 (32%) са рецидиви, 16 
(15%) с неуспех и 15 (14%) след прекъсване. сред-
ната продължителност на заболяването преди лече-
нието за mdr-tb е 5,7 години (интервал: 1-17). се-
демдесет случая (67%) са с положителни микроскоп-
ски и/или културелни изследвания за туберкулоза в 
началото на лечението. всички пациенти са с отри-
цателни изследвания за hiV. десет пациенти (9.5%) 
са с екстензивнорезистентна туберкулоза (xdr-tb). 
двадесет и четири месеца след началото му, 61 па-
циенти (58%) са с успех от лечението, 27 (26%) са 
починали, 7 (7%) с неуспех и 10 (9%) прекъснали 
лечението. смъртността при случаите с xdr-tb е 
по-голяма в сравнение с останалите (съотв. 60% и 
23%).

заключение: Повечето случаи с mdr-tb са с на-
преднало заболяване, което обяснява по-високата 
смъртност и нисък успех. xdr-tb е най-значими-
ят прогностичен фактор за неблагоприятен изход. 
Предшестващото лечение, забавянето на терапията 
след диагностицирането на mdr-tb и задържането 
на положителните микробиологични резултати по 
време на интензивната фаза са други важни факто-
ри, свързани с лоша прогноза на лечението.

симПОзиум «туберкулозата - terra cognita et incognita»
sYmposiUm «tuberculosis - terra cognita et incognita»  oP1

Factors associated with treatment 
outcome in cases with multidrug-
resistant tuberculosis in Bulgaria, 

2009-2011

V. Milanov1, D. Stefanova1, M. Zamfirova2, T. Varleva2,  
E. Bachiyska3, A. Koleva4, A. Yaneva5

1Tuberculosis Clinic, Specialized Hospital for Active Treatment of 
Lung Diseases “St. Sofia”, Sofia; 2Department “Management of 

Specialized Donor-Funded Programmes”, Ministry of Health, Sofia; 
3National Tuberculosis Reference Laboratory (NRL-TB), National 

Center of Infectious and Parasitic Diseases – Sofia, Bulgaria

Aim: A retrospective study of all cases with multidrug-
resistant tuberculosis (mdr-tb; resistance to, at least, 
isoniazid and rifampicin) placed on treatment in 2009-
2011 was conducted, aiming to determine the factors as-
sociated with their treatment outcome.

Material and methods: medical records, recording and 
reporting forms of the mdr-tb patients, case-based 
data at national tb registry and nrl-tb registries 
were examined.

Results: one hundred and five mdr-tb cases started 
treatment. male: female ratio was 2.4:1; mean age 43 
years (range: 2-89). thirty-nine patients (37%) were new, 
34 were relapses (32%), 16 after failure (15%), and 15 
after default (14%). median duration of disease before 
treatment was 5.7 years (range: 1-17). seventy cases 
(67%) had positive smears and/or cultures at the treat-
ment start. All patients had negative hiV investigations. 
ten cases (9.5%) had extensively drug-resistant tuber-
culosis (xdr-tb; mdr-tb plus resistance to any fluoro-
quinolone and any second-line injectable). twenty-four 
months after starting treatment, 61 patients (58%) had 
a successful outcome, 27 (26%) died, 7 (7%) had treat-
ment failure, and 10 (9%) interrupted treatment. xdr-
tb cases experienced higher mortality than others (60% 
vs. 23%, respectively).

Conclusion: many of mdr-tb cases had advanced 
disease, explaining the higher mortality and lower treat-
ment success. xdr-tb is the strongest predictor of 
unfavorable treatment results. previous tb treatment, 
treatment delay after mdr-tb diagnosis and persis-
tence of positive microbiological results during the inten-
sive phase are other important factors associated with 
poor treatment outcome.
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симПОзиум «туберкулозата - terra cognita et incognita»
sYmposiUm «tuberculosis - terra cognita et incognita»oP2

микробиологична диагностика 
на туберкулозата в българия – 
външна оценка на качеството,  

2013 г.

Е. Бачийска, С. Йорданова, Ю. Асенова,  
Я. Тодорова, А. Байкова, Т. Кантарджиев

Национален център по заразни и паразитни  
болести - София

цел: чрез външната оценка на качеството, осъщест-
вена от националната референтна лаборатория по 
туберкулоза, нцзПб, да бъде подобрявана ефек-
тивността и надеждността на микробиологичната 
диагностика на туберкулозата в българия – ключов 
момент в борбата с туберкулозата. 

материали и методи: два пъти годишно нрл по 
туберкулоза, нцзПб, провежда външна оценка на 
качеството на микробиологичната диагностика на 
туберкулозата в страната по 3 отделни позиции. 
схемата включва: метод на „панелното тестване” за 
оценка на микроскопското изследване на киселинно 
устойчиви бактерии; метод за оценка на културелно 
изследване за туберкулоза и метод за оценка на те-
ста за чувствителност на туберкулозните бактерии.

резултати: През 2013 г. бяха проведени 2 цикъла на 
външен контрол, съгласно стандарта по микробиоло-
гия – през м. май и м. ноември. участвали са 37 лабо-
ратории за оценка на качеството на микроскопското 
изследване за киселинно устойчиви бактерии – през 
цикъл май и 35 лаборатории през цикъл ноември; 29 
лаборатории за оценка на културелно изследване 
и 3 лаборатории за оценка на тест за лекарствена 
чувствителност за туберкулоза – през двата цикъла. 

заключение: нрл по туберкулоза, нцзПб, осъщест-
вява външна оценка на микроскопското изследване 
за туберкулоза след основаването й, от 2006 г. От 
2010 г., след въвеждане на оценка на културелното 
изследване за туберкулоза и на теста за лекарстве-
на чувствителност, в българия се реализира пълна 
схема на външна оценка на изследванията за тубер-
кулоза, осъществявани от лабораторната мрежа по 
туберкулоза.

Microbiological diagnosis  
of tuberculosis in Bulgaria –  
external quality assessment,  

2013

E. Bachiyska, S. Yordanova, Y. Atanasova, Y. Todorova,  
A. Baikova, T. Kantardjiev

National Center of Infectious and Parasitic Diseases –  
Sofia, Bulgaria

Aim: by elaboration of the external quality assessment 
(eQA) for tuberculosis to improve the efficiency and reli-
ability of tb microbiological diagnosis in bulgaria – key 
moment in the fight against tuberculosis.

Material and methods: the tb scheme of external 
quality assessment for tb microbiological laboratories 
in bulgaria has contained of eQA for Afb smear micros-
copy since 2006 and eQA for culture investigation and 
drug susceptibility testing (dst) since 2010.

Results: tb nrl, ncipd performed two quality assess-
ment rounds of eQA for Afb (Acid fast bacilli) smear 
microscopy in bulgaria – round may and round novem-
ber 2013, according to the bulgarian standard of micro-
biology. in tb eQA scheme participated 37 tb laborato-
ries for Afb smear microscopy in the round may and 35 
in the round november; 26 for cultures and 3 for dsts in 
the both rounds, 2013.

Conclusion: the tb eQA started as eQA for Afb 
smear microscopy as a single quality control for tb mic-
robiological diagnosis in 2006, from the establishment of 
tb nrl, ncipd. in 2010 this tb eQA was added with 
extended eQA – for cultures and drug susceptibility tes-
tings. this way in 2013 we performed the overall picture 
of eQA for tb laboratory network in bulgaria, using the 
whole tb eQA scheme.
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сесия 1.4.
session 1.4.  oP3

преки и непреки разходи за 
лечение на пушачи, пасивни 

пушачи и непушачи с белодробни 
заболявания, и.... колко струва 

за обществото отказът от 
тютюнопушене?

С. Ангелова1. Е. Насева2

1,2АИПСМП по ВБЗ

цел: целта на настоящия доклад е да се направи  
анализ на преките и непреки разходи за лечение на 
три категории пациенти с ХОбб и астма: пушачи, па-
сивни пушачи и непушачи, в амбулаторни условия 
при екзацербация и  за болнично лечение на същите 
категории пациенти, хоспитализирани в белодробна 
клиника  по три клинични пътеки: бронхиектазна бо-
лест, пневмония и бронхоскопска процедура. да се 
изчислят  разходите  за обществото  при една хос-
питализация и една екзацербация. да се направи 
икономическа оценка на отказа от тютюнопушенето.

материали и методи: използвани са данни от ам-
булаторните листа на преминали през аиПсмП по 
вбз 144 диспансеризирани пациенти с екзацерба-
ции за период от една година. използвани са данни 
от епикризите и болничните листа на пациентите, 
лекувани в болнични условия по клинични пътеки 
„Пневмония”, „гнойни болести” и „бронхоскопски 
процедури” в сбалбб ”св. софия”. 

резултати: резултатите показват, че трите групи по 
отношение на пушенето се различават съществено 
(p<0.05) по средната стойност на цялостното медика-
ментозно лечение на екзацербациите и хоспитализа-
циите, като най-висока е средната изразходвана сума 
при пушачите, следвана от  пасивните пушачи, а най-
малко средства са били необходими за непушачи-
те. трите групи пациенти се различават съществено 
(p<0.05) по използваните дни временна нетрудоспо-
собност, като от най-много дни временна нетрудоспо-
собност са имали нужда пушачите, следвани от па-
сивните пушачи, а най-малко - непушачите.

заключение: данните от сравнителния фармакоико-
номически анализ показват, че лечението на един пу-
шач (една екзацербация, една хоспитализация) стру-
ва на обществото само с 478 лв. повече, отколкото 
на пасивен пушач, но с цели 6277.85 лв. в повече, 
отколкото на непушещо лице.

Direct and indirect costs  
of treating smokers, passive 
smokers and non-smokers  
with lung diseases, and ...  

how much it costs to society 
gave up smoking?

S. Angelova1, E. Naseva2

1,2AIPSMP VBZ

Aim: the purpose of this report is to analyze the direct 
and indirect costs of treating three categories of patients 
with copd and asthma : smokers , passive smokers 
and non-smokers in an outpatient setting at exacerba-
tion and hospitalization for the same categories of pa-
tients hospitalized in the pulmonary clinic three path-
ways: bronchiectasis, pneumonia and bronchoscopic 
procedure. to calculate the cost to society in one hospi-
talization and one exacerbation . to make an economic 
evaluation of the smoking addiction.

Material and methods: data from the outpatient list 
passed in Aipsmp Vbz 144 dispensary patients with 
exacerbations over a period of one year and in hospital 
clinical pathways “pneumonia“, “purulent diseases“ and 
”bronchoscopic procedures“ used data from the histo-
ries and sick leaves patients treated sbAlbb. 

Results: the results show that the three groups in 
terms of smoking are significantly different (p <0.05) in 
the mean value of the overall medical therapy of exa-
cerbations and hospitalizations, and the highest average 
amount spent, in smokers, followed by passive smoking,  
and most fewer resources are non-smoking. the three 
patient groups differ significantly (p <0.05) used in tem-
porary disability days, and of the many days of tempo-
rary disability they needed smokers, followed by passive 
smokers and nonsmokers at least.

Conclusion: data from comparative pharmacoecono-
mic analysis showed that treatment of a smoker (one 
exacerbation, one hospitalization) costs society only 478 
lev more than a passive smoker, but aims 6277.85 lev 
more than the non-smoking person.
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сесия 1.2.
session 1.2.oP4

едногодишно, 
неинтервенционално, 

обсервационно проучване на 
терапевтичния подход при 

пациенти с ХОбб в българия 
(първични резултати)

Я. Иванов1, П. Павлов1, Ц. Попова2, П. Глоговска1,  
Н. Кючуков1, Н. Янев1, И. Николаев3, Е. Германова3

1Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински 
университет, Плевен, 2Клиника по пропедевтика на вътрешните 

болести, Медицински университет, Плевен, 3Новартис Фарма 
Сървисиз, Инк., България

въведение: има необходимост от актуални про-
учвания на терапевтичния подход при пациенти с 
ХОбб в рутинната клинична практика в българия.

цел. да се проучи терапевтичния подход при паци-
енти с ХОбб в българия, като се оценят ефектив-
ността му, разходите (преки и непреки) и факторите, 
влияещи върху избора на лечение.

материал и методи: едногодишно проучване върху 
пациенти с ХОбб, набрани по последователен прин-
цип, в 19 пулмологични центъра в българия. Паци-
ентите ще бъдат проследени на 3 визити: начална, 
на 6 и 12 месеца. на всяка визита изследователите 
събират и вкарват в електронен сайт информация за 
включените пациенти съгласно протокола на проуч-
ването.

резултати: сред включените 799 пациента преобла-
дават мъжете – 66,5%. средната давност на ХОбб 
е 7,69 години (sd±5,557). Преобладават пушачите 
(бивши и настоящи) – 73,5%. средната стойност 
на феО1 е 50,05% (sd±16,576), на фвК – 69,36% 
(sd±19,182), а съотношението феО1/фвК е 49,17% 
(sd±23,060). Обратимостта на феО1 (след 400 мкг 
салбутамол) е 5,58% (sd±5,451). При разпределяне 
по тежест по gold 2007 преобладават пациентите 
във втори стадий – 47,4%, следвани от тези в трети 
– 37,7%. При разпределяне по gold 2011 най-мно-
го пациенти попаднаха в група d – 51,1%, следвани 
от тези в група b – 26,8%. средният брой екзацер-
бации за последните 12 месеца е 1,18 (sd±1,101), 
а средният брой хоспитализации – 0,64 (sd±0,999). 
най-често използваният медикамент за лечение е 
комбинацията инхалаторен кортикостероид и дъл-
годействащ бета-2-агонист (иКс/ддба) – в 61,6% . 
несъответствието между избраната терапия спрямо 
препоръките на gold 2011 по групи е: A – в 71,84%, 
в – в 66,19%, c – в 48,57%, d – в 13,89%. 

заключение: Първичният анализ показва значител-
но несъответствие в предписаното лечение спрямо 
препоръките на gold 2011, особено в групи A и b.

A one Year non-interventional, 
observational study to explore  

the treatment paradigm  
of CoPD in the routine clinical  

practice in Bulgaria 
(Preliminary results)

Ivanov Y.1, Pavlov Pl.1, Popova Ts.2, Glogovska P.1, Kyuchukov N.1, 
 Yanev N.1, Nikolaev I.3, Germanova E.3

1Clinic of Pneumonology and phthisiatry, Medical University, 
Pleven, 2Propedeutics Clinic of Internal Medicine, Medical 

University, Pleven, 3Novartis Pharma Services, Inc., Bulgaria

Introduction: there is a lack of data about the thera-
peutic approach in copd patients in the routine clinical 
practice in bulgaria.

Aim: to study the therapeutic approach in copd pa-
tients in bulgaria and the compliance with the interna-
tional gold 2013 recommendations for treatment of 
copd, to assess the effectiveness, direct and indirect 
costs and factors that influence treatment.

Material and Methods: one-year study on copd pa-
tients in 19 pulmonology centres in bulgaria. the pa-
tients will be followed up in three visits: initial, on the 6th 
month and on the 12th month. the investigators collect 
information according to the study protocol on each visit.

Results: 799 patients were included, 66.5% of them 
were males. mean duration of copd was 7.69 years 
(sd±5,557). smokers (current and former) prevailed - 
73.5%. mean feV1 was 50.05% (sd±16,576), mean 
fVc – 69.36% (sd±19,182), mean feV1/fVc – 0.49. 
mean reversibility of feV1 (after 400 μg of salbutamol) 
was 5.58% (sd±5,451). most patients had moderate 
(47.4%) followed by severe (37.7%) copd (gold 
2007). the distribution according to gold 2013 showed 
that most of the patients were group d – 51.1%, followed 
by group b – 26.8%. mean number of exacerbations for 
the last 12 months was 1.18 (sd±1,101), and mean 
number of hospitalizations – 0.64 (sd±0,999). the most 
frequently used medication for inhalation therapy was 
the combination of inhaled corticosteroid and long-act-
ing beta2-agonist (ics/lAbA) – 61.6%. the discrepancy 
between the prescribed treatment and the recommenda-
tions of gold 2013 per group was as follows: 71.84% 
in group A, 66.19% in group b, 48.57% in group c and 
13.89% in group d.

Conclusion: the preliminary analysis shows a signifi-
cant discrepancy between the prescribed treatment and 
the gold 2013 recommendations, particularly in groups 
A and b.



5-ти	конгрес	на	Българското	дружество	по	белодробни	болести	-	5-8	юни	2014	г.		/	5-th	kongress	of	the	Bulgarian	Respiratory	Society	-	5-8	June	2014	 41

сесия 1.2.
session 1.2.  oP5

Корелация между усещането 
на пациентите за способността 

за извършване на сутрешни 
дейности и резултатите от 

клиничния преглед при пациенти 
с ХОбб – българско клинично 

изпитване ReLIeF 
Я. Иванов 1, O. Георгиев 2, Вл. Ходжев 3, Д. Петкова 4, Д. Петрова5, 

М. Станева 6, Р. Минева 7

1Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински 
Универстет, Плевен, България; 2, 5Клиника по пропедевтика 
на вътрешните болести, Медицински Университет, София, 

България: 3Клиника по пневмология, Медицински Университет 
Пловдив, България; 4Клиника по пневмология, Медицински 

Университет, Варна, България;  6, 7Астра Зенека

въведение: съобщаването на резултатите от паци-
ентите улеснява диалога между болните и техния ле-
кар и представлява важна част от общата оценка на 
тежестта на симптомите, като подпомага грижите при 
хроничната обструктивна белодробна болест (ХОбб).

цели: това многоцентрово, проспективно, неинтер-
венционално 12-седмично проучване с 4 посещения 
има за цел да изследва възможната корелация между 
усещането на пациентите за тяхната способност да 
извършват сутрешните дейности и оценката на клини-
циста на общия здравен статус при пациенти с ХОбб 
група c и d (gold guidelines 2011), лекувани с ком-
бинирана терапия с инхалаторен кортикостероид/ ß2-
агонист с продължително действие (ics/lAbA). 

методи: усещането на пациента е изследвано с по-
мощта на общия точков резултат от въпросника за 
самооценка capacity of daily living during the morning 
(cdlm) на изходно ниво и в 7 последователни дни 
на месец в седмици 4, 8 и 12. Оценката на лекарите 
е извършвана с помощта на визуална скала за об-
щия здравен статус при всяко посещение. Корелаци-
ята между общия точков резултат cdlm и точковия 
резултат за общия здравен статус е изследвана при 
всяко посещение с помощта на tau-b корелационен 
тест на Kendall.

резултати: анализът на първичните променливи 
при 193 пациенти с пълни данни показва значима по-
ложителна корелация при всяко посещение: 0,3197 
(посещение 1), 0,3582 (посещение 2), 0,3197 (посе-
щение 3) и 0,3922 (посещение 4) на стойностите на 
Kendall tau-b (p<,0001 за всички посещения), което 
предполага умерена положителна връзка между 2-та 
показателя. 

заключения: Последователната положителна ко-
релация потвърждава, че структурираната писмена 
самооценка трябва да се използва при рутинните 
грижи при ХОбб.

CorRELation between PatIent 
PErception of the Ability  

to Perform Morning Activities  
and Findings  

on Clinical examination  
in CoPD Patients –  

Bulgarian ReLIeF study

Ivanov Y.1, Georgiev O.2, Hodzhev V.3, Petkova D.4, Petrova D.5, 
Staneva M.6, Mineva P.7

1Clinic for pneumonology and phthisiatry, Medical University, 
Pleven, Bulgaria; 2, 5Propedeutics Clinic of Internal Medicine, 
Medical University, Sofia, Bulgaria; 3Clinic for pneumonology 

Medical University, Plovdiv, Bulgaria; 4Clinic for pneumonology, 
Medical University, Varna, Bulgaria; 6, 7AstraZeneca

Introduction: patient reported outcomes facilitate the 
dialogue between the patient and their physician and 
represent important part of overall assessment of symp-
toms severity and contribute to the management of 
chronic obstructive pulmonary disease (copd).

objectives: this multi-center, prospective, non-inter-
ventional 12 weeks 4 visits study aimed to examine the 
possible correlation between the patient perceptions of 
their ability to perform  morning activities and the clini-
cian assessment of general health status in patients with 
group c and d copd (gold guidelines 2011) on com-
bined therapy with inhaled corticosteroid/long acting ß2-
agonist (ics/lAbA). 

Methods: patient perception was assessed using to-
tal score of capacity of daily living during the morning 
(cdlm) self-reported questionnaire at baseline and 7 
consecutive days per month in weeks 4, 8 and 12. phy-
sician’s evaluation was performed using general health 
status visual scale at each visit. the correlation between 
cdlm total score and general health status score was 
investigated at every visit using the Kendall tau-b cor-
relation test.

Results: the analysis of primary variables in 193 pa-
tients with full data found significant positive correlation 
on every visit: 0.3197 (visit 1), 0.3582 (visit 2), 0.3197 
(visit 3) and 0.3922 (visit 4) of Kendall tau-b values 
(p<.0001 for all visits), implying a moderate positive con-
nection between the 2 parameters. 

Conclusions: the consistently positive correlation con-
firms that structured, written self-assessments shall be 
utilised in routine copd management.



42	 5-ти	конгрес	на	Българското	дружество	по	белодробни	болести	-	5-8	юни	2014	г.		/	5-th	kongress	of	the	Bulgarian	Respiratory	Society	-	5-8	June	2014

сесия 1.2.
session 1.2.oP6

6MWt и CPet -  методи за 
откриване на десатуриращи 

пациенти с ХОбб

Р. Калинов1, Б. Маринов2, В. Ходжев1, С. Костянев2

1Клиника по пулмология, 2Катедра по патофизиология, 
Медицински университет – Пловдив

десатурацията по време на физическо натоварване  
при пациентите с ХОбб може допълнително да вло-
ши тяхното физическо представяне и има значителна 
предиктивна стойност по отношение на смъртността. 

цел: да се сравнят 6mWt и cpet като методики  
за диагностициране на десатуриращите пациенти с 
ХОбб.

пациенти и методи: При 40 пациенти са проведе-
ни 6 минутен тест с ходене(6mWт), кардиопулмо-
нален тест с натоварване ( cpet)( medical graphics 
Ultimapfx, st  paul, mn), разширено функционално 
изследване на дишането ( masterscreen diffusion/
body, e. Jaeger, Wurzburg) и кръвно-газов анализ. 
Кислородната сатурация е мониторирана по време 
на натоварването с пулсоксиметър palmsat 2500+ 
(nonin medical, plymouth, mn, UsA). за десатурация 
се прие снижаването на spo2 с ≥4% за поне 3 мин.

резултати: изследваните 40 пациенти са с умере-
на и тежкостепенна ХОбб ( feV1%= 44.8%±14.6%; 
рО2 = 64.3 ± 9.3mm hg), средна възраст 67.2±8.4 г., 
тютюнопушене 40.0±20.8 пакетогодини и демонстра-
тивна симптоматика (мrс = 2.25 ± 0.9 ; сат =21.7 
± 7.9). изминатото разстояние по време на 6mWт 
беше 498±82 м и 510±81 м ; p >0.05 съответно за па-
циентите със и без десатурация. Кислородната кон-
сумация [ml.min-1.kg-1], постигната от пациентите 
в двете групи, се различава значително (16.2±4.5 vs 
19.9±4.7 съответно; p=0.016). По време на cpet де-
сатурираха 21 пациента, а от тях по време на 6mWт 
десатурираха 19 пациента. При цялата изследвана 
група средният процент на десатурация по време на 
cpet е 6.6±4.9 %, а по време на 6mWт 6.0±4.9 % 
(p>0.5). десатурацията по време на 6mWт корелира 
сигнификантно (r=0=75, p <0.001) с тази по време на 
cpet.

изводи: 6mWt е лесно осъществим и достатъчно 
сигурен метод за откриване на  десатурации при фи-
зическо усилие при пациентите с ХОбб.

6MWt and CPet – methods 
for detecting exercise related 

desaturation

R. Kalinov1, B. Marinov2, V. Hodzhev1, S. Kostianev2

1Pulmonology Clinic, 2Pathophysiology Department - Medical 
University of Plovdiv

exercise related desaturation in patients with copd can 
further impair their performance and is regarded as a 
predictor for all cause mortality. 

Aim: to compare 6mWt and cpet as method for de-
tection of desaturating patients with copd.

Patients and methods: forty patients performed 6 min-
utes walking test (6mWt) and cardiopulmonary exercise 
test (cpet) (medical graphics Ultimapfx, st paul, mn) 
and comprehensive lung function (masterscreen dif-
fusion/body, e. Jaeger, Wurzburg) and blood gas as-
sessment. oxygen saturation was monitored with a pul-
seoxymeter (palmsat 2500+ (noninmedical, plymouth, 
mn, UsA). desaturation was considered when spo2 
dropped ≥4% for at least 3 min.

Results: forty moderate to severe copd patients 
(feV1% = 44.8%±14.6%; рО2 = 64.3±9.3 mm hg), 
who were symptomatic (мrс = 2.25 ± 0.9; сат =21.7 
± 7.9) and aged 67.2±8.4 were assessed with respect 
to exercise related desaturation. the distance [m] co-
vered in the 6mWt was 498±82 vs 510±81; p>0.05 for 
the patients with and without desaturation, respectively. 
oxygen uptake [ml.min-1.kg-1] achieved by the pa-
tients in the two groups differed significantly (16.2±4.5 
vs 19.9±4.7 respectively; p=0.016). during the cpet 21 
patients revealed exercise related desaturation of whom 
19 desaturated and during the 6mWт. in the whole group 
the achieved desaturation during cpet is 6.6±4.9 %, 
while during the 6mWт it is 6.0±4.9 % (p>0.5). exercise 
related desaturation during 6mWт correlates strongly 
with that during cpet (r=0.75, p<0.001).

Conclusion: in patients with moderate to severe copd 
exercise related desaturations can be easily and reliably 
detected with 6mWt.
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Характеристика и грижи 
за пациентите с ХОбб в 

извънболничната помощ – 
национално проучване

Я. Иванов1, П. Павлов1, Ц. Попова2, П. Глоговска1,  
Н. Кючуков1, Н. Янев1, П. Христова3

1Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински 
Университет, Плевен, 2Клиника по пропедевтика на вътрешните 

болести, Медицински Университет, Плевен, 3Медицински 
Университет, Плевен

цел: да се направи характеристика и да се изслед-
ват медицинските грижи за пациентите с ХОбб в из-
вънболничната помощ от белодробните специалисти 
(бс) и общопрактикуващите лекари (ОПл).

методи: информация от извънболничните практики 
бе предоставена от бс и ОПл – демография, тютю-
нопушене, тежест на заболяването, коморбидности, 
терапия, екзацербации, хоспитализации.

резултати: събрана бе информация за 556 паци-
ента на средна възраст 67±11 години. От тях 60,4% 
са мъже, а 68,8% - пушачи. на комбинирана инхала-
торна терапия (инхалаторен кортикостероид и дъл-
годействащ бета-2-агонист, иКс/ддба) бяха 37,8%; 
23,7% приемаха дългодействащ бронходилататор и 
27,2% бяха на терапия с краткодействащи бронхо-
дилататори. Коморбидности имаха 83,2% от паци-
ентите, като със съпътстващи сърдечни заболява-
ния бяха 77,3%. От всички пациенти 25,8% нямаха 
екзацербации през последната година, 38,0% имаха 
една, а 36,2% имаха 2 или повече. Хоспитализация 
поради екзацербация (Хе) имаха 33,5%, а 21,9% 
имаха хоспитализация поради съпътстващо заболя-
ване (Хсз).

Пациентите на терапия иКс/ддба имаха повече 
Хе (p<0,05). Пациентите с Хе имаха също и по-чес-
ти Хсз (p<0,05).Пациентите докладвани от бс бяха 
предимно мъже (p<0,05), пушачи (p<0,05), с по-чести 
Хе (p<0,05), с по-голяма употреба на инхалаторни и 
системни стероиди при екзацербация (p<0,05) и с по-
нисък среден феО1 (p<0,05).

заключение: в извънболничната помощ бс просле-
дяват предимно пациентите с по-тежка ХОбб, мъже, 
пушачи, пациенти с по-чести екзацербации и хоспи-
тализации и по-голяма употреба на инхалаторни и 
системни кортикостероиди в сравнение с пациентите 
проследявани от ОПл. Общопрактикуващите лекари 
следят предимно пациенти с по-лека ХОбб и повече 
съпътстващи заболявания. Пациентите с чести Хе 
се хоспитализират също по-често и за съпътстващи 
заболявания.

Characterization and management  
of CoPD patients  

in ambulatory care –  
national survey

Ivanov Y.1, Pavlov Pl.1, Popova Ts.2, Glogovska P.1,  
Kyuchukov N.1, Yanev N.1, Hristova P.3

1Cllinic of Pneumonology and phthisiatry, Medical University 
- Pleven, 2Propedeutics Clinic of Internal Medicine, Medical 

University - Pleven, 3Medical University - Pleven

Aims: to characterize and study medical care provided 
for copd patients in ambulatory care by pulmonologists 
(pss) and general practitioners(gps).

Methods: both gps and pss provide information for 
management of copd patients in ambulatory care. in-
formation was gathered about demographics, smoking 
status, disease severity, comorbidities, therapy, exacer-
bations and hospitalizations.

Results: information about 556 patients with mean age 
of 67±11 was collected. of all copd patients 60.4% 
(336) were males. smokers were 68.8%. on combined 
inhalation therapy (inhaled corticosteroid and long acting 
beta-2-agonist, ics/lAbA) were 37.8%; 23.7% received 
long-acting bronchodilator therapy and 27.2% were on 
therapy with short-acting bronchodilators. 

comorbidities had 83.2% with concomitant cardiovascu-
lar diseases – 77.3%. from all patients 25.8% had no 
exacerbations in the last 12 months, 38.0% had one and 
36.2% had 2 or more. hospitalization due to copd ex-
acerbation (he) had 33.5%and 21.9% due to concomi-
tant diseases (hcd).

patients on ics/lAbA therapy more frequently had he 
(p<0.05). patients with he were more likely to have 
also hcd (p<0.05).patients reported by pss were 
mostly men (p<0.05), smokers (p<0.05), with more he 
(p<0.05), with higher usage of inhaled and systemic cor-
ticosteroids during exacerbation (p<0.05) and with lower 
mean feV1 value (p<0.05).

Conclusion: in ambulatory care pss follow-up more 
severe copd patients who are mainly male smokers, 
have worse pulmonary function and frequent exacerba-
tions and hospitalizations and use more inhaled and oral 
corticosteroids compared to gps. general practitioners 
follow-up mostly patients with less severe copd and 
comorbidities. patients with frequent copd hospitaliza-
tions are also admitted to hospital more frequently for 
treatment of comorbidities.
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грижа за пациентите с бронхиална 
астма в извънболничната помощ – 

национално проучване

Я. Иванов1, П. Павлов1, Ц. Попова2, П. Глоговска1,  
Н. Кючуков1, Н. Янев1, П. Христова3

1Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински 
университет - Плевен; 2Клиника по пропедевтика на 

вътрешните болести, Медицински университет - Плевен; 
3Медицински университет - Плевен

цел: да се проучи грижата за пациентите с бронхи-
ална астма в извънболничната помощ, осигурена от 
пулмолозите (симП) и общопрактикуващите лекари 
(ОПл).

методи: информация от ОПл и симП по отношение 
грижата за пациентите с астма беше събрана чрез 
попълване на специални карти с данни за демогра-
фията, тютюнопушенето, съпътстващите заболява-
ния, терапията, броя на екзацербациите и хоспита-
лизациите. 

резултати. събрана бе информация за 538 пациен-
ти (29,8% мъже) на средна възраст 52±14. Пушачите 
бяха 30,7%. със съпътстващи алергичен ринит или 
назална полипоза бяха 23,9% от пациентите. не се 
откри статистически значима разлика между пациен-
тите със съпътстващ ринит или полипоза и остана-
лите пациенти по отношение на броя екзацербации, 
хоспитализациите, лечението с антибиотици и сис-
темни стероиди при екзацербация. Пациентите с по-
чести екзацербации и хоспитализации поради екза-
цербация имаха увеличена употреба на антибиотици 
и системни стероиди (p<0,05).От всички пациенти 
44,0% нямаха екзацербации за последните 12 месе-
ца, 31,4% имаха една, а 24,6% имаха 2 или повече. 
Хоспитализации поради екзацербация (Хе) имаха 
18,1%, докато 10,9% имаха хоспитализация поради 
съпътстващо заболяване (Хсз). значима корелация 
бе открита между честотата на екзацербациите, Хе и 
употребата на теофилин и монтелукаст (p<0,05). Пу-
шачите имаха по-висока честота на екзацербациите 
за една година (p<0,05). Пациентите, докладвани от 
симП, имат повече Хе годишно (p<0,05), използват 
повече системни стероиди по време на екзацерба-
ция (p<0,05) и имат увеличена употреба на теофилин 
и монтелукаст (p<0,05). астматиците, докладвани от 
ОПл, имат повече коморбидности (p<0,05).

заключение. астматиците, лекувани с теофилин и 
монтелукаст, имат повече екзацербации годишно. 
употребата на антибиотици и системни стероиди е 
също по-висока сред тези пациенти. Пациентите с 
повече екзацербации и Хе се следят предимно от 
симП, докато ОПл следят предимно пациентите с 
коморбидности.

Management of patients  
with asthma in ambulatory care –  

a national survey

Ivanov Y.1, Pavlov Pl.1, Popova Ts.2, Glogovska P.1,  
Kyuchukov N.1, Yanev N.1, Hristova P.3

1Cllinic of Pneumonology and phthisiatry, Medical University 
- Pleven, 2Propedeutics Clinic of Internal Medicine, Medical 

University - Pleven, 3Medical University - Pleven

Aims: to study medical care provided for asthmatic pa-
tients in ambulatory care by pulmonologists (pss) and 
general practitioners(gps).

Methods: both gps and pss provided information for 
the management of patients with asthma in ambulatory 
care by filling in cards containing information about de-
mographics, smoking status, comorbidities, therapy, ex-
acerbations and hospitalizations.

Results: information about 538  patients (29.8% males) 
with mean age of 52±14 was collected.  smokers were 
30.7%. concomitant allergic rhinitis or nasal polyposis 
had 23.9% of all patients. there was no statistical dif-
ference between patients with rhinitis and polyposis and 
the others concerning exacerbations, hospitalizations, 
treatment with antibiotics and systemic steroids during 
exacerbation. patients with more frequent exacerba-
tions and hospitalizations due to asthma exacerbations 
had increased use of antibiotics and systemic steroids 
(p<0.05).

from all patients 44.0% had no exacerbations in the last 
12 months, 31.4% had one and 24.6% had 2 or more. 
hospitalization due to asthma exacerbation (he) had 
18.1% while 10.9% had one due to concomitant diseas-
es (hcd). there was a significant correlation between 
the rate of exacerbations, he and use of theophylline 
and montelukast (p<0.05). smokers had higher rate of 
exacerbations per year (p<0.05).patients reported by 
pss had more he(p<0.05), used more systemic steroids 
during exacerbations (p<0.05) and also had higher us-
age of theophylline and montelukast (p<0.05). the asth-
matics reported by gps had comorbidities (p<0.05).

Conclusion: Asthmatic patients treated with theophyl-
line and montelukast had more exacerbations. Usage of 
antibiotics and systemic steroids per year was also high-
er in these patients. pulmonologists follow-up patients 
with more frequent exacerbations and he. gps follow-
up patients with higher percentage of comorbidities.
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Do intraoral applicators (IoA) are 
really useful in the treatment of 
obstructive sleep apnea (osA)? 

Zafirovski M.1, Zafirovski Lj.2, Guguvchevski Lj.1, 

Georgiev Z.1, Kopitovich I.3, Dokich D.4, Zafirovska L.5

1University Dental Clinical Center ”St. Panteleimon”, Skopje, 
Republic of Macedonia; 2Children’s Hospital for Respiratory 

Diseases, Skopje, Republic of Macedonia; 3Institute for Pulmonary 
Diseases, Department of SBD, Novi Sad, Republic of Serbia; 

4University Clinic of Pulmonology and Allergology, Department of 
SBD, Skopje, R. Macedonia; 5“Sana-Klinik“, Bergen, Deutschland

Introduction: patients with mild to moderate obstruc-
tive sleep apnea, who are intolerant of cpAp, or who 
have not been helped by it, or refuse treatment with na-
sal cpAp, are candidates for ioA, especially mandibular 
advancement devices-(mAd) that help prevent the col-
lapse of the tongue and soft tissues in the back of the 
throat, keeping the airway open during sleep and pro-
moting adequate air intake.

Aim: by analysing of small series of cases, to show our 
modest experience of treatment of mild to moderate os-
Ahs with mAd.

Materials and methods: We observed 12 patients with 
mild to moderate osAhs:(8-male, 4-female, mean age: 
52 yr. median-bmi=29kg/m2. Using polysom no graphy 
they were dream evaluated without mAd-(Ahi control 
values) and then with applied mAd-(Ahi investigated 
values), and monitoring oxygen-(de)saturation, as well 
as were evaluated through questionnaires-(ess) for 
quality of sleep, daytime sleepiness.

Results: We found that the ability of the oral appliances 
to reduce apnea/hypopnea index-(Ahi < 10)-to less than 
< 10, was 56%, and improvement of minimum oxygen-
(de)saturation, reduction of Arousal index, significant 
reduction of snoring in - 72%, but also improves sub-
jective sleep quality, and daytime subjective sleepiness: 
(epworth sleepiness score-dropped for 3,4). in the ob-
served group, the best results were achieved with mAd, 
in patients with: supine-dependent and milder degree of 
osAhs, less obese, younger, females, with advance-
ments within a wide range openings.

Conclusion: proper selection of patients for the dif-
ferent treatment modalities is the key for full treatment 
success. patient-related factors, such as the site of up-
per airway collapse, craniofacial characteristics, dental 
health, obesity, age, profession and positional depen-
dence, as well as treatment-related factors, should be 
evaluated before a final proposal for these treatment 
alternatives is formulated.



46	 5-ти	конгрес	на	Българското	дружество	по	белодробни	болести	-	5-8	юни	2014	г.		/	5-th	kongress	of	the	Bulgarian	Respiratory	Society	-	5-8	June	2014

сесия 1.2.
session 1.2.oP10

домашната кислородотерапия  
при пациенти с ХОбб –  

нужди и ефекти

Н. Кючуков1, Н. Янев1, И. Крачунов, Зл. Иванова, П. Павлов1,  
Ц. Попова2, П. Глоговска1, П. Христова3, Я. Иванов1

1Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински 
университет, Плевен; 2Клиника по пропедевтика на 

вътрешните болести, Медицински университет, Плевен; 
3Медицински Университет, Плевен

въведение: в българската здравна система паци-
ентите с ХОбб, индицирани за лечение с домашна 
кислородотерапия (дК), не получават това лечение 
поради липсата на реимбурсация на кислородни кон-
центратори от националната здравноосигурителна 
каса.

цел: да се проучи нуждата от лечение с дК сред па-
циенти с ХОбб, както и ефекта върху смъртността 
и хоспитализациите сред пациенти на дК и такива с 
показания за лечение, но без достъп до лечението.

методи: изследвани бяха пациентите с ХОбб, пре-
минали през КПф през последните 2 години. Пациен-
тите с индикации за дК (gold, 2013) бяха добавени 
към регистър: кохорта а - с пациенти на лечение с 
дК, и кохорта б - с пациенти с показания, но без дос-
тъп до дК.

резултати: От всички пациенти с ХОбб показания за 
дК имаха 12.5%. средната им възраст беше 64±12. 
мъжете бяха 77 (80.2%). всички пациенти бяха с теж-
ка или много тежка ХОбб – средна стойност на феО1 
34±13. От пациентите с показания за кислородоле-
чение 24 (25.0%) бяха на дК. тяхната средна възраст 
беше 63±12 като мъжете бяха 19 (79,2%), а средната 
стойност на феО1 - 34±18. Пациентите от кохорта б 
са на средна възраст 65±12, мъжете са 58 (80,6%) 
със среден феО1 - 33±12. за периода на проучване-
то 49,0% от пациентите са починали. смъртността 
в кохотра а е била 29,2% спрямо 55,6% в кохорта б 
(p<0,05). средният брой хоспитализации на пациен-
тите в кохорта б е бил 2,36 спрямо 2,04 в кохорта а 
(p>0.05). 

заключение: Около 12,5% от пациентите с ХОбб 
имат показания за дК. Пациентите без достъп до 
лечението показват по-високи нива на брой хоспита-
лизации за годината и по-висока смъртност. смърт-
ността се свързва с напреднала възраст и по-нисък 
феО1.

the use of long term home oxygen 
therapy in CoPD patients – needs 

and effects

Kyuchukov N.1, Yanev N.1, Krachunov I.1, Ivanova Zl.1, Pavlov Pl.1, 
Popova Ts.2, Glogovska P.1, Hristova P.3, Ivanov Y.1

1Cllinic of Pneumonology and phthisiatry, Medical  
University - Pleven; 2Propedeutics Clinic of Internal Medicine,  

Medical University - Pleven;  
3Medical University - Pleven

Background: in bulgarian health care system copd 
patients with indications for long-term oxygen therapy 
(ltot) could not receive treatment because there is no 
reimbursement of oxygen concentrators by the govern-
ment.

Aim: to study the needs of ltot in copd patients and 
the effects on mortality and hospitalizations in patients 
receiving treatment versus patients who fulfil the criteria 
for supplementation but have no access.

Methods: copd patients with indications for ltot 
(gold, 2013) have been added to a registry for two 
years. patients were divided into two cohorts – cohort A 
with patients on ltot and cohort b with patients without 
access to ltot.

Results: from all copd patients 12.5% fulfil the criteria 
for ltot. mean age was 64±12. men were 77(80.2%). 
All patients were with severe or very severe copd – 
mean feV1 was 34±13. from all patients 24 (25.0%) 
used ltot (cohort A). their mean age was 63±12, 
males were 19 (79.2%) and mean feV1 was 34±18. 
the patients in cohort b had mean age 65±12, males 
were 58(80.6%) and  the mean feV1 was 33±12. for the 
period of the survey 49.0% of patients from the whole 
population died. mortality in cohort A was 29.2% versus 
55.6% in cohort b (p<0.05). mean number of hospitali-
zations of patients in cohort b was 2.36 versus 2.04 in 
cohort A (p>0.05). 

Conclusion: About 12.5% of copd patients fulfil the cri-
teria for ltot. patients without access to ltot showed 
higher rate of hospitalizations and mortality. mortality 
was associated with older age and airway limitation. it is 
important to make ltot accessible to all copd patients 
who fulfil the criteria for that.
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дългосрочно проследяване  
на пациенти с ХОбб

Н. Янев1, Н. Кючуков1, И. Крачунов1, З. Иванова1,  
П. Николова1, П. Павлов1, Ц. Попова2, Я. Иванов1

1Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ–Плевен, 
България; 2Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ–Плевен, 

България

цел: да се проследят в продължение на 2 години 
промените в следните параметри: симптоми, спиро-
метрични резултати, екзацербации и смъртност.

материали и методи: Общо 267 амбулаторни паци-
енти с ХОбб (215 мъже и 52 жени, средна възраст 
66±9) взеха участие в проучването. разделени бяха 
на четири групи според степента на обструкцията 
(gold 2007). данните се набират от първата визи-
та и впоследствие на интервал от 6 месеца. Проце-
дурите включват клиничен преглед, функционално 
изследване на дишането, въпросник за степента на 
диспнеята (mmrc). за периода на проучването са 
проследени и броя на екзацербациите, хоспитализа-
циите и смъртността.

резултати: Пациентите gold 1 (феО1 87,6±8,7) и 
gold 2 (феО1 62,9±8,7) бяха със среден спад на-
феО1 от 2,8% в края на проучването. тези групи има-
ха повече екзацербации (1,0±0,7; 0,7±0,8) и хоспи-
тализации (0,4±0,5; 0,2±0,4) в сравнение с първата 
визита. Пациентите gold 3 (феО 39,5±5,7) и gold 
4 (феО1 24,8±3,1) бяха стабилни относно спада на 
феО1, но с повече екзацербации (1,0±0,8; 1,7±0,9), 
хоспитализации (0,4±0,7; 0,5±0,9) и по-висока смърт-
ност (8,5%). диспнеята бе по-изразена при пациен-
тите gold 3 (2,2±0,8) и gold 4 (2,5±0,9) p<0,05.

заключение: степента на обструкция и нейното за-
дълбочаване повлияват негативно всички проследе-
ни параметри.

Long term follow-up  
of patients with CoPD

Yanev N.1, Kyuchukov N.1, Krachunov I.1, Ivanova Z.1, Nikolova P.1, 
Pavlov P.1, Popova T2., Ivanov Y.1

1 Clinic for Pneumonology and Phthisiatry, UMHAT–Pleven, 
Bulgaria; 2 Clinic for Internal Diseases, UMHAT–Pleven,  

Bulgaria

Aim: this prospective 2-year, follow-up study attempted 
to determine the alteration in six parameters: spirometry, 
oxygensaturation, symptoms, hospitalisations, exacer-
bations and mortality during the period. 

Material and methods: A total of 267 (215 male and 52 
female, mean age 66±9 ) copd outpatients were re-
cruited. they were divided in four groups according to 
the stage of bronchial obstruction (gold 2007). study 
procedures were performed at baseline and on 6 months 
thereafter. Assessments include clinical examination, 
pulmonary function test, breathlessness scale (mmrc) 
and pulse oximetry. health outcomes are tracked down - 
number of copd related hospitalisations, exacerbations 
and mortality. 

Results: patients in stage i (feV1 87,6±8,7) and stage 
ii (feV1 62,9±8,7) due to decline in feV1 had more 
exacerbations (1,0±0,7; 0,7±0,8) and hospitalisations 
(0,4±0,5; 0,2±0,4) compared to baseline. patients in 
stage iii (feV1 39,5 ±5,7) and iV (feV1 24,8±3,1) were 
rather stable according to feV1, but had highest exac-
erbation (1,0±0,8; 1,7±0,9), hospitalisation (0,4±0,7; 
0,5±0,9) and mortality rate (8.5%). symptoms measured 
by mmrc were found to be higher in stage iii (2,2±0,8; 
p<0,05) and iV (2,5±0,9; p<0,05). 

Conclusion: the severity and worsening of airflow ob-
struction is found to negatively impact all of the mea-
sured parameters causing lowering of quality of life and 
aggravation of the symptoms.
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белтък на топлинния стрес 27 
(Hsp27) – прогностичен фактор 

при пациенти оперирани за 
дребноклетъчен карцином на 
белия дроб или едроклетъчен 

невроендокринен карцином

Д. Маринова1, Я. Славова2, Н. Трифонова3, Д. Петров4

1 Пулмология, СБАЛББ „Св. София”;  
2 Патология, СБАЛББ „Св. София”;  

3 Катедра по биология, МУ София;  
4 Гръдна хирургия, СБАЛББ „Св. София”, София

цел: стресовият белтък hsp27 участва в туморно-
клетъчната пролиферация, диференциация, инва-
зия, метастазиране и клетъчно оцеляване. целта на 
изследването е да се определи прогностичното зна-
чение на експресията на hsp27 при пациенти, опе-
рирани за дребноклетъчен карцином на белия дроб 
(дКбд) или едроклетъчен невроендокринен карци-
ном (еКнеК).

материали и методи: в изследването са включе-
ни хирургично премахнати тумори – 51 дКбК и 15 
еКнеК (51 мъже, 15 жени, средна възраст 58.5±7.4). 
експресията на hsp27 се определи с имунохистохи-
мия.

резултати: Позитивна цитоплазмена експресия на 
hsp27 се наблюдава в 45 (88%) от дКбд и в 14 (93%) 
от еКнеК. Комбинирана цитоплазмено-ядрена екс-
пресия се наблюдава в 28 дКбд и 14 еКнеК. налич-
на бе корелация между цитоплазмената експресия 
на hsp27 (hazard ratio [hr] 2.00; p=0.04) и ядрената 
експресия на hsp27 (hr 2.4; p=0.014) с преживяе-
мостта на пациентите, потвърдено с Кокс (cox) мно-
гофакторен регресионен анализ.

заключение: в заключение може да се каже, че 
по-високата цитоплазмена експресия на hsp27 в 
туморните клетки и наличието на ядрена експресия 
на hsp27 може би представляват благоприятни про-
гностични фактори при пациентите, оперирани за 
дКбд и еКнеК.

Heat shock protein 27 -  
a prognostic factor  

for patients operated for small cell 
lung carcinoma  

or large cell neuroendocrine 
carcinoma

D. Marinova1, Y. Slavova2, N. Trifonova3, D. Petrov4

1 Department of Pneumology, University hospital for pulmonary 
diseases “Saint Sofia”; 2 Department of Pathology, University 

hospital for pulmonary diseases “Saint Sofia”; 3 Department of 
biology, Medical faculty, Medical University of Sofia; 4 Department 

of Thoracic Surgery, University hospital for pulmonary diseases 
“Saint Sofia”, Sofia

Aim: heat shock protein 27 (hsp27) is implicated in tu-
mor cell proliferation, differentiation, invasion, metasta-
sis and cell survival. the objective of this study is to de-
termine the prognostic significance of hsp27 expression 
in operated for small cell lung carcinoma (sclc) and 
large cell neuroendocrine carcinoma (lcnec) patients. 

Material and methods: surgically resected sclcs 
(n=51) and lcnecs (n=15) were studied (men 
n=51;women n=15, age 58.5±7.4). the hsp27 expres-
sion was detected by immunohistochemistry. 

Results: hsp27 positive immunoreaction in the cyto-
plasm was observed in 45 (88%) sclcs and 14 (93%) 
lcnecs. а combination of cytoplasmic with nuclear 
hsp27 expression was observed in 28 sclcs and 14 
lcnecs. there was a correlation between hsp27 cyto-
plasmic overexpression (hazard ratio[hr]2.00;p=0.04) 
and hsp27 nuclear expression (hr 2.4;p=0.014) with 
the survival of patients confirmed by cox multivariate 
analysis. 

Conclusion: We conclude that the higher hsp27 cyto-
plasmic expression and nuclear expression may repre-
sent favorable prognostic factors in sclc and lcnec.
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белодробни изменения при 
ревматоиден артрит 

Я. Славова, Д. Маринова, Вл. Джамбазов,  
Ст. Иванов, Д. Костадинов

СБАЛББ „Св. София”, София

цел: ревматоидният артрит е рядка системна възпа-
лителна болест (1%) с често белодробно ангажиране 
(до 68%), най-вече под формата на интерстициална 
белодробна болест или плеврит. целта на настояща-
та работа е да се покажат два клинични случая на 
пациентки с белодробно засягане при ревматоиден 
артрит.

материали и методи: Клинични, образни, фибро-
бронхоскопски (фбс), хирургични и пато-морфоло-
гични методи.

резултати: Представяме клиничен случай на 66-го-
дишна жена с оплаквания от 4 месеца от болки в 
дясно в гърдите, кашлица с оскъдна експекторация, 
астено-адинамия, фебрилитет, лекувана с антиби-
отици без ефект; с придружаващи ревматоиден ар-
трит,  захарен диабет, артериална хипертония, опе-
рирана за карцином на яйчника преди 8 години. От 
образните изследвания на бял дроб – с данни за 
двустранни множествени лезии, конфлуиращи в де-
сен горен дял. От взетата с фбс биопсия – данни за 
организираща пневмония. с много добро повлиява-
не от кортикостероидна терапия. Представяме кли-
ничен случай на 58-годишна жена с оплаквания от 
6-7 месеца от прогресиращ задух, астено-адинамия, 
суха кашлица, субфебрилитет, лекувана антибиотич-
но без ефект; с придружаващи ревматоиден артрит, 
захарен диабет, артериална хипертония. От образ-
ните изследвания – наличие на плеврален излив в 
дясна голяма плеврална кухина. направена е видео-
асистирана торакоскопия с биопсия – с цитологични 
данни за лимфоцитарен ексудат, а хистологично – 
плеврален хистиоцитен некробиотичен възел с раз-
мери 5 мм. При пациентката предстои започване на 
лечение за ревматоиден артрит.

заключение: При болните с ревматоиден артрит 
белодробното ангажиране се среща често, но ряд-
ко бива разпознавано. От значение за навременно 
поставяне на диагнозата е съчетанието от клинич-
ни, образни и патоморфологични методики. въпре-
ки голямата диагностична стойност на хирургичната 
белодробна биопсия, не трябва да се подценява и 
трансбронхиалната биопсия.

Lung involvement in rheumatoid 
arthritis 

Y. Slavova, D. Marinova, St. Ivanov,  
Vl. Djambazov, D. Kostadinov

University hospital of pulmonary diseases „St. Sofia“, Sofia

Aim: rheumatoid arthritis is a rare systemic inflamma-
tory disease (1%) with frequent pulmonary involvement 
(up to 68%), mainly in the form of interstitial lung disease 
or pleuritis. our aim is to show two clinical cases of pa-
tients with rheumatoid arthritis with pulmonary involve-
ment.

Material and methods: clinical, imaging, fibrobronchos-
copy (fbs), surgical and patho-morphological methods.

Results: We present a case of a 66 year old woman 
complaining since four months from chest pain, cough 
with scanty expectoration, adynamia, fever, treated with 
antibiotics for pneumonia without effect; with accompa-
nying rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, arterial hy-
pertension, surgery for ovarian cancer 8 years ago. im-
aging of the lung showed bilateral multiple lesions, con-
fluent in the right upper lobe. the fbs biopsy showed 
organizing pneumonia. she had a very good response 
to corticosteroid therapy. We present a case of a 58 year 
old woman complaining since 6-7 months from progres-
sive dyspnea, asthenia, adynamia, dry cough, low grade 
fever, treated with antibiotics without effect; with accom-
panying rheumatoid arthritis, diabetes mellitus, arterial 
hypertension. imaging showed the presence of pleural 
effusion in the right pleural cavity. the video assisted 
thoracoscopy biopsy showed cytological evidence of 
lymphocytic exudate and histologically - pleural his-
tiocytic necrobiotic nodule 5 mm in size. treatment for 
rheumatoid arthritis will be started. 

Conclusion: in patients with rheumatoid arthritis, pul-
monary involvement is common but rarely recognized. 
the combination of clinical, imaging and pathomorpho-
logical techniques is important for prompt diagnosis. de-
spite the high diagnostic value of surgical lung biopsy 
the transbronchial should not be underestimated.
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белодробна 
лимфангиолейомиоматоза - 

клиничен опит

В. Христова1, Н. Стоева1, С. Денчева1, Ц. Минчев2,  
Г. Кирова3, П. Дакова4

1Пулмологично отделение, Втора вътрешна клиника, МБАЛ 
„Токуда Болница София” АД; 2Отделение по Гръдна хирургия, 
МБАЛ „Токуда Болница София” АД; 3Отделение по Образна 

диагностика, МБАЛ „Токуда Болница София” АД; 4Отделение по 
Клинична патология, МБАЛ „Токуда“

цел: лам е рядко, генетично детерминирано заболя-
ване при жени в детеродна възраст, доскоро считано 
за нелечимо. целта на нашата работа е да споделим 
клиничния си опит от пет жени със спорадична лим-
фангиолейомиоматоза. 

материали и методи: Пет пациентки на възраст от 
35 до 54 год., диагностицирани, наблюдавани и ле-
кувани с диагноза спорадична лимфангиолейомио-
матоза в Пулмологично отделение на мбал „токуда 
болница софия” в периода 2011 – 2014 година. 

резултати: При четири от 5-те пациентки заболява-
нето се изявява с рецидивиращи спонтанни пневмо-
торакси, а при една е случайна находка. всичките 
имат високо суспектнен компютър-томографски об-
раз с множествени кисти в двата бели дроба. При 4 
от 5-те пациентки диагнозата е потвърдена с бело-
дробна биопсия, като при една от тях допълнително 
е проведено и имунохистохимично изследване. При 
три от петте жени се установява безсимптомно из-
вънбелодробно засягане. При поставянето на диа-
гнозата и на всеки 6 месеца оценяваме функцио-
налната тежест на заболяването чрез спирометрия и 
дифузионен капацитет. три от пациентките са с леки 
функционални нарушения и бавна прогресия на бо-
лестта – тях проследяваме без лечение. При остана-
лите две са налице по-тежки функционални увреди с 
обструктивен тип вентилаторна недостатъчност, на-
мален под 60% dlco и прогресиращо заболяване. 
При тях е започнато патогенетично лечение с mtor 
инхибитори, както и поддържащо инхалаторно лече-
ние с фиксирани комбинации. 

заключение: въпреки сходната начална изява, за-
боляването има различна функционална тежест и 
прогресия, което определя поведението ни при бол-
ните с лам.

Pulmonary 
lymphangioleiomyomatosis - clinical 

experience

V. Hristova1, N. Stoeva1, S. Dencheva1, T. Minchev2,  
G. Kirova3, P. Dakova4

1Department of Pulmonology, Second Clinic of Internal Diseases, 
MHAT “Tokuda Hospital Sofia’’, 2Department of Thoracic Surgery, 

MHAT “Tokuda Hospital Sofia“, 3Department of imaging diagnostic, 
MHAT “Tokuda Hospital Sofia“, 4Department of clinical Pathology, 

MHAT “Tokuda Hospital Sofia

Aim: lAm is a rare, genetically determined disease in 
women of childbearing age, previously considered incur-
able. our purpose is to share clinical experience with 
five women with sporadic lymphangioleiomyomatosis.

Material and methods: five women aged from 35 to 54 
with sporadic lAm - diagnosed, monitored and treated 
in department of pulmonology in „tokuda hospital sofia“ 
for the period from 2011 - 2014.

Results: in four of the five patients the disease is mani-
fested by recurrent spontaneous pneumothorax, and in 
one is an accidental ct finding. All of them have a highly 
suspected computer tomography image with multiple 
cysts in both lungs. in 4 of the 5 patients the diagnosis is 
confirmed by lung biopsy, and in one immunohistological 
examination was conducted. in three of the five women 
asymptomatic extrapulmonary involvement was found. 
At diagnosis and every six months we assess the func-
tional severity of the disease by spirometry and diffusing 
capacity. three of the patients are with minor functional 
impairment and slow progression of the disease – we 
monitor them without treatment. the other two have 
more severe functional impairment with obstructive type 
of ventilatory failure, reduced below 60% dlco and pro-
gression of the disease. pathogenetical treatment with 
mtor inhibitors was initiated in these patients, also in-
haler treatment with fixed combinations. 

Conclusion: despite the similar initial appearance, the 
disease has different functional severity and progres-
sion, which determines our behavior in patients with 
lAm.
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промени в белодробния 
сърфактант при пациенти с 

белодробен карцином, подложени 
на оперативна интервенция 

Й. Ямакова1, Р. Петков1, М. Бангьозова2, Е. Лонова2, С. Илчева2, 
В. Илиева2, А. Йорданова2, З. Лалчев2

1СБАЛББ „Св. София“, гр. София, 2Софийски университет  
„Св. Климент Охридски“

цел: да установим настъпват ли промени в биохи-
мичните и биофизичните свойства на белодробния 
сърфактант (бс) в невентилирания (оперирания) 
и вентилирания бял дроб при пациенти с недреб-
ноклетъчен карцином (nsclc). изследвахме връз-
ката между промените в сърфактанта и периопера-
тивните усложнения.

материали и методи: в проучването включихме 32 
пациента с nsclc (проучвана група Пг) и контролна 
група (Кг) от 29 пациента без злокачествено заболя-
ване. Оперативната интервенция бе извършена под 
обща анестезия с разделна интубация. При двете 
групи направихме бронхоалвеоларен лаваж (бал) с 
20 ml 0.9% nacl: A. на оперирания (невентилирания) 
бял дроб след интубацията и преди ревентилацията; 
б. на вентилирания бял дроб след интубацията и в 
края на анестезията. биохимичният анализ включва: 
количество фосфолипиди, холестерол и протеини. 
биофизичен анализ: равновесно повърхностно на-
прежение (γeq) и динамични характеристики на мо-
нослоеве (минимално повърхностно напрежение 
γmin, максимално повърхностно напрежение, γmax).

резултати: При Пг количеството на бс фосфолипи-
ди беше значително по-ниско от Кг (70.4 vs. 219.2 
µg/mg protein). Отчетохме по-голямо количество 
бс протеини (mg/ml) във вторите проби и на двата 
бели дроба: вентилиран (0.13 vs. 0.42) и невентили-
ран (0.23 vs. 0.47). Отчетохме влошаване на γeq при 
карциномно болните в сравнения с Кг (43.11 vs. 29.4 
mn/m). γmin беше повишено във вторите проби: вен-
тилиран (10.98 vs. 14.3 mn/m) и невентилиран бял 
дроб (9.65 vs. 17.69 mn/m). 

заключение: При пациентите с белодробен карци-
ном настъпват промени в бс. Хипоксията и инхала-
ционната анестезия променят биохимичните и био-
физичните свойства на бс.

Changes in pulmonary  
surfactant in patients with lung 

carcinoma underwent  
to lung resection

Y. Yamakova1, R. Petkov1, M. Bangyozova2, E. Lontova2, A. Tsanova2, 
A. Jordanova2, S. Ilcheva2, V. Ilieva2, Z. Lalchev2

1University hospital of pulmonary diseases „St. Sofia“, Sofia, 
2University of Sofia „St. Kliment Ohridski“

Aim: to identify changes in the biochemical and bio-
physical behavior of lung surfactant (ls) in the unventi-
lated and ventilated lung during surgery in patients with 
nonsmall cells lung cancer (nsclc).

Material and methods: in prospective study we includ-
ed 32 patients (sg) with nsclc and a control group 
(cg) of 29 patients without cancer. surgery was per-
formed under general anesthesia and a double lumen 
tube intubation. in both groups we performed bronchoal-
veolar lavage (bAl) with 20 ml 0.9% nacl: A. from the 
operated (nonventilated) lung after intubation and before 
reventilation; b. from ventilated lung after intubation and 
at the end of anestesia. biochemical analysis included: 
the amount of phospholipids, cholesterol and proteins. 
biophysical analysis: the equilibrium surface tension 
(γeq) and dynamic characteristics of monolayers (mini-
mal surface tension γmin, maximal surface tension, γmax).

Results: in sg the amount of ls phospholipids was sig-
nificantly lower, as compared to the cg (70.4 vs. 219.2 
µg/mg protein). in addition, we detected an increase in 
the amount of the ls proteins (mg/ml) in the second 
samples of both lungs: ventilated (0.13 vs. 0.42) and 
nonventilated (0.23 vs. 0.47). We noticed a deterioration 
of γeq in cancer patients as compared to the cg (43.11 
vs. 29.4 mn/m). γmin was increased in the second sam-
ples: ventilated lung (10.98 vs. 14.3 mn/m) and unventi-
lated lung (9.65 vs. 17.69 mn/m). 

Conclusion: lung cancer patients have changed be-
haviour of ls. hypoxia and inhalation anaesthesia af-
fects the properties of ls.
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Системен възпалителен профил 
при болни с ХОбб

Павлов П.1, П. Глоговска1, Я. Иванов1, Ц. Попова2,  
Е. Борисова1, В. Ножаров1

1Клиника по пулмология, 2Клиника вътрешни болести,  
УМБАЛ „Д-р Г. Странски” - Плевен

цел: да се определи честота на възпалителния фе-
нотип и неговата структура при болни с ХОбб.

материали и методи: беше направен cross-
sectional анализ на възпалителните биомаркери при 
150 доброволци (100 болни с ХОбб и 50 контроли 
- 25 пушачи и 25 непушачи), които бяха с подобен 
демографски профил: възраст – 40–75 г.; тютюнос-
татус > 20 пакетогодини за пушачите и 1 пакетого-
дина за непушачите. всички участници попълниха 
документация (информирано съгласие, въпросник) 
и направиха тестове: спирометрия с бдтVentolin400μg, 
6mWdt, bode index, sao2, bioelectrical impedance 
(bmi, ffmi) и кръв за възпалителни биомаркери: 
левкоцити, фибриноген, с–реактивен протеин, α1- 
антитрипсин, интерлевкини – 1, 6, 8, туморнекроти-
чен фактор-α. 

резултати: Повишен системен възпалитeлен статус 
се установи при 58% от болните с ХОбб, които бяха с 
по - високи серумни нива на възпалителните марке-
ри спрямо контролите: левкоцити (n×106 ml) (8,5 vs 
6,9, p 0.01); sg (%) (67,4 vs 61,4, p 0.01); фибриноген 
(g/l) (4.68 vs 3.32, p 0.01); crp (mg/l) (8,03 vs 0,94, 
p 0.0001); а1ат (mg/dl) (180,06 vs 141,16, p 0.001); il 
–1(pg/ml) (0,77 vs 0,58, p 0.01); il–6 (pg/ml)(1,27 vs 
0,47, p 0.001); il – 8 (pg/ml) (19,8 vs 16,43, p 0.01); 
tnf-α (pg/ml) (10,88 vs 6,93, p 0.01). 

заключение: установи се повишен системен възпа-
лителен статус при повече от половината от болните, 
които формират фенотип с лоша прогноза.

systemic inflammatory profile in 
patients with CoPD

P. Pavlov1, P. Glogovska1, Y. Ivanov1, P, Ts. Popova2,  
E. Borisova1, V. Nozharov1

1Pulmonology Clinic, 2Internal Diseases Clinic,  
UHAT “Dr. G. Stranski” – Pleven

Aim: to determine the frequency of the inflammatory 
phenotype and its structure in patients with copd

Material and methods: Was made cross-sectional 
analysis of inflammatory biomarkers in 150 subjects 
(100 patients with copd and 50 controls - 25 smokers 
and 25 nonsmokers) who had a similar demographic 
profile: age - 40 - 75 yrs; smoking status > 20 pack-yrs. 
for smokers and 1 pack-yrs. for non-smokers. All par-
ticipants filled in a special documentation (informed con-
sent, questionnaire) and made certain tests: spirometry, 
6mWdt, bode index, sao2, bioelectrical impedance 
and blood test (leukocytes, fibrinogen, c - reactive pro-
tein, α1 - antitrypsin, interleukins - 1, 6, 8, tumor necrosis 
factor-α).

Results: increased systemic inflammatory status is 
established in 58% of patients with copd who were 
with higher serum inflammatory markers versus con-
trols: leucocytes (×106 ml) (8,5 vs 6,9, p 0.01); sg(%)
(67,4 vs 61,4, p 0.01); fibrinogen (g/l) (4.68 vs 3.32, p 
0.01); crp (mg/l) (8,03 vs 0,94, p 0.0001); A1At (mg/
dl) (180,06 vs 141,16, p 0.001); il - 1 (pg / ml) (0,77 vs 
0,58, p 0.01); il - 6 (pg / ml) (1,27 vs 0,47, p 0.001); il - 8 
(pg / ml) (19,8 vs 16,43, p 0.01); tnf-α (pg / ml) (10,88 
vs 6,93, p 0.01).

Conclusion: it was found increased systemic inflamma-
tory status in more than half of the patients and signifi-
cantly high serum levels of systemic inflammatory mark-
ers compared to controls.



5-ти	конгрес	на	Българското	дружество	по	белодробни	болести	-	5-8	юни	2014	г.		/	5-th	kongress	of	the	Bulgarian	Respiratory	Society	-	5-8	June	2014	 53

сесия 1.4.
session 1.4.  oP17

зависимости между витамин 
D статус, захарен диабет, 
метаболитен синдром и 

ХОбб при пациенти с ХОбб, 
хоспитализирани поради 

екзацербация: предварителни 
резултати

Меков Е.1, Славова Я.1, Цакова А.2, Генова М.2, Хаджиева С.2

1Клиничен център по белодробни болести, СБАЛББ „Света 
София“; 2Централна клинична лаборатория, УМБАЛ 

„Александровска“

цел: да се изследва влиянието на витамин d статус, 
захарен диабет (зд) и метаболитен синдром (мс) 
върху протичането на ХОбб при пациенти с ХОбб, 
хоспитализирани поради екзацербация.

материали и методи: 92 пациента с ХОбб, хоспита-
лизирани поради екзацербация са изследвани по от-
ношение на витамин d статус, наличие на зд и мс. 
събрани са данни за пушачески статус и брой екза-
цербации през предходната година. всички пациенти 
са попълнили cAt и mmrc въпросници и са провели 
спирометрия.

резултати: Открита е зависимост между нивото на 
витамин d и fef25-75% и тенденция за зависимост 
с фвК (p=0.09) и брой пакетогодини (p=0.10). на-
личието на зд, артериална хипертония и мс не са 
рискови фактори за витамин d дефицит. наличието 
на зд е свързано с увеличена честота на тежките 
екзацербации (хоспитализации) през последната го-
дина (p=0.037), по-висок общ холестерол (p=0.025) 
и се среща при по-възрастни пациенти (p=0.04). зд 
не е рисков фактор за влошена белодробна функция 
(фвК и феО1), а честотата му не се различава между 
половете. наличието на мс е свързано със значи-
мо влошаване на кашлицата и съня (първи и седми 
въпрос от cAt). Открита е тенденция за повишена 
честота на мс при по-млади пациенти (p=0.053) и 
тенденция за връзка между наличието на мс и зд 
(p=0.07), както и с броя на екзацербациите през по-
следната година (p=0.16). наличието на мс не е 
свързано с влошена белодробна функция.

заключение: наличието на витамин d дефицит и 
недостатъчност, зд или мс влошава протичането на 
ХОбб.

Relationship between  
vitamin D status, diabetes  

mellitus, metabolic syndrome  
and CoPD in patients  

with CoPD admitted for 
exacerbation:  

preliminary data
Mekov E.1, Slavova Y.1, Tsakova A.2, Genova M.2, Hadjieva S.2

1Clinical Center for Pulmonary Diseases, SHATPD „Sveta Sofia“; 
2Central Clinical Laboratory, MHAT „Alexandrovska“

Aim: to examine the correlation between vitamin d sta-
tus, diabetes mellitus (dm) and metabolic syndrome 
(ms) with copd characteristics in patients with copd 
admitted for exacerbation.

Material and methods: 92 patients with copd admit-
ted for exacerbation were examined for vitamin d status, 
presence of dm and ms. data is gathered for smoking 
status and exacerbations in last year. the patients com-
pleted cAt and mmrc questionnaires and underwent 
spirometry.

Results: there is relationship between the vitamin 
d level and the fef25-75% and tendency for fVc 
(p=0.09) and number of packyears (p=0.10). dm, arte-
rial hypertension and ms did not present as risk factors 
for vitamin d deficiency. the presence of dm is associ-
ated with more severe exacerbations (hospitalizations) 
during the previous year (p=0.037), higher total choles-
terol (p=0.025) and older age (p=0.04). dm is not asso-
ciated with worsen pulmonary function (fVc, feV1) and 
does not differ between sexes. the presence of ms is 
associated with significantly worse cough and sleep (1st 
and 7th cAt questions). ms tends to be more preva-
lent in younger patients (p=0.053). there is a tendency 
for a correlation between the presence of ms and dm 
(p=0.07) and with the number of exacerbations in the 
last year (p=0.16). there is no correlation between the 
presence of the ms and the pulmonary function.

Conclusions: presence of vitamin d deficiency and in-
sufficiency, dm or ms worsens the course of copd.
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първи случай на  
белодробна трансплантация  

на български пациент

Наталия Стоева

Пулмологично отделение, Токуда Болница - София

цел: белодробната трансплантация е средство на 
избор при много белодробни заболявания в терми-
нален стадий, при който липсва друга терапевтична 
алтернатива. Към момента в българия не се извърш-
ват белодробни трансплантации, нито са прилагани 
на български пациенти. целта на настоящето съоб-
щение е да се докладва първия български пациент, 
рефериран и подготвен за белодробна транспланта-
ция в българия и успешно трансплантиран във ви-
ена.

материали и методи: Клиничен случай на мъж на 
54 години с идиопатична белодробна фиброза, ди-
агностицирана в мбал „токуда болница софия“ през 
януари 2011, когато е на 51 години.

резултати: Пациентът е рефрактерен на провежда-
ното кортикостероидно и друго лечение. след поло-
вин година от диагнозата стартира домашна кисло-
родотерапия. след 1,5 години от началото е с рО2 
38 mm/hg, сат О2 79%, ехокардиографски данни за 
високостепенна белодробна хипетрония (рар - 60 
mm/hg). През м. юли 2012 се реферира от наблюда-
ващия екип за белодробна трансплантация, което е 
потвърдено от консултация в Пулмологична клиника 
на медицинския университет във виена. ще бъде 
представен извървеният път от момента на опреде-
ляне на индикацията за белодробна трансплантация 
до реалното й извършване на 3.І.2014 год. в момента 
пациентът е с кислородна сатурация на атмосферен 
въздух 94-95% в покой и ~ 90% при усилие.

заключение: необходим е организиран подход към 
тези болни, както и подготовка на екипи за проследя-
ването им.

симПОзиум „съдОви бОлести, ПаХ след ница 2013“
sYmposiUm „VAscUlAr diseAses. pAh After nice 2013”.oP18

A first case  
of lung transplantation  

of Bulgarian patient

Natalia Stoeva

Pulmonary department, Tokuda Hospital - Sofia

Aim: lung transplantation is considered as the treat-
ment of choice in many cases of end-stage lung dis-
eases, when there are no other therapeutic alternatives. 
currently in bulgaria lung transplantations are not per-
formed nor applied on bulgarian patients. We report the 
first bulgarian patient referred and prepared for lung 
transplantation in bulgaria and successfully transplant-
ed in Vienna.

Material and methods: male 54 years old with idio-
pathic pulmonary fibrosis, diagnosed in tokuda hospital 
sofia in January 2011 when he was 51 years old.

Results: the patient was refractory to corticosteroids 
and other applied treatment. half a year after the di-
agnosis, home oxygen therapy was started. 1.5 years 
after the diagnosis po2 was 38 mm/hg, sat o2 -79% 
transthoracic echography showed high pulmonary ar-
tery pressure ( pAp - 60 mm/hg) . in July 2012 the pa-
tient was referred by us for lung transplantation, which 
was confirmed by a consulting pulmonologist from the 
medical University in Vienna. We describe the pathway 
from the referral of the patient for lung transplantation to 
performing it on 3.Jan.2014. At present the patient has 
an oxygen saturation on room air -94- 95% at rest and ~ 
90% after exercise 

Conclusion: organizational measures are necessary to 
support the approach to these patients, as well as train-
ing a team for their follow-up.
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симПОзиум „съдОви бОлести, ПаХ след ница 2013“
sYmposiUm „VAscUlAr diseAses. pAh After nice 2013”.  oP19

наблюдение и проследяване 
на случаи с хронична 

тромбоемболична белодробна 
хипертония и белодробна 

артериална ендартериектомия
Лекова, Д.1, Стоева,Н.1, Христова, В.1, Велчев, В.2 

1Токуда болница София, пулмологично отделение; 
2Университетска болница „Св. Анна“, София, кардиологично 

отделение

цел: Пулмоналната ендартериектомия /Пеа/ е сред-
ство на избор за лечение на хроничната тромбоем-
болична белодробна хипертония. целта на презен-
тацията е да представим нашия опит от клиничното 
проследяване на 3 от общо 4-те български пациенти, 
на които е направена Пеа в европейски центрове.

материали  и  методи: Представяне на клинични 
случаи. 

резултати: Случай	1: мъж на 56 г., с диагностицирана 
ХтебХ през 2008 г. находката от компютъртомораф-
ската пулмоангиография (КтПа) показва ХтебХ със 
засягане на проксималните части на двете главни 
пулмонални артерии. средното налягане в артерия 
пулмоналис (снаП) е 115 mm/hg. направена Пеа 
през октомври 2011 г. във виена. след тежък следо-
перативен период пациентът е с функционално по-
добрение, постоперативна баХ- 80 mm hg. Случай	2: 
мъж на 28 г. През 2009 г. е диагностицирана ХтебХ, 
с прояви на тежка десностранна сърдечна недоста-
тъчност (дсн). КтПа данни за оклузия на лобарен 
и сегментни клонове на аП двустранно. снаП е 46 
mm hg при екстремна дилатация на десни сърдечни 
кухини. Пациентът е опериран през 2012 г. в герма-
ния. изходът от операцията е летален. Случай	3: Па-
циентка на 38 г. след 2-ри епизод на бте през 2013 
г. се установява ХтебХ с пулмоангиографски и КтПа 
данни за масивна оклузия на десни лобарни клонове 
на белодробната артерия; снаП е 46 mm hg, няма 
клинични прояви на дсн. Пациентката е насочена за 
Пеа, оперирана е през декември 2013 г. следопера-
тивно снаП е 30 mm hg. следоперативният период 
е гладък, пациентката е в много добро състояние в 
момента.

заключение: ХтебХ е потенциално лечима форма 
на белодробна хипертония. ефектът от лечението 
чрез Пеа зависи от локализацията на обструкцията 
и общия статус на пациента.

observation and follow-
up of patients with chronic 
thromboembolic pulmonary 
hypertension and pulmonary 

endarteriectomy
Lekova, D.1; Stoeva, N.1, Hristova, V.1, Velchev, V.2

1Tokuda Hospital Sofia, Pulmonary department,  
2University Hospital “St. Anna”, Sofia,  

Department of Cardiology 

Aim: pulmonary endarteriectomy (peA) is method of 
choice to treat chronic thromboembolic pulmonary hy-
pertension (cteph). the purpose of this prasentation is 
to show our clinical experience and follow-up of 3 from 
totally 4 bulgarian patients underwent peA in european 
surgical centers. 

Material and methods: case report.

Results: Case	1: male patient, 54. cteph was diag-
nosed in 2008. the computer-tomograpchic pulmoan-
giography (ctpA) revealed proximal occlusions of both 
main pulmonary arteries. the pulmonary artery pressure  
(pAp) was 115 mm hg. peA was performed in october 
2011 in Viena. After complicated postoperative period 
the patient is improved functionally, postoperative pAp 
is 80 mm hg. Case	2: male patient, 28. in 2008 cteph 
was diagnosed with signs of severe right heart failure. 
ctpA detected lobar and segmental occlusions bilateral 
(class ii). pAp was 46 mmhg with severe dilation of the 
right heart. patient was operated in 2012 in germany. 
the operation was with lethal end. Case	3: 38 years old 
female patient. in 2013 after 2-nd episode of pulmonary 
embolism cteph was diagnosed with ctpA data for 
occlusion of 3 lobar branches of right pulmonary artery 
(class i). pAp was 46 mmhg with no signs of right heart 
failure. the patient was operated in december 2013 in 
Vienna with calm postoperative period. to the moment 
the patient is in very good condition. postoperative pAp 
is 30 mmhg.

Conclusion: cteph is potentially curable form of pul-
monary hypertension. results form peA depend on 
the type of occlusion and patient pre- operative perfor-
mance.
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симПОзиум „съдОви бОлести, ПаХ след ница 2013“
sYmposiUm „VAscUlAr diseAses. pAh After nice 2013”.oP20

дисекация на белодробната 
артерия, хронична рецидивираща 

белодробна тромбоемболия 
и пулмонална артериална 

хипертония при пациент с дифузна 
интерстициална белодробна 
фиброза – клиничен случай

Д. Петкова1, Т. Добрева1, В. Димитрова1,  
Б. Балев2, Й. Йотов3, М. Ценова1, Пл. Панайотов4

1Клиника по белодробни болести, 2Клиника по радиология 
и образна диагностика, Варна, 3Клиника по кардиология, 

4Клиника по кардиохирургия  
МБАЛ “Св. Марина“-Варна

цел: Представяне на клиничен случай 

Клиничен случай: млад мъж с дифузна интерсти-
циална фиброза и прогресираща диспнея през по-
следните два месеца при минимални физически уси-
лия. От 7 години  доказана дифузна интерстициална 
фиброза, на лечение с кортикостероид и имуран. 
Постъпва с оплаквания от диспнея при минимални 
физически усилия с давност два месеца, кашлица 
и фебрилитет. При хоспитализацията е с клинични 
данни за дихателна недостатъчност, еКг белези за 
деснокамерно обременяване, ехоКг данни за сил-
но дилатирани десни сърдечни кухини, налягане в 
белодробната артерия 70 мм hg, суспектен тромб 
в дясна камера. От ямр протокол: Ax fiestA dyn, 
cor fiestA dyn, sAg fiestA dyn, obl 2d fiestA, Ax 
fiestA с данни за дисекация на левия клон на бело-
дробната артерия, пулмонална хипертензия, дилата-
ция на десни сърдечни кухини, перикарден излив и 
белодробен инфаркт. От hrct на гр. клетка данни 
за хронична бте; идиопатична белодробна фиброза; 
цилиндрични бронхиектазии; тромб в дясна камера; 
пулмонална хипертензия. 

заключение: след интердисциплинарно обсъжда-
не, преценен като индициран за консервативно ле-
чение в домашни условия.

Dissection of the pulmonary  
artery, chronic recurrent  

pulmonary embolism, and 
pulmonary arterial hypertension  

in a patient with diffuse  
interstitial lung fibrosis -  

a clinical case

D. Petkova1, T. Dobreva1, V. Dimitrova1. B. Balev2,  
Y. Yotov3, M. Cenova1, Pl. Panayotov4

1Clinic of pulmology, 2Clinic of imaging diagnostic,  
3Clinic of Cardiology, 4Clinic of cardiac Surgery 

MHAT “St. Marina” - Varna

Aim: to show a clinical case of an young man with a dif-
fuse interstitial fibrosis and progressive dyspnea during 
minimal physical exertion in the past 2 months. 

Case presentation: male, 39 years, with a proved dif-
fuse interstitial fibrosis 7 years ago, treated with steroids 
and imuran, is admitted with a history of dyspnea during 
minimal physical exertion, with a duration of 2 months, 
cough and fever. When admitted, clinical signs of respi-
ratory failure, ecg signs for right ventricular overload, 
echocg data for extremely dilated right cavities, pres-
sure in the pulmonary artery 70 mmhg and suspected 
thrombus in the right ventricle were seen. from the mri 
protocol: Ax fiestA dyn, cor fiestA dyn, sAg fi-
estA dyn, obl 2d fiestA, Ax fiestA with dissection of 
the left branch of the pulmonary artery, pulmonary hyper-
tension, right cavities dilation, pericardial effusion and 
lung infarction. from the hrct of the thorax: chronic 
pulmonary embolism, idiopathic lung fibrosis, cylindrical 
bronchiectasias, right ventricular thrombus, pulmonary 
hypertension. 

Conclusion: After a multidisciplinary discussion, the pa-
tient was assessed indicated for conservative treatment 
as an outpatient.
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белодробни болести от 
неорганични прахове през втората 

половина на ХХ и в началото на 
ХХІ век

Елисавета Петрова

Сектор по превантивна медицина, ДКЦ „Токуда”, София

цел: да се представят най-често срещаните прахови 
белодробни болести от неорганични прахове, епиде-
миологичните тенденции, прогнозата, съвременните 
диагностични методи и констелации и клиничните 
характеристики на по-рядко диагностицирани пнев-
мокониози.

материал и методи: Осъществени са ретроспек-
тивно проучване на прахово експонирани подземни 
и надземни работници, cross sectional case control 
проучване на 116 миньори от „бобов дол”, 53 – от 
„балкан 2000”, 198 – от „лъки”, 120 експонирани на 
азбест съдържащ прах и 121 неекспонирани. напра-
вена е ретроспективна справка от “cancer incidence 
in bulgaria” за периода 1990–2000 г. и допълнително 
болнично изследване с допълнителни диагностични 
методи. използван е spss статистически пакет.

резултати: Представени са различните неорганични 
прахове и свързаните с тях пневмокониози и зло-
качествени и белодробни болести. Представени са 
новооткритите прахови болести от мините и при аз-
бест експонирани работници. установява се, че бе-
лодробната hrct е по-точен диагностичен метод, 
отколкото белодробната рентгенография. Образ-
но-функционалните диагностични констелации са 
подходящи за ранна диагностика при пневмоконизи. 
Прогнозирано е развитието на праховите болести в 
бъдещите две десетилетия. Представени са клинич-
ните прояви при сидероза и алуминоза.

заключение: Праховите болести са сред водещите 
професионалните болести у нас. Очакват се пневмо-
кониози от подземни мини и злокачествени мезоте-
лиоми при азбест експонирани в близките двадесет 
години. белодробната hrct и констелациите hrct/
Vc, hrct/fVc и hrct/fef 50% са ценни за екзактна 
и ранна диагностика. наложително е унифицирането 
на българската класификация на пневмокониозите с 
действащата класификация в другите страни.

Pulmonary Diseases Caused by 
Inorganic Dusts during second Half 
of the twentieth and early twenty-

first Century

Elisaveta Petrova

Sector on Preventive Medicine, Tokuda Medical Center, Sofia

Aim: to present the most common dust lung diseases 
related to inorganic dusts, as well as epidemiological 
trends, prognosis, current diagnostic methods and the 
constellations, and clinical features of rarely diagnosed 
pneumoconiosis.

Material and methods: A retrospective study of the dust 
exposed underground and overgrown workers, as well 
as а cross sectional case control study of 116 miners 
from “bobov dol”, 53 – from “balkan 2000”, 198 – from 
“lucki”, 120 asbestos exposed workers, and 121 – un-
exposed persons were performed. A retrospective refe-
rence of “cancer incidence in bulgaria” for the period 
1990–2000 years, and hospital investigations were per-
formed. statistical spss software was done.

Results: different inorganic dusts and related pneu-
moconioses were presented. new diagnosed dust dis-
eases in mines and amongst asbestos exposed work-
ers are presented. We established that chest hrct is 
more exact diagnostic method in comparison to lung 
radio graphy. hrct image/functional diagnostic constel-
lations are useful for early diagnosis of pneumoconio-
sis. the development of the dust diseases in next two 
decades was prognosticated. clinical characteristics of 
siderosis and aluminosis are presented.

Conclusion: dust diseases are amongst leading profes-
sional diseases in the country. We expect pneumoconio-
ses caused by mining, and malignant asbestos di seases 
in asbestos exposed individuals in the next twenty 
years. the chest hrct, as well as constellations hrct/
Vc, hrct/fVc, and hrct/fef50% is very important 
for exact and early diagnosis of pneumoconiosis. it is 
necessary to equalize bulgarian pneumoconiosis clas-
sification with the acting classification of other countries.
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анализ на пациенти, починали 
с ХОбб - брой хоспитализации, 

смъртност и ролята на 
диспансерното наблюдение

Иванова Зл.1, Деков Д.2, Иванов И.3, Поповска С.3, Кючуков Н.1, 
Крачунов И.1, Янев Н.1, Глоговска П.1, Павлов П.1, Иванов Я.1

1Клиника по Пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Д-р Г. 
Странски”, Плевен, България; 2Отделение по Съдебна медицина 

и деонтология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, Плевен, България; 
3Отделение по Клинична патология, УМБАЛ „Д-р Г. Странски”, 

Плевен, България

цел: да се анализират пациентите, починали с 
окончателна диагноза ХОбб, като се сравни броят 
на хоспитализациите, смъртността и значението на 
диспансерното наблюдение от специалист. 

материали и методи: ретроспективно са проучени 
79 пациенти, починали с окончателна диагноза ХОбб 
в Клиниката по Пневмология и фтизиатрия - Плевен, 
за периода 2008-2012. данните са събрани от архива 
на Отделението по клинична патология. анализира 
се честотата на умирания и броя хоспитализации 
сред диспансерно проследяваните (дП) пациенти и 
новооткритите (нО) случаи.

резултати: Пациентите, починали по време на пър-
вата си хоспитализация са 53 (67%), като само 5 
(6.3%) са дП и 48 (60.8%) са нО. Починалите паци-
енти с повече от една хоспитализация са 26 (33%), 
като от тях 9 (11.4%) са дП, а 17 (21.5%) са нО. Па-
циентите са разпределени в групите статистически 
значимо χ2 = 5.96, p < 0.05. с болничен престой по-
малко от 24 часа са 18 (22.8%) от хоспитализираните 
за 1 път и само 2 (2.5%) от пациентите с повече от 1 
хоспитализация.

заключение: Повечето от починалите пациенти с 
новооткрит ХОбб са в напреднала форма на заболя-
ването по време на първата им хоспитализация. ско-
ро след постъпването им се отчита летален изход. 
диспансерното проследяване на пациентите с ХОбб 
от специалист подобрява тяхната преживяемост.

Analysis of patients died  
with CoPD - number of 

hospitalizations, mortality and  
the role of dispensary follow-up

Ivanova Zl.1, Dekov D.2, Ivanov I.3, Popovska S.3, Kyuchukov N.1, 
Krachunov I.1, Yanev N.1, Glogovska P.1, Pavlov P.1, Ivanov Y.1

1Clinic of Pneumonology and Phthisiatry, University Hospital, 
Pleven, Bulgaria; 2Department of General and Forensic medicine, 
University Hospital, Pleven, Bulgaria; 3Department of Pathology, 

University Hospital, Pleven, Bulgaria

Aim: to analyze the patients who died with copd as 
final diagnosis, by comparing the number of hospitaliza-
tions, mortality rate and the impact of the follow-up by a 
specialist.

Material and methods: seventy-nine patients who died 
with final diagnose copd in clinic of pneumonology at 
University hospital - pleven for the period 2008-2012 
were retrospective studied. data was retrieved from the 
archives of the department of pathology at the Univer-
sity hospital - pleven. mortality rate and the number of 
hospitalizations among patients followed up (fU) and 
newly diagnosed (nd) were analyzed. 

Results: patients, who died during their first hospitaliza-
tion were 53 (67%), as just 5 (6.3%) of them were fU 
and 48 (60.8%) were nd. patients, who died after more 
than one hospitalization were 26 (33%), as 9 (11.4%) of 
them were fU and 17 (21.5%) were nd. the distribu-
tion of the patients in the different groups was statisti-
cally significant χ2 = 5.96, p < 0.05. hospitalization stay 
less than 24 hours was observed in 18 (22.8%) patients, 
hospitalized for first time, while in the group with >1 hos-
pitalization they were only 2 (2.5%).

Conclusion: most of the nd patients, who died, were 
found to be in an advanced stage of the disease at the 
time of their first hospitalization. they died soon after 
they were admitted to hospital. the follow-up of copd 
patients by a specialist seems to improve survival.
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Честота на витамин D дефицит 
и недостатъчност, захарен 

диабет и метаболитен 
синдром при пациенти с ХОбб, 

хоспитализирани поради 
екзацербация: предварителни 

резултати
Е. Меков1, Я. Славова1, А. Цакова2, М. Генова2, С. Хаджиева2

1Клиничен Център по белодробни болести, СБАЛББ „Света 
София“; 2Централна клинична лаборатория, УМБАЛ 

„Александровска“

цел: да се определи честотата на витамин d дефи-
цит и недостатъчност, захарен диабет (зд) и метабо-
литен синдром (мс) при пациенти с ХОбб, хоспита-
лизирани поради екзацербация.

материали и методи: 92 пациента са изследвани за 
наличие на витамин d дефицит и недостатъчност, зд 
и мс. 

резултати: 83,7% от пациентите имат намалено ниво 
на витамин d (25(oh)d) - 39,1% имат витамин d не-
достатъчност (стойност между 25-50 nmol/l), а 44,6% 
- витамин d дефицит (<25 nmol/l). средната стой-
ност на 25(oh)d е 30,33 nmol/l (95%ci 26,88–33,79). 
витамин d дефицит и недостатъчност се среща по-
често при жени (96,9%). честотата и тежестта на ви-
тамин d дефицит и недостатъчност в това проучва-
не е значимо по-висока в сравнение с национално 
репрезентативно проучване (честота 75,8%; средна 
стойност 38,75 nmol/l). 12% от пациентите приемат 
антидиабетни средства, други 21,7% имат данни за 
диабет, без да го знаят, а 31,5% имат предиабет. тази 
честота е значимо по-висока в сравнение с нацио-
нално репрезентативно проучване (честота на зд 
12,8% при възраст над 40 години). 23,9% от пациен-
тите имат мс, което е значимо по-ниско, сравнено 
с общата популация (честота 30,8% в общата попу-
лация, 50% при хора >60 години). 20% от мъжете и 
31,3% от жените имат мс (p>0,05).

заключение: Пациентите с ХОбб, хоспитализирани 
поради екзацербация имат увеличена честота на ви-
тамин d дефицит и недостатъчност и зд. това про-
учване намира сравнително ниска честота на мс, 
сравнено с други проучвания (21-53%).

Prevalence of vitamin D deficiency 
and insufficiency, diabetes  

mellitus and metabolic syndrome  
in patients with CoPD  

admitted for exacerbation:  
preliminary data

E. Mekov1, Y. Slavova1, A. Tsakova2, M. Genova2, S. Hadjieva2

1Clinical Center for Pulmonary Diseases, SHATPD “Sveta Sofia”; 
2Central Clinical Laboratory, UMHAT “Alexandrovska”

Aim: to examine the prevalence of vitamin d deficiency 
and insufficiency, diabetes mellitus (dm) and metabolic 
syndrome (ms) in patients with copd admitted for ex-
acerbation.

Material and methods:  92 patients were investigated 
for vitamin d deficiency and insufficiency, presence of 
dm and ms.

Results: 83,7% of patients have reduced levels of vita-
min d (25(oh)d) - 39,1% have vitamin d insufficiency 
(defined as 25-50 nmol/l) and 44,6% have vitamin d 
deficiency (<25 nmol/l). the mean level of 25(oh)d is 
30,33 nmol/l (95%ci 26,88–33,79). Vitamin d deficiency 
and insufficiency are more prevalent in females (96,9%). 
the prevalence and severity of vitamin d deficiency and 
insufficiency in this study is significantly higher when 
compared to national representative study (prevalence 
75,8%; mean level 38,75 nmol/l). 12% of patients are 
taking medications for diabetes, additional 21,7% have 
evidence of newly discovered dm and 31,5% have pre-
diabetes, which is significantly higher when compared 
to national representative data (dm in 12,8% in subjects 
over 40 years). 23,9% of patients have ms, which is 
significantly lower when compared to national represen-
tative study (30,8% in general population, over 50% in 
subjects >60 years). 20% of the male and 31,3% of the 
female patients have ms (p>0,05).

Conclusion: patients with copd admitted for exacer-
bation have increased prevalence of vitamin d deficien-
cy and insufficiency and dm. this study finds relatively 
low prevalence of ms compared to previously published 
data (21-53%).
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причини за посещаване  
на спешно приемно отделение  

от пациенти с ХОбб
И. Крачунов1, Н. Янев1, Н. Кючуков1, Зл. Иванова1,  

П. Стефановски3, Ц. Попова2, П Христова4, П. Глоговска1,  
П. Павлов1, Я. Иванов1

1Клиника по пневмология и фтизиатрия, МУ-Плевен; 2Клиника 
по вътрешни болести, МУ- Плевен; 3Спешно приемно 

отделение, УМБАЛ- Плевен; 4Катедра „Социална и превантивна 
медицина, медицинска статистика, педагогика и психология“, 

МУ- Плевен

въведение: Коморбидността на хроничната об-
структивна белодробна болест(ХОбб) допринася за 
социалната и икономическа тежест на заболяването 
върху обществото. 

цел: да се проучат причините за посещение в спеш-
но приемно отделение(сПО) при пациенти с ХОбб. 

материали и методи: Проследени са пациенти (хос-
питализирани и амбулаторни) с ХОбб в продълже-
ние на 2 г. за екзацербации и посещение в сПО по 
всички причини. стойностите на феО1 са взети от 
медицинската документация.

резултати: Проследени са 479 пациента. От тях 70 
души са отпаднали от втората година на проследя-
ване поради смърт. средната възраст бе 67.2 г. (sd 
±9.4 г.), а мъжете бяха 73%. средното феО1 (n=462)
бе 53.7% (sd±19) от предвиденото. Помощ в сПО 
за периода на проследяване са търсили 171 пациен-
та, като са осъществили 307 посещения. През 2012 
и 2013 година помощ са търсили съответно 21.9 % и 
20.8 % пациенти, осъществили 171 и 135 посещения 
по следните водещи причини съответно по години: 
респираторни 25%/20%; онкологични 21%/16%; кар-
диологични 19%/21%; хирургични 9%/10%; ортопе-
дични 7%/11%; нефрологични и урологични 3%/9%; 
неврологични 4%/ 6% и други 12%/8%. Пациент с 
поне една екзацербация за съответната година е 
осъществил средно 0,55 и 0,51 визити в сПО за 2012 
и 2013 г. респективно, а пациент без екзацербация - 
0,20 и 0,23 посещения съответно.

заключение: Пациентите с ХОбб имат разнообраз-
на коморбидност, за която често посещават сПО. 
мъжете съставляват приблизително ¾ от пациенти-
те. водещите причини за посещение са респиратор-
ни, кардиологични и онкологични. Пациентите с ек-
зацербация на ХОбб търсят по-често помощ от сПО 
в сравнение с тези без известна екзацербация.

Reasons for emergency  
department unit visits in patients 

with CoPD
I. Krachunov1, N. Yanev1, N. Kyuchukov1, Zl. Ivanova1,  

P. Stefanovski3, Ts. Popova2, P. Hristova4, P. Glogovska1,  
P. Pavlov1, Y. Ivanov1

1Clinic of pneumology and phtisiatry, MU-Pleven;  
2Clinic of internal diseases, MU- Pleven;  

3Emergency department unit, UMHAT- Pleven;  
4Social and preventive medicine and medical statistic,  

MU- Pleven

Aim: copd comorbidity contributes to socio-economi-
cal burden of the disease. Aim: to investigate reasons 
for emergency department unit (edU) visits for patients 
with copd. both inhospital and outhospital copd pa-
tients have been followed up for exacerbations and any 
case visits in edU for 2 years. the values of feV1 were 
taken from medical records.

Material and methods: 479 patients have been fol-
lowed up. 70 were excluded from second year follow-
up and statistical analyze, because of death. mean age 
was 67.2 (sd ± 9.4). 73% were males. mean feV1 was 
(n=462) 53.7% (sd±19) from predicted. 171 patients 
have been realized 306 visits. 

Results: in 2012 and 2013 21.9% and 20.8% from 
followed patients have realized 171 and 135 visits for 
reasons respectively: respiratory 25%/20%; oncologic 
21%/16%; cardiologic 19%/21%; surgical 9%/10%; or-
thopedic 7%/11%; nephrologycal and Urologic 3%/9%; 
neurological 4%/6%; other 12%/8%. patient with at 
least one exacerbation of copd have realized 0.55 and 
0.51 visits on average for 2012 and 2013 respectively. in 
contrast patient without known exacerbation have real-
ized 0.20 and 0.23 visits on average for the same follow-
ing period respectively.

Conclusion: patients with copd have vary comorbidi-
ties and often visits edU for them. males comprise al-
most ¾ from patients. respiratory, cardiologic and onco-
logic are leading reasons for edU visits among patients 
with copd. patients with at least one exacerbation vis-
its edU more frequently.
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симПОзиум „интервенциОнална ПулмОлОгия“
sYmposiUm „interVentionAl pUlmonologY”  oP25
Mинимално инвазивна техника за 
вземане на проби от периферни 

лезии на белия дроб

Д. Костадинов

СБАЛББ „Св. София“, гр. София

Представя се лесен и с възможности за многократен 
достъп до периферни белодробни лезии метод. това 
е минимално инвазивна техника за вземане на про-
би от периферни лезии на белия дроб с възможност 
за контрол на биопсията чрез ретгеноскопия и/или 
радиална ехографска сонда. техниката е приложи-
ма с локална анестезия и позволява извършване на 
четкова, катетър-биопсия, иглена и фиброщипкова 
биопсия.

Minimally invasive technique  
for thesampling of peripheral  

lung lesions

D. Kostadinov

University hospital of pulmonary diseases “St. Sofia”, Sofia 

providing an easy method and possibility of multiple 
access to peripheral lung lesions. this is a minimally 
invasive technique for the sampling of peripheral lung 
lesions with radiological control on biopsy and/or with 
radial ultrasound. the technique is applicable under lo-
cal anesthesia and allows you to perform brush, cathe-
ter biopsy, forceps and needle biopsy.
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Хирургия или интервенционална 
бронхология в лечението на 

пост-интубационните трахеални 
стенози: къде са границите? 

Д. Петров1, M. Kостадинов2, Г. Янков1, А. Семков1 

1Клиника по гръдна хирургия, 2Отделение по бронхология, 
СБАЛББ „Света София”, Медицински Университет, София

резекцията и реконструкцията на трехеята се считат 
за метод на избор в лечението на постинтубацион-
ните стенози. стентирането със силиконови или със 
саморазгъващи се метални стентове са алтернатива 
на хирургията. възможни са усложнения и при два-
та типа стентиране. миграцията е най-сериозното 
усложнение при силиконовите стентове, докато ре-
стенозата и руптурата са проблем след металните 
стентове. базирайки се на опита от резекция и ре-
конструкция на трехеята при 4 случая след неуспеш-
но стентиране, ние дискутираме индикациите (риск 
и полза) при двата метода. интервенционалната 
бронхология е възможна добра терапевтична опция 
при всички случаи с проста стеноза, докато при ком-
плексните стенози е необходим мултидисциплина-
рен подход и обикновено е необходима хирургична 
намеса.

surgery or interventional 
bronchology in the treatment of 

post-intubation tracheal: where are 
the limits?

D. Petrov1, M. Kostadinov2, G. Iankov1, A. Semkov

1Thoracic Surgery Department, 2Bronchology Unit, SHATPD “Saint 
Sophia”, Medical University, Sofia

the optimal management of post-intubation tracheal 
stenoses is surgical reconstruction of the airway. stent-
ing with silicone stents and the self-expandable metal-
lic stents (sems) are the alternative ways to surgical 
reconstruction. both types of stents have their compli-
cations. migration is the main complication for silicone 
stents, while re-stenosis and rupture are problematic for 
sems. based on the experience of surgery following 
previous tracheal stenting in 4 patients, the indications 
(risk and benefits) of the both methods are discussed. 
operative bronchoscopy should be considered a good 
therapeutic option in all types of simple stenoses. the 
complex stenoses need a multidisciplinary approach 
and usually require surgery.
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най-често допусканите грешки  
при извършването на 

бронхологично изследване

Д. Костадинов

СБАЛББ „Св. София“ гр. София

Предствени са най-честите пропуски, допускани от 
специалистите, при необходимост от бронхологично 
изследване на пациенти с различни диагностично-
терапевтични проблеми. Пропуските са обособени в 
три основни направления:

1)  подготовката	на	пациентите	за	изследването: 
а) мястото и тълкуването на образните методи; б) 
преценка на лабораторните показатели, особено 
факторите на кръвосъсирването; в) провеждане 
на антикоагулантна терапия; г) преценка вида на 
анестезията; д) насочване към определен специа-
лист – бронхолог;

2)  извършване	на	самото	изследване: а) интерпре-
тация на ендоскопския статус; б) избор на био-
псичен метод; в) стажиране на неопластичния 
процес;

3)  тълкуване	на	резултатите	и	последващо	пове-
дение: а) времето за получаване (изчакване) на 
морфологичните резултати; б) друга диагностич-
но-терапевтична процедура или друг диагности-
чен метод – при незадоволителни резултати от 
бронхологичното изследване.

the most common mistakes  
in the conduct  

of bronchoscopy

D. Kostadinov

University hospital of pulmonary diseases “St. Sofia”, Sofia

presented are the most common gaps committed by 
medical professionals in need of bronchology examina-
tion of patients with various diagnostic and the rapeutic  
problems. the gaps are divided into three main areas:

1)  Preparation of patients for the study: a) the location 
and interpretation of imaging methods; b) the discre-
tion of laboratory parameters, especially the clotting 
factors; c) conducting anticoagulant therapy; d) as-
sessment of the type of anesthesia; e) targeted at a 
particular specialist;

2)  Carrying out the study itself: a) interpretation of the 
endoscopic status; b) the choice of biopsy method; c) 
determining the stage of lung cancer;

3)  Interpretation of the results and retrospectively be-
havior: a) the time of receipt of the morphological re-
sults; b) other diagnostic and therapeutic procedures 
or other diagnostic method – when the results of the 
study are unsatisfactory.
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Съвременни хирургични  
подходи за лечение  

при пациенти с ранни стадии  
на ндКбр

Петров Д., А. Янкулов, Г. Янков 

Клиника по гръдна хирургия, СБАЛББ „Света София”, 
Медицински Университет, София

разгледани са съвременните индикации за лечение 
в ранни стадии на ндКбр.  При пациенти в i стадий 
са дискутирани възможностите за използване на 
сублобарни резекции, резекции чрез VAts и роботна 
VAts. При пациенти с лимитирани функционални ре-
зултати са съпоставени резултатите от сублобарни 
резекции и стереотактична аблативна терапия, пред-
ставени са също така възможностите на последната 
при медицински неоперабилни болни. Обсъдени са 
индикациите за бронхопластични операции при тези 
стадии.

Advances in surgery  
in the treatment of patients  

with early stages  
of nsCLC

D. Petrov, A. Yankulov, G. Iankov. 

Thoracic Surgery Department, SHATPD “Saint Sophia”, Medical 
University, Sofia, University hospital of pulmonary diseases “St. 

Sofia”, Sofia

Advances in the up to day treatment of patients with 
early stages of nsclc are presented. the indications 
of sublobar resections, VAts and robotic VAts resec-
tions are discussed. comparison between results fol-
lowing sublobar resections and sAbt (stereotactic ab-
lative therapy) in patients with compromised pulmonary 
results аre discussed as well and the role of sAbt in 
medically inoperable patients. the indications and post-
operative results of sleeve lobectomy in these stages 
are analysed.
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трансторакален ултразвук с 
електромагнитна навигация 

при пациенти с пулмонални и 
медиастинални лезии

Р. Петков, Д. Костадинов, Й. Ямакова 

СБАЛББ „Св. София“, гр. София

цел: цел на презентацията е да представи опита 
ни със системата за ултразвуково изследване (узи) 
hitachi Aloca highVision Ascendusс електромагнитна 
навигация (емн).

материали и методи: за период от 4 дни при 14 па-
циенти се проведе торакално узи с електромагнит-
на навигация. в 7 от случаите се касае за периферни 
пулмонални лезии (ППл), а в 6 медиастинални.

резултати: узи на торакс среща специфични труд-
ности поради отражението на ултразвуковите вълни 
от костни структури и въздух, съдържащ се в бело-
дробния паренхим. По тази причина узи допълва 
основните образни методи: Кат, магнитен резонанс 
(мр), Пет. Посредством електромагнитната нави-
гация (емн) е възможно едномоментно сливане на 
образи от различни методи, проведени в различно 
време (узи:Кат; узи:мр; узи:Пет; узи:контраст 
усилено узи). При 3-ма от пациентите с ППл и при 
2-ма с медиастинални лезии са проведе ехографски 
контролирана трансторакална режещ тип биопсия. 
При всички болни се постави адекватна хистологич-
на диагноза.

заключение: скромният ни опит с емн при узи по-
каза, че методът позволява взаимно допълване и съ-
четаване предимствата на ехографското изследване 
с тези на другите образни методи (Кат, мр). възмож-
ността за контрол в реално време на биопсичните 
манипулации (узи) се обединява със симултантно 
наслагване на образи от други методи за структури-
те, локализирани в зони, недостъпни за ехографско 
изследване.

transthoracic ultrasound with 
electromagnetic navigation in 
patients with pulmonary and 

mediastinal lesions

R. Petkov, D. Kostadinov, Y. Yamakova

University hospital of pulmonary diseases “St. Sofia”, Sofia

Aim: the aim of the presentation is to exhibit our experi-
ence with ultrasound system hitachi Aloca high Vision 
Ascendus equipped with electromagnetic navigation 
(emn).

Material and methods: for a period of 4 days we per-
formed thoracic ultrasound examination (Use) with 
electromagnetic navigation in 14 patients. it concerns in 
7 cases of peripheral pulmonary lesions (ppl), and in 6 
of mediastinal.

Results: Use of the thorax meets specific difficulties 
due to the reflection of sound waves from the bone struc-
tures and air contained in the lung parenchyma. there-
fore thoracic ultrasound is a supplementary method to 
the main imaging modalities: ct, mri and pet. elec-
tromagnetic navigation allows simultaneous imaging of 
ultrasound image and various other methods conducted 
at different time: ct; mri; pet, contrast enhanced ultra-
sound. in 3 patients with ppl and in 2 with mediastinal 
lesions were performed ultrasound guided transthoracic 
true cut needle biopsy. in all patients an adequate histo-
logical diagnosis was established.

Conclusion: our modest experience with Us and emn 
system showed that it successfully combined the advan-
tages of ultrasonographic evaluation with those of other 
imaging modalities (ct, mri). the ability of ultrasound 
guiding to control real-time biopsy procedure is inte-
grated with simultaneous overlay of images from other 
methods, especially for structures located in areas inac-
cessible to Use.
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Контраст-усилено ултразвуково 
изследване в диагностиката 
на периферни пулмонални 

консолидации

Р. Петков, Й. Ямакова

СБАЛББ „Св. София“, гр. София

цел: цел на настоящото проучване е да прецени 
клиничната стойност на контраст-усиленото узи 
(Ку-узи) за диагностициране на периферни пулмо-
нални консолидации (ППК).

материали и методи: Обхванати са 30 пациенти с 
използване на втора генерация транспулмонален 
контраст sonovue и ехограф philips xe-11 със софту-
ер за работа при нисък механичен индекс.

резултати: 15 пациенти (8 с пневмония и 7 с ате-
лектаза) са с ППК, които при узи са със съхранен 
бронхиален и съдов рисунък. Ку-узи установи: а/ 
време на поява на контрастно усилване на тъканите 
(вПКут) < 6 сек (x +/- sd = 4,1 +/- 1,1 сек.), резултат 
от съхранено кръвоснабдяване от пулмонални арте-
рии (Па) и б/ изо- (n=5) или хипер- (n=10) ехогенно 
усилване в паренхимната фаза (след 60 сек.). При 7 
пациенти (2-ма с бте, 2-ма с абсцедирал възпалите-
лен инфилтрат, 1 с пневмосклероза и 1 с метастаза) 
ППл са с отсъстващо Ку. При периферен белодро-
бен карцином (n=8) Ку-узи установи: а/ вПКут >7 
секунди (x +/- sd = 15,1 +/- 5,7 сек.), при кръвоснаб-
дяване от бронхиални артерии (ба); б/ нехомогенно, 
доминиращо хипоехогенно Ку в паренхимната фаза.

заключение: Ку-узи е безопасен и ефективен ме-
тод за диференциране типа кръвоснабдяване на 
ППК – от Па или ба. методът е особено ценен при 
отдиференциране на пневмоничен инфилтрат/ ате-
лектаза от инфаркт пневмония. Прецизира ехограф-
ския контрол на трансторакални иглени биопсии при 
лезии сред ателектаза или мантелен възпалителен 
инфилтрат. Оправдано е извършване на допълнител-
ни изследвания за прецизиране ролята на Ку-узи за 
диференциране бенигнени от малигнени ППК.

Contrast-enhanced Ultrasound 
examination In the Diagnosis 

of Peripheral Pulmonary 
Consolidations

R. Petkov, Y. Yamakova

University hospital of pulmonary diseases “St. Sofia”, Sofia

Aim: the aim of this study is to assess the clinical value 
of contrast-enhanced ultrasound (ceUs) for the diagno-
sis of peripheral pulmonary consolidations (ppc).

Material and methods: We examined 30 patients using 
a 2nd generation transpulmonary contrast sonovue and 
Us system philips xe-11 equipped with low acoustic 
power mode software.

Results: by 15 patients (8 with pneumonia and 7 with 
atelectasis), the baseline Us examination presents ppc 
with preserved bronchial and vascular structure. ceUs 
established a short time to enhancement (te) < 6 sec (x 
+/- sd = 4.1 ± 1.1 sec.) and hyperechogenic tissue en-
hancement during the parenchymal phase, due to pre-
served pulmonary artery (pA) blood supply. by 6 patients 
(pte n=2; abscess in the infiltrated lung tissue n=2; 
pneumosclerosis n=1; metastasis n=1), ceUs do not 
show enhancement. peripheral lung cancer (n=8 pts) as 
well as some types of pulmonary metastasis are char-
acterized by delayed te>7 sec. (x +/- sd = 15.1 +/- 5.7 
sec.) and sparse tissue enhancement, suggesting bron-
chial arterial supply.

Conclusion: ceUs is a safe and effective method for 
differentiating pA from bA blood lesions supply. it could 
be a useful method for diagnosis of pneumonia/atelecta-
sis and is particularly valuable to differentiate them from 
pte. ceUs improves the Us control of transthoracic 
needle biopsies especially in lesions among atelectasis 
or inflammatory infiltrate. it is reasonable to carry out 
further research to clarify the role of ceUs among the 
diagnostic procedures in patients with ppc.



5-ти	конгрес	на	Българското	дружество	по	белодробни	болести	-	5-8	юни	2014	г.		/	5-th	kongress	of	the	Bulgarian	Respiratory	Society	-	5-8	June	2014	 67

симПОзиум „интервенциОнална ПулмОлОгия“
sYmposiUm „interVentionAl pUlmonologY”  oP31
резекция на локално авансирали 

белодробни карциноми с 
реконструкция на карина и горна 

празна вена
Цветан Минчев1, Емануил Манолов1,  
Владимир Маринчев1, Асен Келчев2,  
Ивелин Тодоров2, Иван Стоименов3,  

Галина Кирова4, Полина Дакова5, Антон Пенев6 

Токуда Болница София - 1Отделение по гръдна хирургия, 
2Отделение по кардиохирургия, 3Отделение по анестезиология 

и реанимация, 4Отделение по образна диагностика, 5Отделение 
по патоанатомия, 6Отделение по пулмология 

цел: туморите, разположени в проксималните ди-
хателните пътища и /или ангажиращи горна празна 
вена (гПв) продължават да бъдат предизвикател-
ство за гръдния хирург. Представяме анализа на ре-
зултатите за период от 7 г. за сравнение използва-
хме хомогенна група от пациенти с неразширени по-
добни операции в същия tnm стадий и стандартен 
обем белодробни резекции.

материали и методи: за период от 7 години се про-
ведоха 18 разширени оперативни интервенции. за 
реконструкция на гПв използвахме автоложен пе-
рикард или автоложен спираловиден графт от вена 
сафена. еКК бе използвано при 4 болни. Оператив-
ните интервенции бяха: дясна пулмонектомия /дП/ 
с резекция на карина и гПв - 1; дП с резекция на 
карина - 6; лява пулмонектомия с резекция на карина 
- 2; дясна горна лобектомия с резекция на карина - 1; 
дясна горна лобектомия с резекция на гПв – 3; дП с 
резекция на гПв - 2; дясна горна билобектомия с ре-
зекция на гПв - 2; атипична резекция на десен горен 
дял и резекция на гПв - 1.

резултати: Оперативното време бе 180 до 360 мин. 
времето за еКК беше 52 минути. Периоперативна 
смъртност при 2-ма пациенти (11%). за сравняване 
на преживяемостта на оперираните пациенти бе из-
ползван метода на Каплан майер. няма сигнификат-
на разлика в преживяемостта на пациентите в двете 
групи. има сигнификатна разлика в периоперативна-
та смъртност.

заключение: Преживяемостта на пациентите с тра-
хеобронхиалната маншетна резекция е постигнала 
голям напредък през последните години като жиз-
неспособна хирургическа опция за пациенти, които 
се нуждаят от разширени белодробни резекции. бе-
лодробната резекция с реконструкция на трахеята, 
карината и гПв и успешното менажиране на тези 
пациенти изисква много подготвен екип от гръдни и 
кардио-хирурзи, анестезиолози и реаниматори.

Resection of locally advanced  
lung cancer with reconstruction  

of Carrie and superior  
vena cava

Ts. Minchev1, E. Manolov1, V. Marinchev1, A. Kelchev2, Y. Todorov2,  
I. Stoimenov3, G. Kirova4, P. Dakova5, A. Penev6 

Tokuda Hospital - Sofia: 1Department of Thoracic Surgery, 
2Department of Cardiac Surgery, 3Department of Anesthesiology 

and Reanimation, 4Department of imaging diagnostic, 5Department 
of Pathoanatomy, 6Department of Pulmonology

Aim: tumors located in the proximal airways and/or en-
gaging superior vena cava (sVc) continue to be a chal-
lenge for the thoracic surgeon. We present analysis of 
the results for a period of seven years. for comparison 
we used a homogeneous group of patients with non-
extended similar operations in the same tnm stage and 
standard volume of lung resections.

Material and methods: for a period of seven years 
held 18 advanced surgery. for reconstruction of the 
gpV used autologous pericardium or autologous spi-
ral saphenous vein graft. cpb was used in 4 patients. 
surgery were: right pulmonectomy (rp)and resection 
of carina and sVc -1; rp and resected carina - 6; left 
pulmonectomy and resected carina - 2; right upper lo-
bectomy with carina-1; right upper lobectomy with sVc 
- 3; rp and resected sVc - 2; right upper bilobectomy 
and sVc-2; Atypical resection of the right upper lobe 
and sVc-1.

Results: the operative time was 180 to 360 min time 
cpb was 52 minutes. perioperative mortality in 2 pa-
tients (11%). to compare the survival of patients had 
used the method of Kaplan meier. no significant differ-
ence in survival of patients in both groups. there signifi-
cant difference in perioperative mortality.

Conclusion: survival of patients with tracheobronchial 
sleeve resections has made great progress in recent 
years as a viable surgical option for patients who re-
quire extended lung resections. pulmonary resection 
with reconstruction of the trachea,carinae and sVc and 
the successful management of these patients requires 
many trained team of thoracic and cardiovascular sur-
geons, anesthesiologists, pulmologists and intensivists.
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симПОзиум „интервенциОнална ПулмОлОгия“
sYmposiUm „interVentionAl pUlmonologY” oP32

автофлуоресцентна 
бронхоскопия при преценката на 

ендобронхиални лезии

В. Андреев, Н. Янев, С. Станимиров, Я. Иванов

Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ – Плевен

въведение: автофлуоресцентната бронхоскопия 
(Aфб) е допълнително средство за откриване на пре-
неопластични и неопластични лезии в бронхите. 

цел: да се проучи практическата възможност на афб 
при преценката на ендобронхиални лезии. 

материали и методи: анализирани бяха резултати-
те от проведените 300 Aфб за период от 10 месеца в 
Клиниката по пневмология и фтизиатрия на умбал 
- Плевен. използван бе видеобронхоскоп olympus 
evis lucera cV 260 sl.

резултати: При 148 от тях във видимите бронхи не 
се намериха изменения (49.3% ). на останалите 152 
(49.7%) бяха направени 82 щипкови, 75 четкови и 73 
катетър биопсии. При 12 случая флуоресцентните 
изменения бяха водещи при насочване на биопсира-
нето (4%). само в 2 случая от тях се намериха нео-
пластични изменения (17%).

заключение: афб помага при насочване на биопси-
рането и прави по-лесно откриването на малигнени 
изменения.

Autofluorescence bronchoscopy in 
the assessment of endobronchial 

lesions 

V. Andreev, N. Yanev, S. Stanimirov, Y. Ivanov

Pulmonary clinic, University hospital - Pleven

Autofluorescence bronchoscopy (Afb) is an additional 
tool for detecting preneoplastic and neoplastic lesions 
in the bronchi. 

Aim. to investigate practical apportunity of Afb in the 
assessment of endobronchial lesions. 

Material and methods: patients and methods. there 
were analysed the results of 300 Afbs over the period 
of 10 months conducted at pulmonary clinic of Univer-
sity hospital – pleven. the equipment was videobron-
choscope olympus evis lucera cV 260 sl.

Results: in 148 of cases there were not found any 
changes in the bronchi (49.3% ). the latter 152 (49.7%) 
were sampled by forceps biopsy in 82 cases and in 75 
– by brush and in 73 – by catheter biopsy. in 12 patients 
fluorescence changes were the leading marker for tar-
geting the biopsies (4%). only in 2 cases were found 
malignant lesions (17%).

Conclusion: Afb helps in guiding of biopsy procedures 
and makes easier discovering of the malignant lesions.



5-ти	конгрес	на	Българското	дружество	по	белодробни	болести	-	5-8	юни	2014	г.		/	5-th	kongress	of	the	Bulgarian	Respiratory	Society	-	5-8	June	2014	 69

пОСтери
резюмета

PosteRs 
AbstrActs



70	 5-ти	конгрес	на	Българското	дружество	по	белодробни	болести	-	5-8	юни	2014	г.		/	5-th	kongress	of	the	Bulgarian	Respiratory	Society	-	5-8	June	2014

ПОстерна сесия 1.1.
postersession 1.1. Ps1

роля на CRP при клиничната 
оценка на пневмония придобита в 

обществото

Ваня Костадинова1, Дарина Митева1, Йордан Радков1, Искра 
Мирчева2, Анна Дякова1, Валентина Димитрова1

1Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ „Света 
Марина” – Варна; 2Катедра по социална медицина и 

организация на здравеопазването, МУ-Варна

цел: да се анализират стойностите на crp (с-реак-
тивен протеин) в зависимост от клиничните особено-
сти при хоспитализирани болни с пневмония, придо-
бита в обществото (ППО). 

материали и методи: ретроспективно проучване 
за период от 3 години. включени са 1278 пациенти 
с ППО, мъже 57.4% (n=734), възраст – 60.3 ± 16.9 
години. 

резултати: факторите, асоциирани със значимо по-
високи нива на crp в деня на хоспитализията, са: 
мултилобарна пневмония (t = -6.368; p < 0.01), при-
дружаващи заболявания (t = -3.173; p < 0.01), плев-
рален излив (t = -3.575; p < 0.01), хипоксемия (t = 
-9.071; p < 0.01), тежка пневмония според критерии-
те на idsA/Ats (t = -11.205; p < 0.01), мъжки пол (t = 
3.244; p < 0.01). лекуваните в интензивно отделение 
(t = -8.685; p = 0.04) и починалите пациенти (t=-6,078; 
p= 0,003) също са с по-висок crp при постъпване в 
сравнение съответно с лекуваните в общоболнично 
отделение и преживелите. не установихме разлика в 
стойността на този възпалителен маркер при болни-
те с преживяна механична вентилация и тези без (t = 
-0.458; p = 0.648; ns), както и сред починалите до 72-
ри час и починалите след това (t = -0.531; p < 0.569; 
ns). Пациентите с висок риск за смърт според cUrb 
65 са с по-високи стойности на crp при постъпване 
(183.4 mg/l) в сравнение с тези с нисък риск (115.4 
mg/l) .

заключение: Повишените стойности на crp се асо-
циират с по-тежка пневмония, по-висок риск от смърт, 
наличие на коморбидитет, по-чести усложнения.

Role of CRP in the clinical 
assessment of community acquired 

pneumonia

Vanya Kostadinova1, Darina Miteva1, Yordan Radkov1, Iskra 
Mircheva2, Anna Dyakova1, Valentina Dimitrova1

1Clinic of Pneumology and phthisiatry, UMHAT “St. Marna”-Varna; 
2Social medicine and health care organisation,  

Medical university – Varna

Aim: to analyze the values of crp (c-reactive protein) 
according to clinical characteristics in hospitalized pa-
tients with community acquired pneumonia (cAp).

Material and methods: retrospective study for a period 
of three years. it includes 1278 patients with cAp, men 
57.4% (n = 734), age - 60.3 ± 16.9 years.

Results: factors associated with significantly higher 
levels of crp on the day of hospitalization were: mul-
tilobar pneumonia (t = -6.368; p <0.01),co-morbidities(t 
= -3.173; p <0.01), pleural effusion (t = -3.575; p <0.01), 
hypoxemia (t = -9.071; p <0.01), severe pneumonia ac-
cording to the criteria of the idsA / Ats (t = -11.205; p 
<0.01), males (t = 3.244; p <0.01 ). patients treated in 
the intensive care unit (t = -8.685; p = 0.04) and patients 
who died (t = -6,078; p = 0.003) had higher crp levels 
on admission than those treated in general ward and 
survived patients, respectively . there is no difference 
in the value of this inflammatory marker in patients on 
mechanical ventilation (mV) and those without mV (t = 
-0.458; p = 0.648; ns), and among patients died within 
first 72 hours and those died later (t = -0.531; p <0.569; 
ns). patients with high mortality risk according to cUrb 
65 have higher crp levels on admission (183.4 mg/l) 
comparing with low-risk patients (115.4 mg / l).

Conclusion: elevated crp levels are associated with 
more severe pneumonia, a higher risk of death, pres-
ence of co-morbidities, more frequent complications.
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ПОстерна сесия 1.1.
postersession 1.1.  Ps2

M. tuberculosis - проучване на 
щамове, изолирани от лица, 

лишени от свобода в затвора - гр. 
ловеч

А. Кърчева1, Е. Бачийска2, М. Трифонова3, С. Панайотов2, Ц. 
Дудевска1

1СБАЛББ – Троян, 2НЦЗПБ – София, 3СБАЛЛС затвор в гр. Ловеч

цел: да се проучат щамовете m. tuberculosis, изо-
лирани в микробиологичната лаборатория, сбалбб 
троян, на пациенти от сбаллс, затвора в гр. ловеч, 
за периода 2012 -2013 г. 

материали и методи: анализирани бяха 63 изолата 
на 63 пациенти. на всички щамове бяха направени 
фенотипна, а на част от тях и генетична идентифика-
ции. използваните фенотипни методи са: нитратре-
дуктазен, ниацинов и имунохроматографски тестове, 
а генетичните: молекулярни методи и сполиготипи-
ране. всички щамове бяха тествани за лекарствена 
чувствителност към първи ред противотуберкулоз-
ни препарати чрез bActec® mgit 960 tb. mdr-
tb щамовете бяха потвърдени с генетичния тест 
genotype®mtbdrplus. Показалите резистентност 
щамове към първи ред препарати бяха изпитвани за 
чувствителност към втори ред в нрл тб, нцзПб. 

резултати: всички 63 щама бяха идентифицирани 
като m. tuberculosis complex. на 27 щама беше на-
правено сполиготипиране. Преобладаваха сполиго-
типовете: sit4, sit41, sit125. не беше установен 
генотип beijin. чувствителност към противотуберку-
лозните препарати от първи ред показаха 51 щама, 
12 бяха резистентни към един и два препарата, а 4 
бяха определени като mdr-tb.

заключение: Получените резултати показват, че 
сред изолираните за двегодишен период tb щамове 
в сбаллс, затвор гр. ловеч преобладават чувстви-
телните към първи ред противотуберкулозни препа-
рати. mdr-tb щамовете съставляват само 7%, като 
сред тях не са установени xdr-tb.

M. tuberculosis - study of strains, 
isolated from persons, deprived of 
their liberty admitted at specialised 

Prisoner’s Hospital - Lovech
А. Кarcheva1, Е. Bachiiska2, М. Тrifonova3,  

S. Panaiotov2, C. Dudevska1

1Specialised Pulmonary Hospital – Troyan, 2National Center of 
Infectious and Parasitic Diseases – Sofia, 3Specialised Prisoners 

Hospital - Lovech

Aim: to study m.tuberculosis strains isolated in the mi-
crobiological laboratory of specialised pulmonary hos-
pital – troyan from patients admitted at specialised pri-
soners hospital lovech between 2012 and 2013.

Material and methods: 63 isolates from 63 patients 
were analysed. phenotypic testing was carried out on 
all isolated strains, with some being genetically tested 
as well. nitrate reduction, niacin tests and rapid chro-
matographic immunoassy were used for phenotypic 
identification, while genetic testing was carried out via 
molecular methods and spoligotyping. All strains were 
tested for drug susceptibility to first line antituberculosis 
agents in an automated bActec® mgit 960 tb sys-
tem. mdr-tb strain results were confirmed with a ge-
netic genotype®mtbdrplus test. strains resistant to 
first line drugs were tested for susceptibility to second 
line drugs at the national reference laboratory for tu-
berculosis.

Results: All 63 strains were defined as m. tubercu-
losis complex. spoligotyping was carried out on 27 of 
them. the predominant spoligotypes were: sit4, sit41, 
sit125. no bejjin strains were discovered. A suscepti-
bility to first line drugs was evident in 51 strains. twelve 
strains were resistant to 1 or 2 drugs and 4 strains were 
defined as mdr -tb.

Conclusions: Acquired results show a prevalence of 
first-line drug succeptibility among tb strains isolated in 
specialised prisoners’ hospital – lovech within a two-
year period. mdr strains make up just 7% of all tes-
ted materials and no xdr-tb strains were discovered 
among them.
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ПОстерна сесия 1.1.
postersession 1.1. Ps3

микробиологична диагностика на 
резистентната туберкулоза  

в българия

С. Йорданова, Е. Бачийска, Ю. Атанасова,  
Я. Тодорова, А. Байкова, Т. Кантарджиев

Национален център по заразни и паразитни болести, 
Национална референтна лаборатория по туберкулоза, София, 

България

цел: да бъде проучена фенотипната in vitro резис-
тентност на туберкулозни щамове, изолирани в бъл-
гария, за периода 2011 – 2013 г., към първи и втори 
ред противотуберкулозни лекарствени средства.

материали и методи: в нрл тб, нцзПб са тества-
ни за резистентност 1087 туберкулозни щамa, чрез 
конвенционален фенотипен метод (bастес®mgit 
960 system) и генетични методи за линейна хибри-
дизация (genotype®mtbdrplusandgenotype®mtb
drsl).

резултати: за периода от 2011 – 2013 г., монорезис-
тентни към изониазид бяха 54 пациента, а към ри-
фампицин – 17. Полирезистентност се установи при 
26 случая. Като mdr-tb бяха потвърдени 139 паци-
енти, а при 12 от тях се откри и екстензивна резис-
тентност. резистентни към флуорохинолони бяха 13 
от mdr-tb случаите, а към инжекционни лекарстве-
ни средства – три. 

заключение: за проучения период бе установена 
резистентност към първи ред противотуберкулозни 
лекарствени средства при 236 пациента с туберку-
лоза, а към втори ред – при 28 случая. направените 
изпитвания позволиха, да бъде изготвен навременен 
индивидуален терапевтичен режим за всеки пациент. 

благодарности: това проучване е проведено благо-
дарение на консумативите и реактивите, предоста-
вени по програми, финансирани от глобалния фонд 
за борба срещу сПин, туберкулоза и малария: bUl-
607-g02-t, bUl-809-g03-т.

Microbiological diagnosis  
of the resistant tuberculosis  

in Bulgaria 

S. Yordanova, E. Bachiyska, Y. Atanasova, Y. Todorova,  
A. Baikova, T. Kantardjiev

National Reference Laboratory of Tuberculosis,  
National Center of Infectious and Parasitic Diseases,  

Sofia, Bulgaria

Aim: the aim of the study was to describe the pheno-
typic in vitro resistance to first and second line drugs in 
tb strains isolated, tested in nrl tb, ncipd from 2011 
to 2013.

Material and methods: for the three-year period in 
nrl had been tested 1087 tb strains. the conven-
tional drug susceptibility testing to first and second line 
drugs was performed by bастес® mgit 960 system. 
the rapid detection of resistance was done by lpA 
genotype®mtbdrplus and genotype®mtbdrsl.

Results: monoresistant to isoniazid were 54 tb pa-
tients, resistance to rifampicin only was found in 17 tb 
cases. polyresistance was detected in 26 individuals. 
the clinical isolates of 139 patients were confirmed as 
mdr-tb and 12 of them were found to be extensively 
drug resistant. resistant to fluoroquinolones were 13 of 
the mdr-tb strains and to the injectables were 3 ones. 

Conclusion: for the studied period resistance to fld 
was found in 236 tb patients. resistance to second-line 
drugs was found in 28 of the mdr-tb cases. the testing 
we done allowed an individual treatment regime to be 
defined for every mdr-tb patient on time. 

Acknowledgements: this study was conducted thanks 
to the consumables, reagents and testing kits provided 
from programs funded by global fund to fight Aids, tu-
berculosis and malaria: bUl-607-g02-t, bUl-809-g03-t.
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ПОстерна сесия 1.1.
postersession 1.1.  Ps4

влияние на коморбидните 
заболявания върху тежестта и 

прогнозата на хоспитализирани 
болни с пневмония, придобита в 

обществото

Дарина Митева1, Йордан Радков1, Искра Мирчева2, Ваня 
Костадинова1, Анна Дякова1, Валентина Димитрова1

Клиника по пневмология и фтизиатрия,  
УМБАЛ ”Св. Марина”-Варна1

цел: да се проучи ролята на коморбидните заболя-
вания върху тежестта и изхода на хоспитализирани 
болни с ППО.

материали и методи: ретроспективно са проуче-
ни 408 болни, хоспитализирани с ППО в Клиника по 
пневмология и фтизиатрия на умбал „св. марина”-
гр. варна през 2013г.

резултати: изследваните болни са на средна въз-
раст 61,31г. 59,6% са мъже, 40,4 %- жени. с при-
дружаващи заболявания са 74,75%. най-честите от 
тях са: ибс-29,65%, захарен диабет- 26,23%, Хсн-
19,85%, цереброваскуларни заболявания – 19,6%. 
за всеки пациент е изчислен индекс на charlsonна 
коморбидните заболявания (cci). средната му стой-
ност е 1,72 (от 0 до 10т). болните са разпределени 
в четири групи според нивото им на коморбидност- 
нис ко (0 т. ) - 36,8%, умерено- (1-2 т.) -36,5%, високо 
-(3-4 т.) -16,7% и много високо (≥ 5 т.) - 10,0%. раз-
вилите остра дихателна недостатъчност пациенти за 
различните нива са съответно - 16%; 28,9%; 54,4%; 
65,9%. развитието на Одн се увеличава с увелича-
ването на степента на коморбидност (? 2= 55.5, р 
<0.001). Починалите пациенти според различните 
нива на ссi се разпределят както следва - 0 т.- 3,3%, 
1-2 т. - 6,0%, 3-4 т. - 22,1% и много високо - 41,5%. 
средният cci за починалите е по-висок от този на 
преживелите 3,24 срещу 1,41 (? 2= 58.8, р <0.001). 

заключение: Коморбидните състояния, оценени 
чрез cci, оказват значително влияние върху тежест-
та и вътреболничната смъртност на ППО.

Influence of Comorbid Diseases 
on the severity and Prognosis of 

Hospitalized Patients  
with Community Acquired 

Pneumonia

D. Miteva1, J. Radkov1, I. Mircheva2, V. Kostadinova1,  
A. Diakova1, V. Dimitrova1

Clinic of Pneumology and Phtysiatrics, MHAT “St. Marina”- Varna1

Aim: to investigate the role of comorbid diseases on the 
severity and outcome of hospitalized patients with cAp.

Material and methods: 408 patients hospitalized with 
cAp in the clinic of pneumology and phthisiatrics at the 
University hospital “st. marina” - Varna in 2013 were ret-
rospectively studied.

Results: the mean age of the patients is 61.31y, 59.6% 
were male, 40.4% - female. 74.75% had comorbidities . 
the most common are: ishemic heart disease -29.65%, 
diabetes mellitus- 26.23%, chf -19.85%, cerebrovas-
cular disease - 19.6%. for each patient charlson co-
morbidy index (cci) was calculated. the average value 
was 1.72 (0 to 10 points). patients were divided into four 
groups according to their level of comorbidity- low (0 p.) - 
36.8%, moderate (1- 2 p.) -36.5%, high - (3-4 p.) -16.7% 
and very high (≥ 5 p.) - 10.0%. patients with acute respi-
ratory failure in different levels were respectively - 16%; 
28.9%; 54.4%; 65.9%. the incidence of acute respiratory 
failure increased with the level of comorbidity (? 2= 55.5, 
р <0.001). the non-survivors are distributed according 
to the different levels of cci as follows: 0 p. - 3.3%, 1- 2 
p. - 6.0%, 3- 4 p. -22, 1% and ≥ 5 p.- 41.5%. cci of the 
deceased is higher than that of survivors - 3,24 v.1,41 (? 
2 = 58.8 , p < 0.001 ) .

Conclusion: comorbid conditions assessed by cci 
have significant impact on the severity and in-hospital 
mortality of cAp.
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ПОстерна сесия 1.1.
postersession 1.1. Ps5

бързо растящи нетуберкулозни 
микобактерии от белодробни 

клинични материали в българия

Е. Бачийска1, Ю. Атанасова1, С. Йорданова1, Я. Тодорова1,  
А. Байкова1, Т. Кантарджиев1

1Национален център по заразни и паразитни болести, София

цел: да се охарактеризират видовете бързо растящи 
(rgm) нетуберкулозни микобактерии (ntm), изоли-
рани от белодробни клинични материали на суспект-
ни за туберкулоза пациенти в българия, 2009–2013 г.

материали и методи: Културелната диагностика на 
туберкулозата в страната се осъществява от 30 ла-
боратории. изследвани са храчки, бронхо-алвеолар-
ни лаважи и стомашни промивни води на пациенти, 
суспектни за туберкулоза. изолатите са от течна и 
твърда хранителна среда, съответно mgit и löwen-
stein-Jensen. видовата идентификация е извършена 
в нрл по тб, нцзПб, чрез използване комерсиал-
ни тестове за линейна хибридизация geno type® 
mycobacterium cm и As, (hAin, lifescience).

резултати: за пет годишен период са изолирани 238 
ntm от 23 тб лаборатории в българия. rgm пред-
ставляват 33,19% (n=79) от изолираните ntm, от тях 
клинично значимите m. abscessus, m. chelonae и m. 
fortuitum са 73,42% (n=58). Преобладаваща част от 
пациентите са мъже 68,35%. (n=54). Пациентите над 
60-годишна възраст представляват 55,70% (n=44). 
висок е процентът на изолатите m. mucogenicum и 
m. peregrinum (26,58%, n=21), считани за основен 
контаминант.

заключение: за изследвания пет годишен период 
се забелязва тенденция на увеличаване на броя 
изо лати ntm, респективно на rgm. точната видова 
идентификация позволява включването на етиотроп-
на терапия. 

благодарности: това проучване беше възможно, 
благодарение на безвъзмездно предоставените кон-
сумативи, реактиви и тестове на нрл по туберкуло-
за, нцзПб, по програми, финансирани от глобалния 
фонд за борба със сПин, туберкулоза и малария: 
bUl-607-g02-t, bUl-809-g03-t.

Rapidly Growing Mycobacteria 
isolated from respiratory tract 

materials in Bulgaria

E. Bachiyska1, Y. Atanasova1, S.Yordanova1, Y. Todorova1,  
A. Baikova1, T. Kantardjiev1

1National Center of Infectious and Parasitic Diseases, Sofia

Aim: to characterize the distribution of rapidly growing 
mycobacteria (rgm) species isolated from pulmonary 
samples in the country during the 2009-2013.

Material and methods: the culture tb diagnostic in 
bulgaria is performed by 30 tb laboratories in liquid 
and solid media. the tested specimens: sputum, bron-
chopulmonary lavage, pleural fluid, gastric washes. the 
species identification of nontuberculous mycobacteria 
(ntm), and rgm is performed at the nrl tb, ncipd 
only, by the commercial kits geno type® mycobacte-
rium cm and As, (hAin, lifescience).

Results: A total 238 clinical isolates of ntm for five 
years period from 23 tb laboratories. rgm was 33.19% 
(n=79). clinically significant m. abscessus, m. chelonae 
и m. fortuitum were 73.42% (n=58) %. most patient was 
male 68.35% (n=54). patients in the age group over six-
ty years - 55.70% (n=44). high percent is isolates con-
sider like contaminant: m. mucogenicum, m. peregrinum 
(26.58%, n=21).

Conclusions: for the study period there was a trend of 
increasing of the number of isolated ntm, respectively 
of rgm and their potential as pathogens. Accurate iden-
tification of isolates to the species level allows the exact 
therapy. 

Acknowledgements: this study was conducted thanks 
to the consumables, reagents and testing kits provided 
from programs funded by global fund to fight Aids, tu-
berculosis and malaria: bUl-607-g02-t, bUl-809-g03-t.
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ПОстерна сесия 1.1.
postersession 1.1.  Ps6

влияние на IL10 - 1082A>G 
промоторния полиморфизъм и 

тютюнопушенето върху серумните 
нива на IL10 при ХОбб

Д. Димов1, Т. Тачева2, Л. Митева3, З. Добрева3,  
К. Димов4, С. Станилова3, Т. Влайкова2

1Катедра Вътрешни болести, 2Катедра Химия и Биохимия, 
3Катедра Молекулярна биология и имунология, Медицински 

факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България, 4МЦ 
„Нов рехабилитационен център” ЕООД, Стара Загора, България

цел: целта на настоящото изследване е изясняване 
ролята на промоторния полиморфизъм -1082A>g в 
гена на il-10 върху серумните нива на този цитокин с 
плейотропни ефекти и за развитието на хроничната 
обструктивна белодробна болест (ХОбб). 

материали и методи: Проведено бе генотипиране 
по il10 -1082A>g snp на 18 пациенти с ХОбб и 116 
контролни индивиди, използвайки алел-специфичен 
pcr-базиран метод. серумните нива на il-10 бяха 
измерени чрез elisA.

резултати: установихме статистически значима 
разлика на генотипните и алени честоти на il10 
-1082A>g snp при пациенти и контролни индиви-
ди (p<0.0001), като носителството на генотипи с 
вариантния g алел (Ag+gg) определяше 1.9 пъти 
по-нисък риск за ХОбб (or=0.53, 95%ci 0.33-0.85, 
p=0.010) в сравнение с AA генотипа. серумните нива 
на il-10 не се различаваха значимо при пациентите 
и контролите, (p=0.277). Пациентите с AA генотип по-
казаха тенденция за по-висока серумна концентра-
ция на цитокина в сравнение с пациентите, носители 
на g-генотипи (p=0.069). в допълнение, пациентите 
непушачи имаха значимо по-високи серумни нива на 
il-10 отколкото бившите пушачи (p=0.036) и непуша-
чите (p=0.087).

заключение: в заключение, нашите резултати да-
ват основание да се предположи, че циркулиращите 
нива на il-10 при ХОбб пациентите се повлияват от 
тютюнопушенето и от промоторния -1082A>g поли-
морфизъм в il10, като g алелът определя по-ниски 
нива на цитокина и се явява протектиращ фактор за 
развитието на болестта.

Influence of IL10 - 1082A>G 
promoter polymorphism and 

smoking habits on the circulating 
IL10 protein levels in CoPD

D. Dimov1, T. Tacheva2, L. Miteva3, Z. Dobreva3, K. Dimov4, S. 
Stanilova3, T. Vlaykova2

1Department of Internal Medicine, 2Department of Chemistry and 
Biochemistry, 3Department of Molecular Biology and Immunology, 
Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, Bulgaria, 4Medical 

Center “New rehabilitation center” Ltd., Stara Zagora

Aim: the aim of the current study was to explore the role 
of promoter polymorphism -1082A>g in il10 on the cir-
culating levels of il-10 in patients with chronic obstruc-
tive pulmonary disease (copd) and on the risk for this 
disease. 

Material and methods: Allele specific-pcr was per-
formed for il10 -1082A>g genotyping of 118 patients 
with copd and 116 controls, whereas serum concentra-
tions of il-10 were measured by elisA.

Results: We found a statistically significant difference of 
il10 -1082A>g genotype (p=0.002) and allele frequen-
cies (p=0.003) between patients and controls, as the 
variant g allele and g-containing genotypes (Ag+gg) 
appeared to determine about 2-fold lower risk for copd 
(or=0.55, p=0.003 and or=0.53, p=0.017). the se-
rum levels of il-10 did not differ significantly between 
patients and controls (15.56±2.14 vs. 15.03±1.99 pg/ml, 
p=0.277), however patients with AA genotype demon-
strated a trend for higher concentration of il-10 (p=0.069) 
than those with Ag genotype. in addition, non-smoking 
copd patients had significantly higher serum levels of 
il-10 than current (p=0.036) and ex-smokers (p=0.087).

Conclusion: the current results suggest that the circu-
lating level of il-10 in copd patients may be influenced 
by the smoking habits and genetic factors as promoter 
il10 -1082A>g snp, as the latter appeared to be a low 
panetrance risk factor for this chronic lung disease.
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ПОстерна сесия 1.2.
postersession 1.2. Ps7

взаимовръзка между индекса 
на телесна маса и белодробната 
функция при пациенти с ХОбб

Т. Стоянова1, М. Руева1, Г. Крумова1, Д. Димов1,2, А. Койчев1,2, 
 В. Илиева1,2, Г. Пракова1,2, Т. Влайкова3

1Клиника по Вътрешни болести, МБАЛ „Проф. д-р Стоян 
Киркович”, Стара Загора, 2Катeдра Вътрешни болести, 

3Катедра Химия и биохимия, Медицински факултет, Тракийски 
университет, Стара Загора, България

цел: в световната литература има редица изследва-
ния за изясняване ефекта на телесната маса върху 
белодробната функция при ХОбб, но резултатите са 
твърде противоречиви. ето защо си поставихме за 
цел да изясним дали съществува взаимовръзка меж-
ду индексът на телесна маса (итм) и спирометрич-
ните показатели при ХОбб. 

материали и методи: изследвани бяха 177 пациен-
ти с ХОбб (134 мъже и 43 жени), лекувани и просле-
дявани в мбал „д-р стоян Киркович”, стара загора. 

резултати : четири от пациентите (2.3% - само мъже) 
са с поднормено тегло, 54 (30.5%) имат нормално, 
71 (40.1%) наднормено тегло и 48 (27.1%) са затлъс-
тели. Оказа се, че жените с ХОбб значимо по-често 
са затлъстели (39.5%) от пациентите мъже (22.4%) 
(р=0.027). По-възрастните пациенти (над 65 години) 
по-рядко страдат от затлъстяване (17.8% към 40.0%, 
р=0.001). При пациентите с по-тежка ХОбб (gold 
iii/iV), макар и не статистически значимо, по-ряд-
ко се наблюдава затлъстяване (21.0% към 31.6%, 
р=0.113). интересна статистически значима положи-
телна корелация бе установена между итм и феО1 
на пациентите с умерена (gold ii, r=0.247, p=0.030) 
и тежка (gold iii, r=0.259 p=0.031) ХОбб, но не при 
тези с много тежка ХОбб (p=0.490). 

заключение: нашите резултати доказват, че пови-
шаването на телесната маса, в частност затлъстява-
нето, са честа коморбидност при българските паци-
енти с ХОбб, особено при тези в по-ранен стадий на 
болестта, като освен това повишената телесна маса 
може би до известна степен предотвратява влоша-
ването на белодробната функция.

аssociation of body mass index with 
the lung function in patients with 

CoPD

T. Stoyanova1, M. Rueva1, G. Krumova1, D. Dimov1,2,  
A. Koychev1,2, V. Ilieva1,2, G. Prakova1,2, T. Vlaykova3

1Clinic of Internal Medicine, MBAL “Prof. Dr Stoyan Kirkovich”, 
Stara Zagora 2Dept. of Internal Medicine, 3Dept. of Chemistry and 

Biochemistry, Medical Faculty, Trakia University, Stara Zagora, 
Bulgaria

Aim: so far data concerning the effects of body mass on 
the lung functions in copd have produced controversial 
conclusions. in this respect, in the current study we aim 
to elucidate whether there is an association between the 
body mass index (bmi) and spirometric indexes of pa-
tients with copd.

Material and methods: We examined 177 patients 
with copd (134 males and 43 females) admitted and 
followed-up in University hospital “dr. stoyan Kirkovich” 
stara zagora. 

Results: four of the patients (2.3%), all of the males, had 
underweight, 54 (30.5%) had normal weight, 71 (40.1%) 
overweight and 48 (27.1%) were obese. it turned out that 
women with copd were significantly more often obese 
(39.5%) than male patients (22.4%) (р=0.027). in addi-
tion, patients over 65 years less frequently suffered from 
obesity (17.8% vs. 40.0%, р=0.001). Among patients 
with more severe copd (gold iii/iV), although not sig-
nificantly, obesity was less often observed (21.0% vs. 
31.6%, р=0.113). interesting statistically significant posi-
tive correlations were found between bmi and feV1 in 
the groups of patients with gold ii (r=0.247, p=0.030) 
and with gold iii (r=0.259 p=0.031), but not with very 
severe copd (gold iV, p=0.490). 

Conclusion: the results of our study propose that the 
increased body mass, particularly obesity is frequent co-
morbidity to copd, especially to less severe diseases 
as the higher body weight may provide some protection 
against the impairment of lung functions.
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ПОстерна сесия 1.2.
postersession 1.2.  Ps8
влияние на захарния диабет II тип 

върху белодробната функция, 
възпалението и кръвно-газовата 

обмяна при пациенти с ХОбб

П. Титоренков1, Д. Маринова2, К. Костов1

1Военномедицинска академия, Клиника по белодробни 
болести; 2СБАЛББ „Св. София“

цел: да се изследва влиянието на захарния диабет 
(зд) ii тип върху белодробната функция, възпаление-
то и кръвно-газовата обмяна при пациенти с ХОбб.

материали и методи: Проучени са 49 пациента със 
стабилна ХОбб - 29 без и 20 със зд ii тип. изслед-
вани показатели: функционални (феО1, фвК, феО1/
фвК, рО2, рсО2, sato2, 6мтХ), възпалителни (суе,  
crp, фибриноген, брой левкоцити), давност на зд, 
кръвна захар, гликиран хемоглобин (hbA1c), индекс 
на телесната маса, сат тест, брой екзацербации, 
група ХОбб. 

резултати: Корелационният анализ в групата със зд 
показа следните статистически значими зависимо-
сти: давността на зд над 5 години се свързва с по-ни-
ско ниво на рО2(р=0.046), по-ниска sato2(p=0.05) и с 
тенденция за по-високо рсО2(р=0.097); по-високото 
кръвнозахарно ниво се свързва с по-високи стойно-
сти на маркерите на възпалението (суе, р=0.003; 
crp, р=0.020; фибриноген, р=0.007); по-високото 
ниво на hbA1c се свързва с по-ниско рО2 (р=0.015), 
по-ниска sato2 (p=0.031) и с тенденция за по-високо 
рсО2 (р=0.080); пациентите с по-високо рсО2 са с 
по-чести екзацербации (р=0.049). налице е тенден-
ция за понижаване на честотата им при пациенти с 
по-висок бми (р=0.054).

заключение: зд повлиява слабо клиничния ход на 
ХОбб. давността и лошият му метаболитен контрол 
при пациентите с ХОбб допринасят за влошаване на 
газовата обмяна и за увеличаване степента на въз-
палението. рискови фактори за по-висока честота на 
екзацербациите при пациентите с ХОбб и зд са хи-
перкапнеята и нормалният бми.

Influence of diabetes mellitus  
type II on lung function, 

inflammation and gas exchange in 
CoPD patients

P. Titorenkov1, D. Marinova2, K. Kostov1

1Military Medical Academy Sofia, Clinic for Pulmonary Diseases, 
2University Hospital for Pulmonary Diseases “St. Sofia”

Aim: to study the influence of diabetes mellitus type ii 
(dm) on lung function,inflammation and gas exchange 
in copd patients.

Material and methods: 49 patients with stable copd 
- 29 without and 20 with dm. studied factors: spirom-
etry parameters,partial oxygen and carbon dioxide 
pressures(po2, pco2), oxygen saturation (sato2), 
6-minute walking test, erythrocytes’ sedimentation rate 
(esr), c-reactive protein (crp), fibrinogen, leucocytes’ 
count, dm duration, blood glucose, glycated hemoglo-
bin (hbA1c), body mass index(bmi), copd assessment 
test, exacerbations frequency, copd group. 

Results: spearman’s rho shows in the dm group some 
significant correlations: dm duration >5 years correlates 
with lower po2 (р=0.046), lower sato2 (p=0.05), and a 
tendency for higher pco2 (р=0.097); higher blood glu-
cose correlates with higher inflammatory markers (esr 
- р=0.003; crp - р=0.020; fibrinogen - р=0.007); higher 
hbA1c correlates with lower po2 (р=0.015), lower sato2 
(p=0.031), and a tendency for higher pco2 (р=0.080); 
higher exacerbations frequency in patients with higher 
pco2 (р=0.049). there’s tendency for lowering exacer-
bations frequency in patients with higher bmi (р=0.054).

Conclusion: dm has minor influence on copd clini-
cal course. its duration and metabolic control in copd 
patients contribute to gas exchange impairment and in-
flammation enhancement. risk factors for more exacer-
bations in copd patients with dm are hypercapnia and 
normal bmi.
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ПОстерна сесия 1.2.
postersession 1.2. Ps9

антиоксидантна защита и 
затлъстяване при пациенти с 

ХОбб и метаболитни нарушения

В. Стратев1, Й. Петев2, М. Пенева1

1Клиника по пневмология, МБАЛ „Св. Марина”-Варна;  
2Клиника по вътрешни болести, ВМА-МБАЛ - Варна

цел: Пациентите с метаболитен синдром (мс) бяха 
наскоро идентифицирани като отделен фенотип в 
популацията на ХОбб. цел на настоящото проучване 
беше да се изследват промените на антиоксидантни-
те ензими супероксид-дисмутаза (сОд) и глутатион-
пероксидаза (гПх) при пациенти с ХОбб и мс спря-
мо такива без синдрома, както и асоциацията им с 
показателите за общо и абдоминално затлъстяване. 

материали и методи: Проведе се транзверзално 
проучване сред 183 пациенти с ХОбб (средна въз-
раст 65,6±7,3),като наличието на мс се определи по 
критериите на международната федерация по диа-
бет. изчисли се итм и се определиха еритроцитните 
активности на сОд и гПХ.

резултати: честотата на мс възлезе на 48,1%, като 
нивата на антиоксидантните ензими бяха сигнифи-
кантно по-ниски при пациенти с ХОбб, презентиращи 
мс (гПх 37,1 ± 6,1 U/ghb; сОд 1203, 3 ± 149,5 U/ghb) 
спрямо тези без синдрома (гПХ 38, 5 ± 7,8 U/ghb; 
сОд 1220, 2 ± 175,5 U/ghb). При пациенти със зат-
лъстяване (итм > 35) нивата на сОд и гПх бяха зна-
чимо по-ниски спрямо пациентите със наднормено 
тегло и нормален итм (р < 0,05). мултифакторният 
линеен регресионен анализ установи сигнификант-
на негативна асоциация между антиоксидантните 
ензими и антропометричните показатели: Обиколка 
на талията (β = -0,243, р < 0,001 за сОд; β = -0,191, 
р = 0,002 за гПх) и итм (β = -0,143, р = 0,016 за сОд; 
β = -0,149, р = 0,012 за гПх).

заключение: настоящото проучване демонстрира 
намалена антиоксидантна защита при пациенти с 
ХОбб и мс, както и асоциация на антиоксидантните 
ензими с показателите на общо и абдоминално за-
тлъстяване.

Antioxidant defense and obesity in 
patients with CoPD and metabolic 

changes

V. Stratev1, J. Petev2, M. Peneva1

1Clinic of pneumology, MHAT “St. Marina” - Varna;  
2Clinic of internal diseases, Naval Hospital - Varna

Aim: patients with metabolic syndrome (ms) have been 
recently recognized as a distinct phenotype in the copd 
population. the aim of the present study was to inves-
tigate the changes of the antioxidant enzymes superox-
ide-dismutase (sod) and glutathione-peroxidase (gpx) 
in patients with copd and ms, compared to those with-
out the syndrome and their association with the indices 
of overall and abdominal obesity. 

Material and methods: A cross-sectional study with 
183 copd patients (mean age 65.6±7.3) was performed 
and the presence of ms was identified by the idf crite-
ria. bmi was calculated and the erythrocyte activities of 
sod and gpx were measured.

Results: the prevalence of ms was 48.1% and the le vels 
of antioxidant enzymes were significantly lower in copd 
patients presenting ms (gpx 37.1 ± 6.1 U/ghb; sod 
1203.3 ± 149.5 U/ghb), compared to those without the 
syndrome (gpx 38.5 ± 7.8 U/ghb; sod 1220.2 ± 175.5 
U/ghb). in obese patients (bmi > 35) the levels of sod 
and gpx were significantly lower compared to over-
weight patients and those with normal bmi (p < 0,05). 
regression analysis showed significant negative asso-
ciation between antioxidant enzymes and the anthro-
pometric indices: waist circumference (β = -0.243, р < 
0.001 for sod; β = -0.191, р = 0.002 for gpx) and bmi 
(β = -0.143, р = 0.016 for sod; β = -0.149, р = 0.012 for 
gpx).

Conclusion: the present study demonstrates de-
creased antioxidant defense in patients with copd and 
ms and association between antioxidant enzymes and 
the obesity indices.
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проследяване на действието на 
противогрипната ваксина при 

пациенти с ХОбб над 65 години

Н. Янев1, П. Николова1, Н. Кючуков1, И. Крачунов1, З. Иванова1, 
П. Павлов1, Ц. Попова2, Я. Иванов1

1Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ – Плевен, 
България; 2Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ – Плевен, 

България

цел: целта на това две годишно проспективно, 
проучване тип пациент-контрола е да се проследи 
ефекта на противовирусната ваксина при пациенти 
с ХОбб.

материали и методи: в проучването взеха участие 
100 пациента, разделени в две групи – проучвана 
група (s), на която бе приложена противовирусна 
ваксина и (c group) - контролна група. двете гру-
пи бяха сходни по изходните параметри - възраст, 
пол,тютюнопушене (пакетогодини), съпътстващи за-
болявания, феО1 и диспнея (измерена чрез mmrc). 
за периода бяха проследени броя на екзацербаци-
ите и хоспитализациите свързани с основното забо-
ляване.

резултати: Пациентите в група s (78% мъже; въз-
раст 67.3±9.3; феО1 49.7±20, пакетогодини 25.7±23, 
брой на съпътстващи заболявания 1.9±0.9) бяха с 
повече хоспитализации (1.4±1.9, p<0.05) спрямо кон-
тролната група (78% мъже; възраст 65.8±8.0; феО1 
49.5±20; пакетогодини 26.4±24; съпътстващи забо-
лявания 1.6±1.0). Пациентите в група s под 65 го-
дини бяха с по-чести екзацербации (2.4±3.0, p<0.05) 
спрямо пациентите в същата група над 65 години 
(1.4±1.6, p<0.05)

заключение: Прилагането на противовирусна вакси-
на при пациентите над 65 години с ХОбб в нашето 
проучване, вероятно е допринесло за сигнификант-
ното намаляване на броя на екзацербациите за пе-
риода на проследяването.

Follow-up of the effect of the 
influenza vaccination in patients 
with CoPD above 65 years old

N. Yanev1, P. Nikolova1, N. Kyuchukov1, I. Krachunov1, Z. Ivanova1,  
P. Pavlov1, T. Popova2, Y. Ivanov1

1Clinic for Pneumonology and Phthisiatry,  
UMHAT – Pleven, Bulgaria; 2Clinic for Internal Diseases, UMHAT – 

Pleven, Bulgaria

Aim: this 2-year, patient controlled, prospective study 
attempted to determine that the use of vaccines in pa-
tients with copd is important on the outcomes of the 
disease. 

Material and methods: A total of 100 outpatients were 
recruited. they were divided into two groups - study 
group (s group) in which patients were vaccinated with 
influenza vaccine and control group (c group). c group 
was carefully matched to s group in the following param-
eters - age, sex, smoker history, comorbidities, feV1 
and mmrc. health outcomes are tracked down - num-
ber of copd related hospitalisations and exacerbations.

Results: patients in s group (78% males; age 67.3±9.3; 
feV1 49.7±20; pack-years 25.7±23, comorbidities 
1.9±0.9) are found to have higher hospitalisation rate 
(1.4±1.9, p<0.05) than those in c group (78% males; 
age 65.8±8.0; feV1 49.5±20; pack-years 26.4±24; co-
morbidities 1.6±1.0). patients in s group under 65 years 
have higher exacerbation rate (2.4±3.0, p<0.05) than 
patients in the same group above 65 years (1.4±1.6, 
p<0.05). 

Conclusion: influenza vaccine is found to be more ef-
fective in patients with copd above 65 years than those 
under 65 years old.
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ретроспективно проучване на 
кистна ехинококоза с белодробна 
локализация в област Кърджали 

за 6-годишен период (2008-2013 г.)

М. Мухтаров1, К. Янев2, И. Райнова3 

1Гастроентерологично отделение, МБАЛ „Кърджали”, 
2Пневмофтизиатрично отделение, МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски”, Кърджали, 3Отдел „Паразитология и тропическа 
медицина”, Национален център по заразни паразитни болести, 

София, България

цел: Кистната ехинококоза (Кe) е сериозен медицин-
ски и социален проблем за здравеопазването в бъл-
гария. Познаването на характерните за Ке данни от 
клиничните и образни методи е важно за поставяне 
на правилна диагноза при пациенти от ендемични 
райони. целта на проучването е да обобщим демо-
графските и епидемиологични данни за разпростра-
нението на Ке с белодробна локализация за периода 
2008-2013г в ендемичен район на българия - област 
Кърджали, в който средната заболяемост за 2008-
2012 г. е била 15,61/100000, докато за цялата стра-
ната - 4,45/100000.

материали и методи: Осъществихме ретроспек-
тивно проучване на 142 пациенти с Ке по данни на 
рзи,нзОК,пулмолог и гастроентеролог.

резултати: белодробна локализация на Ке беше ус-
тановена при 14.08%, чернодробна при 80.3%, а в 
други органи - 5.62% от пациентите. средната въз-
раст на пациентите с белодробна локализация на 
Ке беше 33.9±20.05г. (обхват 3 – 65г.), като съотно-
шението мъже/жени беше 0.82 (м45%, ж55%). раз-
пределението по локализация – ляв/десен бял дроб 
беше 7/9, двустранно 2, в плеврата 2. множество ки-
сти (над 8) бяха установени при двама пациенти. ди-
агнозата е поставена с лицева рентгенография, като 
при 13 е потвърдена с Кт. Кистите бяха с размери 
<5cm – при 3, 5-10cm – при 7 и >10cm – при 3 паци-
ента. При трима установихме съчетано ангажиране и 
на черния дроб. Оперативно лечение е осъществено 
при 16, медикаментозно при 4 пациенти.

заключение: в ендемични райони и при рискови 
групи трябва да се осъществи скрининг за кистна 
ехинококоза с коремна ехография и рентгеново из-
следване на бял дроб.

Retrospective study of Pulmonary 
cystic echinococcosis in district 

Kardzhali for a 6-year period  
(2008-2013)

M. Muhtarov1, K. Yanev2, I. Raynova3

1Gastroenterology Ward, Multi-Profile Hospital for Active 
Treatment “Kardzhali”, 2Pulmonology Ward, Multi-Profile  

Hospital for Active Treatment “Dr. Atanas Dafovski” Kardzhali, 
3Department of Parasitology and Tropical Medicine, National 

Centre of Infection

Aim: cystic echinococcosis (ce) is a serious problem for 
the healthcare system in bulgaria. clinical and imaging 
ce data is of major importance for the correct diagnosis 
in patients from endemic areas. the aim of research is 
to summarize the epidemiological data on ce with pul-
monary localization in an endemic area of bulgaria in 
the period 2008-2013 - region Kardzhali where the inci-
dence for the period 2008-2012 was 15.61/100000 while 
for the country - 4.45/100000.

Material and methods: retrospective study of 142 
ce patients was carried out by a pulmonologist, gas-
troenterologist, regional health inspection and national 
health insurance fund data.

Results: lung localization of ce was found in 14.08% of 
patients, liver and other organ localization in 80.3% and 
5.62% respectively. the mean age of patients with lung 
localization of ce was 33.9 ±20.05 (range 3-65 years), 
male/female ratio-0.82 (m45%, f55%). distribution by 
location: left/right lung was 7/9, bilateral lesions-2 and 
pleural involvement-2. multiple cysts (more than 8) were 
detected in two patients. All patients were diagnosed 
using a chest x-ray and 13 had pulmonary ct. cysts 
were sized: <5 cm – in 3; 5-10 cm – in 7; >10 cm – in 3 
patients. three patients had combined lung and liver in-
volvement. surgical treatment was performed in 16 and 
4 patients in medical.

Conclusion: in endemic areas and risk groups have to 
be performed a screening for ce with abdominal ultraso-
nography and x-ray lung examination.
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Клиничен случай на белодробна 
алвеоларна протеиноза

А. Дякова, Д. Митева, В. Костадинова, В. Димитрова

Клиника по белодробни болести, МБАЛ „Св. Марина“ - Варна

цел: да представи трудностите в диагностицирането 
на белодробната алвеоларна протеиноза (баП) и да 
проследи развитието на заболяването след цялос-
тен белодробен лаваж.

материали и методи: Представен е клиничен слу-
чай на 56-годишен мъж, непушач с двугодишна анам-
неза за постепенно прогресиращ задух. диагнозата 
баП е поставена след фибробронхоскопия с брон-
хоалвеоларен лаваж (бал) и трансбронхиална бе-
лодробна биопсия (тбб). Проследено е състоянието 
на пациента за период от три години, в рамките на 
които е осъществен еднократно цялостен белодро-
бен лаваж.

резултати: въз основа на резултатите от функцио-
нално изследване на дишането,кръвно-газов анализ, 
високоразделителна компютърна томография и при 
недостатъчно информативни биопсични материали 
от фибробронхоскопия (липса на белодробен парен-
хим) е приета първоначално диагноза идиопатична 
белодробна фиброза. стартирано е лечение с корти-
костероид (медрол), а в последствие е добавен пу-
ринов аналог (имуран). наличието на сравнително 
бедна клинична картина и богата рентгенова находка 
наложи преоценка на поведението след двугодишно 
проследяване. след повторна бронхоскопия с тбб и 
бал се постави диагноза баП. Пациентът е насочен 
за лечение чрез цялостен белодробен лаваж. една 
година след лечение белодробните функционални и 
кръвно-газови показатели, както и контролната ком-
пютърна томография показаха подобрение. форси-
раният витален капацитет нарасна с 1.05 л., а парци-
алното налягане на кислорода - с 1.63 кра.

заключение: диагностицирането на баП е трудно и 
комплексно, поради бавния ход на болестта и неха-
рактерните клинични и физикални прояви. въпреки 
че е рядко срещано заболяване, баП винаги трябва 
да влиза в диференциално диагностично обсъждане 
при пациенти с клинико-рентгенологично несъответ-
ствие. цялостният белодробен лаваж остава осно-
вен лечебен метод при идиопатична баП.

Clinical case of Pulmonary alveolar 
proteinosis

A. Dyakova, D. Miteva, V. Kostadinova, V. Dimitrova

Clinic of pulmonology, University hospital “Saint Marina” - Varna

Aim: to present the challenges in diagnosis оf pulmo-
nary alveolar proteinosis (pAp) and to follow-up patient 
condition after whole-lung lavage.

Material and methods: We report a case of a 56 years 
old male patient, non smoker, with a history of progres-
sive dyspnea. After bronchoalveolar lavage (bAl) and 
transbronchial lung biopsy (tbb) pAp was diagnosed. 
the patient was followed over a period of three years, 
during which a whole-lung lavage (Wll) was performed 
once.

Results: based on the results from pulmonary function-
al tests, blood gases, high resolution computed tomo-
graphy (hrct) and from insufficient fibrobronchoscopy 
lung biopsy (lack of lung parenchyma) we supported the 
primary diagnosis of idiopathic pulmonary fibrosis. ini-
tially, the patient was treated with corticosteroids (me-
drol) and subsequently with purine analogue (imuran). 
the presence of modest clinical symptoms and rich ra-
diological findings imposed a reassessment of the case 
after two years of observation. repeated fibrobronchos-
copy with bAl and tbb confirmed the diagnosis of pAp. 
As a result, the patient was sent for Wll. one year af-
ter the treatment the pulmonary functional tests, blood 
gases and hrct showed an improvement. the forced 
vital capacity increased with 1.05l and the blood oxygen 
- with 1.63 kpa.

Conclusion: the slow progression of the disease and 
non specific clinical and physical manifestations make 
the diagnosis of pAp difficult and complex. it appears 
that Wll should be first-line treatment for idiopathic pAp.
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Клиничен случай на белодробна 
лангерханс клетъчна 

хистиоцитоза

А. Дякова, В. Костадинова, В. Димитрова, Д. Митева

Клиника по белодробни болести, МБАЛ „Св. Марина“ - Варна

цел: да представи клиничен случай на белодробна 
лангерхансова клетъчна хистиоцитоза и да просле-
ди клиничния ход на заболяването след стартиране 
на лечение с Преднизолон и метотрексат.

материали и методи: Представен е клиничен слу-
чай на на 30-годишен мъж, пушач с диагностицирана 
след отворена белодробна биопсия лангерхансова 
клетъчна хистиоцитоза. за оценка на състоянието 
след едногодишно лечение са използвани компютър-
на томография, функционално изследване на диша-
нето, кръвно-газов анализ, ехокардиография.

резултати: Първата клинична изява на болестта в 
този клиничен случай е спонтанен пневмоторакс. 
след компютърна томография се установяват пре-
димно върхово дифузно разпространени фиброзни 
промени, субплеврално разположени кисти и ноду-
ли. Поради положителен потен тест пациентът е на-
сочен за генетичен анализ, който отхвърля диагноза 
кистична фиброза. Отворена белодробна биопсия 
потвърждава белодробна лангерхансова клетъчна 
хистиоцитоза. От една година е започнато лечение 
с Преднизолон (начална доза 30 мг), а от 10 месеца 
е добавен метотрексат по 20 мг седмично. През този 
период не се наблюдава влошаване на симптомите, 
образната находка, функционалното изследване на 
дишането и кръвно-газовите показатели. 

заключение: белодробната лангерхансова кле-
тъчна хистиоцитоза би трябвало да се включва в 
диференциалната диагноза на интерстициалните 
белодробни заболявания. след спиране на тютюно-
пушенето е възможно спонтанно обратно развитие 
на белодробните промени.

ПОстерна сесия 1.3.
postersession 1.3..Ps13

Clinical case  
of pulmonary Langerhans cell 

Histiocytosis

A. Dyakova, V. Kostadinova, V. Dimitrova, D. Miteva

Clinic of pulmonology, University hospital „Saint Marina” - Varna

Aim: to report a clinical case of pulmonary langerhans 
cell histiocytosis (lch) and to follow up the develop-
ment of the disease after treatment with prednisolon and 
metotrexat.

Material and methods: this study reports a clinical case 
of a 30 years old male smoker with pulmonary lch, di-
agnosed by open lung biopsy. for assessment of the pa-
tient’s condition high resolution computed tomography, 
pulmonary function test, blood gases and echocardio-
graphy were performed after one year of treatment.

Results: in this study case the first clinical manifestation 
of the disease was spontaneous pneumothorax. com-
puted tomography of the lung revealed diffuse fibrosis 
findings, subpleural cysts and nodules predominantly in 
the upper lung fields. Although the sweat test for sus-
pected cystic fibrosis was positive, a genetic analysis 
failed to confirm this diagnosis. surgical lung biopsy con-
firmed pulmonary lch. the patient was treated with 30 
mg (initial dose) of prednisolon for one year. 20 mg of 
metotrexat was added to the regime 3 months after the 
initiation of the treatment. during this period no wors-
ening of the symptoms, radiological findings, pulmonary 
functional test and blood gases was observed.

Conclusion: pulmonary lch should be included in the 
differential diagnosis of interstitial lung disease. After 
smoking cession a spontaneous regression is possible 
to occur.
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затваряне на малигнени трахео- 
и бронхоезофагеални фистули 
с ендотрахеални и езофагеални 

стентове

Ц. Минчев1, П. Карагюзов2, И. Стоименов3, В. Стефанов3

1Гръдна хирургия, 2Гастроентерология, 3Анестезиология и 
реанимация - Токуда Болница – София 

цел: Представяме 2 клинични случая на пациенти с 
малигнени трахеоезофагеални фистули. фистулите 
са успешно затворени с поставяне на саморазши-
ряващ се Y стент на карина и ендотрахеален стент. 
При единия пациент се наложи и поставяне на езо-
фагеален стент.

заключение: стентирането на карина и трахея с 
покрити саморазширяващи се стентове е ефективен 
метод за палиация на малигнени трахеоезофагеал-
ни фистули.

Close of malignant tracheal  
and bronchial esophageal  
fistulas with endotracheal  

and esophageal stents

Ts. Minchev, P. Karageozov, I. Stoimenov, V. Stefanov

Tokuda Hospital- Sofia

Aim: to present methods of closure malignat bronho-
esophageal fistula in 2 patients with advised maligna-
sies. Use simultaneously placed on the tracheal Y stent 
and the esophageal stent.

Conclusion: carrie and stenting of the trachea with 
covered self-expanding stents is an effective method for 
palliation of malignant tracheoesophageal fistulas.
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ПОстерна сесия 1.3.
postersession 1.3. Ps15

Качество на живот при пациенти 
с идиопатична пулмонална 

артериална хипертония

В. Димитрова1, Д. Петкова1, Й. Йотов2, Св. Георгиев2, Т. Добрева1

1Клиника по пневмология и фтизиатрия, 2Клиника по 
кардиология, МБАЛ „Св. Марина” – Варна

цел: да се оцени качеството на живот при пациенти 
с пулмонална артериална хипертония чрез въпрос-
ника short form 36 health survey (sf-36) преди и 
след започване на лечение с таргетни медикаменти. 

материали и методи: в проучването са включе-
ни 7 пациенти с идиопатична или асоциирана със 
склеродермия пулмонална артериална хипертония, 
на средна възраст 51 г.,4 мъже, 3 жени с прояви на 
десностранна сърдечна недостатъчност ii или iii 
функционален клас по nYhA, провеждащи лечение 
с таргетни медикаменти комбинирано или като мо-
нотерапия за периода 2008 - 2014г. Качеството на 
живот (Кж) е изследвано преди и след започване на 
лечението. sf-36 е въпросник за субективно оценя-
ване на Кж в осем домейна: 1. физическа активност, 
2. лимитиране на физическия капацитет в резул-
тат на проблеми с физическото здраве, 3. телесна 
болка, 4. общо възприятие за здраве, 5. виталност, 
6. социална функция, 7. лимитиране на функциите 
в резултат от емоционални проблеми, 8. ментално 
здраве. изчисляването на резултатите се извършва 
по стандартизирана методика.

резултати: установихме сигнификатно повишено 
качество на живот в изследваните домейни при па-
циентите на таргетно лечение, което корелира с по-
добрение в 6мт, показатели от ехокардиография и 
дясна сърдечна катетеризация при всички пациенти 
след старта на лечение с таргетни медикаменти.

заключение: лечението с таргетни медикаменти по-
добрява качеството на живот при пациенти с ПаХ. 
въпросникът sf-36 е достъпен инструмент за оцен-
ка на качеството на живот и хода на заболяването 
при пациенти с ПаХ.

Quality of life in patients  
with pulmonary arterial  

hypertension

V. Dimitrova1, D. Petkova1, Y. Yotov2, Sv. Georgiev2, T.Dobreva1

1Clinic of Pulmonology and Phthisiatry, 2Clinic of Cardiology - 
University Hospital “St. Marina” - Varna

Aim: to assess quality of life in patients with pulmonary 
arterial hypertension (pAh) by means of short form 
health survey (sf-36) before and after initiation of treat-
ment with target medicines. 

Material and methods: the study included 7 patients 
with idiopathic or scleroderma - associated pAh at an 
average age of 51, 4 men, 3 women with symptoms of 
right heart failure, ii or iii functional class according to 
nYhA, undergoing treatment with target medicines in 
combination or as a monotherapy for the period 2008-
2014. Quality of life (Qol) was assessed before and af-
ter initiation of treatment. sf-36 is a questionnaire for 
subjective assessment of Qol in eight domains: 1. phys-
ical activity, 2. limitation in physical capacity as a result 
of physical health problems, 3. bodily pain, 4. general 
health perceptions, 5. Vitality, 6. social function, 7. limi-
tation in functions as a result of emotional problems, 8. 
mental health. calculation of results was performed by 
standardized methodology. 

Results: significantly improved quality of life was found 
in the studied domains in patients on target treatment, 
which correlates with improvement in 6mt, performance 
of echocardiography and right heart catheterization in 
all patients after the start of treatment with target medi-
cines. 

Conclusion: therapy with target medicines improves 
the quality of life in patients with pAh. the sf-36 ques-
tionnaire is an intelligible tool for assessing the quality of 
life and the disease course in patients with pAh.
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ПОстерна сесия 1.3.
postersession 1.3.  Ps16
белодробен карцином при жени - 

4-годишно проучване

А. Дякова1, Д. Петкова2, В. Димитрова3, Д. Митева4, М. Ценова5

МБАЛ „Св. Марина“ - Варна

цел: да се определи най-честият хистологичен вари-
ант на белодробен карцином при жени и да се пред-
ставят методите за неговото диагностициране.

материали и методи: ретроспективно проучване 
2010-2013 г. , анализира данните на 1060 пациенти 
(870 мъже и 190 жени), постъпили в клиниката с те-
зата за белодробен карцином. средната възраст на 
жените е 66 години. диагностицирането и стадира-
нето на белодробния карцином се осъществява по 
стандартна методика. 

резултати: морфологичните варианти на карцинома 
при жените са разпределени както следва: недреб-
ноклетъчен карцином - в 128 случая - 67.36%, дреб-
ноклетъчен карцином - в 26, 13.68%, карциноид - в 2, 
1.05%. От недребноклетъния карцином с аденокар-
цином са 49 случая 25.7%, недребноклетъчен „непре-
делен тип” - 45, 23.6%, плоскоклетъчен - 22, 11.57%, 
бронхоалвеоларен - 3, 1.57 %, мукоепидермои ден - 3 
, 1.57%, едроклетъчен - 3, 1.57%, аденосквамозен - 
3, 1.57%. При 4 пациентки - 2.10% е установен не-
хочкинов лимфом, хочкинов лимфом при 1 - 0.52%, 
мезотелиом - при две, 1.05%, 8 (4.21%) са с метаста-
тичен бял дроб, 5 (2.63%) с метастатичен плеврален 
излив. без морфология са останали 14 пациентки, 
7.36%. 92 от случaите (48.4%) са диагностицирани 
в четвърти клиничен стадий. най-честият диагности-
чен метод е фибробронхоскопията - 47.3%, следван 
от трансторакалната аспирационна биопсия - 27.3%, 
други методи - 25.4%

заключение: доминиращият хистологичен вариант 
на белодробния карцином при жени е аденокарцино-
мът. диагнозата се поставя късно, в четвъртия краен 
стадий на заболяването. белодробният карцином 
при жени би трябвало да се включи в скрининговите 
програми, подобно на карцинома на гърдата и маточ-
ната шийка.

Lung cancer in women –  
4-years assesment 

A. Dyakova1, D. Petkova2, V. Dimitrova3, D. Miteva4, M. Tsenova5

University hospital “Saint Marina” - Varna

Aim: to evaluate the most common type of women’s 
lung cancer and to present the possible diagnostic meth-
ods.

Material and methods: for the period of 2010-2013 , 
1060 patients (870 men and 190 women)t, suspected of 
having lung cancer were hospitalized. the average age 
of women was 66 years. the diagnosis and staging of 
the lung cancer was realized by standard methods.

Results: the morphological type of lung cancer in 
women is: non small cell lung cancer (nsclc) in 128 
cases 67.36%,small cell cancer in 26 (13.6%),carcinoid 
in 2 (1.05%).from nsclc with adenocarcinoma are 
49 patients (25.7%), nsclc “undetermined type” - 45 
(23.6%), squamous cell carcinoma - 22 (11.57%), bron-
choalveolar carcinoma - 3 (1.57%), mucoepidermoid 
carcinoma - 3 (1.57%), large cell carcinoma - 3 (1.57%), 
adenosquamous cell carcinoma - 3 (1.57%). in four pa-
tients (2.10%) was determined non-hodgkin lymphoma, 
hodgkin lymphoma in 1 (0.52%), mesothelioma in 2 
(1.05%), lung methastases (8;4.21%) and methastatic 
pleural effusion from other primery oncological desease 
in 5 cases (5;2.63%). in 14 (7.36%) patients the morphol-
ogy was not determined. most of the patients (92;57%) 
were diagnosed with stage four. diagnostics methods 
are fibrobronchoscopie - 47.3%, transthoracic needle 
aspiration biopsy - 27.3%, other methods - 25.4%.

Conclusion: Adenocarcinoma is a major histologic type 
of lung cancer in women. the diagnosis was obtained in 
final stage. therefore, the lung cancer should be includ-
ed in screening programs, similar to breast and cervical 
cancer.
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медицински университет - Плевен; 
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Христова, в.1, велчев, в.2

1токуда болница софия, пулмологично 
отделение; 2университетска болница „св. 
анна“, софия, кардиологично отделение

наблюдение и проследяване 
на случаи с хронична 
тромбоемболична белодробна 
хипертония и белодробна 
артериална ендартериектомия

op19 55

маринова д.1, я. 
славова2, н. трифонова3, 
д. Петров4

1 Пулмология, сбалбб „св. софия”; 2 
Патология, сбалбб „св. софия”; 3 Катедра 
по биология, му софия; 4 гръдна хирургия, 
сбалбб „св. софия”

белтък на топлинния стрес 27 
(hsp27) – прогностичен фактор 
при пациенти оперирани за 
дребноклетъчен карцином на 
белия дроб или едроклетъчен 
невроендокринен карцином

op12 48

меков е.1, славова я.1, 
цакова а.2, генова м.2, 
Хаджиева с.2

1Клиничен център по белодробни 
болести, сбалбб „света софия“; 
2централна клинична лаборатория, умбал 
„александровска“

зависимости между витамин 
d статус, захарен диабет, 
метаболитен синдром и 
ХОбб при пациенти с ХОбб, 
хоспитализирани поради 
екзацербация: предварителни 
резултати

op17 53

меков е.1, я. славова1,  
а. цакова2, м. генова2,  
с. Хаджиева2

1Клиничен център по белодробни 
болести, сбалбб „света софия“; 
2централна клинична лаборатория, умбал 
„александровска“

честота на витамин d 
дефицит и недостатъчност, 
захарен диабет и метаболитен 
синдром при пациенти с ХОбб, 
хоспитализирани поради 
екзацербация: предварителни 
резултати

op23 59

миланов в.1,  
д. стефанова1,  
м. замфирова2,  
т. върлева2, е. бачийска3, 
а. Колева4, а. янева5

1Клиника по туберкулоза, сбалбб “света 
софия”, софия; 2Отдел “управление на 
специализирани донорски програми”, 
министерство на здравеопазването, софия; 
3национална референтна лаборатория по 
туберкулоза (нрл), национален център по 
заразни и паразитни болести

фактори, свързани с изхода 
от лечението на случаите с 
мултирезистентна туберкулоза 
в българия за периода 2009-
2011 г.

op1 37

минчев ц.1,  
П. Карагюзов2,  
и. стоименов3,  
в. стефанов3

1гръдна хирургия, 2гастроентерология, 
3анестезиология и реанимация - токуда 
болница – софия

затваряне на малигнени 
трахео- и бронхоезофагеални 
фистули с ендотрахеални и 
езофагеални стентове

ps14 83
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минчев цветан 1, емануил 
манолов1, владимир 
маринчев1, асен Келчев2, 
ивелин тодоров2, иван 
стоименов3, галина 
Кирова4, Полина дакова5, 
антон Пенев6 

токуда болница софия - 1Отделение 
по гръдна хирургия, 2Отделение 
по кардиохирургия, 3Отделение по 
анестезиология и реанимация, 4Отделение 
по образна диагностика, 5Отделение по 
патоанатомия, 6Отделение по пулмология 

резекция на локално 
авансирали белодробни 
карциноми с реконструкция на 
карина и горна празна вена

op31 67

митева дарина1, Йордан 
радков1, искра мирчева2, 
ваня Костадинова1, анна 
дякова1, валентина 
димитрова1

Клиника по пневмология и фтизиатрия, 
умбал ”св. марина”-варна1

влияние на коморбидните 
заболявания върху тежестта и 
прогнозата на хоспитализирани 
болни с пневмония, придобита 
в обществото

ps4 73

мухтаров м.1, К. янев2,  
и. райнова3 

1гастроентерологично отделение, мбал 
„Кърджали”, 2Пневмофтизиатрично 
отделение, мбал „д-р атанас дафовски”, 
Кърджали, 3Отдел „Паразитология и 
тропическа медицина”, национален център 
по заразни паразитни болести, софия, 
българия

ретроспективно проучване 
на кистна ехинококоза с 
белодробна локализация в 
област Кърджали за 6-годишен 
период (2008-2013 г.)

ps11 80

Павлов П.1, П. глоговска1, 
я. иванов1, ц. Попова2,  
е. борисова1, в. ножаров1

1Клиника по пулмология, 2Клиника по 
вътрешни болести, умбал „д-р г. странски” 
- Плевен

системен възпалителен 
профил при болни с ХОбб

op16 52

Петков р., д. Костадинов, 
Й. ямакова 

сбалбб „св. софия“, гр. софия трансторакален ултразвук с 
електромагнитна навигация 
при пациенти с пулмонални и 
медиастинални лезии

op29 65

Петков р., Й. ямакова сбалбб „св. софия“, гр. софия Контраст-усилено ултразвуково 
изследване в диагностиката 
на периферни пулмонални 
консолидации

op30 66

Петкова д.1, т. добрева1, 
в. димитрова1, б. балев2, 
Й. Йотов3, м. ценова1,  
Пл. Панайотов4

1Клиника по белодробни болести, 2Клиника 
по радиология и образна диагностика, 
варна, 3Клиника по кардиология, 4Клиника по 
кардиохирургия мбал “св. марина“-варна

дисекация на белодробната 
артерия, хронична 
рецидивираща белодробна 
тромбоемболия и пулмонална 
артериална хипертония 
при пациент с дифузна 
интерстициална белодробна 
фиброза – клиничен случай

op20 56

Петров д., а. янкулов,  
г. янков. 

Клиника по гръдна хирургия, сбалбб „света 
софия”, медицински университет, софия

съвременни хирургични 
подходи за лечение при 
пациенти с ранни стадии на 
ндКбр

op28 64

Петров д.1,  
m. Kостадинов2, г. янков1,  
а. семков1 

1Клиника по гръдна хирургия, 2Отделение 
по бронхология, сбалбб „света софия”, 
медицински университет, софия

Хирургия или 
интервенционална 
бронхология в лечението 
на пост-интубационните 
трахеални стенози: къде са 
границите? 

op26 62

Петрова елисавета сектор по превантивна медицина, дКц 
„токуда”, софия

белодробни болести от 
неорганични прахове през 
втората половина на ХХ и в 
началото на ХХІ век

op21 57

славова я., д. маринова, 
вл. джамбазов, ст. 
иванов, д. Костадинов

сбалбб „св. софия”, гр. софия белодробни изменения при 
ревматоиден артрит 

op13 49
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стоева наталия Пулмологично отделение, токуда болница - 
софия

Първи случай на белодробна 
трансплантация на български 
пациент

op18 54

стоянова т.1, м. руева1,  
г. Крумова1, д. димов1,2, 
а. Койчев1,2, в. илиева1,2, 
г. Пракова1,2, т. влайкова3

1Клиника по вътрешни болести, мбал 
„Проф. д-р стоян Киркович”, стара загора, 
2Катeдра вътрешни болести, 3Катедра Химия 
и биохимия, медицински факултет, тракийски 
университет, стара загора, българия

взаимовръзка между 
индекса на телесна маса и 
белодробната функция при 
пациенти с ХОбб

ps7 76

стратев в.1, Й. Петев2,  
м. Пенева1

1Клиника по пневмология, мбал „св. 
марина”-варна;2Клиника по вътрешни 
болести, вма-мбал - варна

антиоксидантна защита и 
затлъстяване при пациенти 
с ХОбб и метаболитни 
нарушения

ps9 78

титоренков П.1,  
д. маринова2, К. Костов1

1военномедицинска академия, Клиника по 
белодробни болести; 2сбалбб „св. софия“

влияние на захарния диабет 
ii тип върху белодробната 
функция, възпалението и 
кръвно-газовата обмяна при 
пациенти с ХОбб

ps8 77

Христова в.1, н. стоева1, 
с. денчева1, ц. минчев2, 
г. Кирова3, П. дакова4

1Пулмологично отделение, втора вътрешна 
клиника, мбал „токуда болница софия” 
ад; 2Отделение по гръдна хирургия, мбал 
„токуда болница софия” ад; 3Отделение 
по Образна диагностика, мбал „токуда 
болница софия” ад; 4Отделение по Клинична 
патология, мбал „токуда“

белодробна 
лимфангиолейомиоматоза-
клиничен опит

op14 50

ямакова Й.1, р. Петков1, 
м. бангьозова2,  
е. лонова2, с. илчева2,  
в. илиева2,  
а. Йорданова2, з. лалчев2

1сбалбб “св. софия”, гр. софия, 2софийски 
университет „св. Климент Охридски“

Промени в белодробния 
сърфактант при пациенти 
с белодробен карцином, 
подложени на оперативна 
интервенция 

op15 51

янев н.1, н. Кючуков1,  
и. Крачунов1, з. иванова1, 
П. николова1, П. Павлов1, 
ц. Попова2, я. иванов1

1Клиника по пневмология и фтизиатрия, 
умбал–Плевен, българия; 2Клиника по 
вътрешни болести, умбал–Плевен, българия

дългосрочно проследяване на 
пациенти с ХОбб

op11 47

янев н.1, П. николова1,  
н. Кючуков1, и. Крачунов1, 
з. иванова1, П. Павлов1, 
ц. Попова2, я. иванов1

1Клиника по пневмология и фтизиатрия, 
умбал – Плевен, българия; 2Клиника 
по вътрешни болести, умбал – Плевен, 
българия

Проследяване на действието 
на противогрипната ваксина 
при пациенти с ХОбб над 65 
години

ps10 79
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ALPHABet InDex
name Job title Page

Andreev V., n. Yanev, s. 
stanimirov, Y. ivanov

pulmonary clinic, University hospital - 
pleven

Autofluorescence 
bronchoscopy in the 
assessment of endobronchial 
lesions 

op32 68

Angelova s.1, e. naseva2 1,2Aipsmp Vbz direct and indirect costs of 
treating smokers, passive 
smokers and non-smokers 
with lung diseases, and ... how 
much it costs to society gave 
up smoking?

op3 39

bachiyska e., s. Yordanova, 
Y. Atanasova, Y. todorova, A. 
baikova, t. Kantardjiev

national center of infectious and parasitic 
diseases – sofia, bulgaria

microbiological diagnosis of 
tuberculosis in bulgaria – 
external quality assessment, 
2013

op2 38

bachiyska e.1,Y. Atanasova1, 
s.Yordanova1, Y. todorova1, 
A. baikova1, t.Kantardjiev1

1national center of infectious and parasitic 
diseases, sofia

rapidly growing mycobacteria 
isolated from respiratory tract 
materials in bulgaria

ps5 74

dimitrova V. 1, d. petkova1, 
Y. Yotov2, sv. georgiev2, 
t.dobreva1

1clinic of pulmonology and phthisiatry, 
2clinic of cardiology - University hospital 
“st. marina” - Varna

Quality of life in patients 
with pulmonary arterial 
hypertension

ps15 84

dimov d. 1, t. tacheva2, 
l. miteva3, z. dobreva3, K. 
dimov4, s. stanilova3, t. 
Vlaykova2

1department of internal medicine, 
2department of chemistry and 
biochemistry, 3department of molecular 
biology and immunology, medical faculty, 
trakia University, stara zagora, bulgaria, 
medical center “new rehabilitation center” 
ltd., stara zagora

influence of il10 - 1082A>g 
promoter polymorphism 
and smoking habits on the 
circulating il10 protein levels 
in copd

ps6 75

dyakova A., d. miteva, V. 
Kostadinova, V. dimitrova

clinic of pulmonology, University hospital 
“saint marina” - Varna

clinical case of pulmonary 
alveolar proteinosis

ps12 81

dyakova A., V. Kostadinova, 
V. dimitrova, d. miteva

clinic of pulmonology, University hospital 
„saint marina” - Varna

clinical case of pulmonary 
langerhans cell histiocytosis

ps13 82

dyakova A.1, d. petkova2,  
V. dimitrova3, d. miteva4,  
m. tsenova5

University hospital “saint marina” - Varna lung cancer in women – 
4-years assesment 

ps16 85

hristova V.1, n. stoeva1,  
s. dencheva1, t. minchev2, 
g. Kirova3, p. dakova4

1department of pulmonology, second 
clinic of internal diseases, mhAt “tokuda 
hospital sofia’’, 2department of thoracic 
surgery, mhAt “tokuda hospital sofia“, 
3department of imaging diagnostic, mhAt 
“tokuda hospital sofia“, 4department of 
clinical pathology, mhAt “tokuda hospital 
sofia”

pulmonary 
lymphangioleiomyomatosis - 
clinical experience

op14 50

ivanov Y.1, georgiev o.2, 
hodzhev V.3, petkova d.4, 
petrova d.5, staneva m.6, 
mineva p.7

1clinic for pneumonology and 
phthisiatry, medical University, pleven, 
bulgaria; 2,5propedeutics clinic of internal 
medicine, medical University, sofia, 
bulgaria; 3clinic for pneumonology medical 
University, plovdiv, bulgaria; 4clinic for 
pneumonology, medical University, Varna, 
bulgaria; 6, 7Astrazeneca

correlation between patient 
perception of the Ability to 
perform morning Activities 
and findings on clinical 
examination in copd patients 
– bulgarian relief study

op5 41

ivanov Y.1, pavlov pl.1, 
popova ts.2, glogovska p.1, 
Kyuchukov n.1, Yanev n.1, 
hristova p.3

1cllinic of pneumonology and phthisiatry, 
medical University - pleven, 2propedeutics 
clinic of internal medicine, medical 
University - pleven, 3medical University - 
pleven

characterization and 
management of copd 
patients in ambulatory care – 
national survey

op7 43



ivanov Y.1, pavlov pl.1, 
popova ts.2, glogovska p.1, 
Kyuchukov n.1, Yanev n.1, 
nikolaev i.3, germanova e.3

1clinic of pneumonology and phthisiatry, 
medical University, pleven, 2propedeutics 
clinic of internal medicine, medical 
University, pleven, 3novartis pharma 
services, inc., bulgaria 

A one Year non-interventional, 
observational study to explore 
the treatment paradigm 
of copd in the routine 
clinical practice in bulgaria 
(preliminary results)

op4 40

ivanov Y.1, pavlov pl.1, 
popova ts.2, glogovska p.1, 
Kyuchukov n.1, Yanev n.1, 
hristova p3

1cllinic of pneumonology and phthisiatry, 
medical University - pleven, 2propedeutics 
clinic of internal medicine, medical 
University - pleven, 3medical University - 
pleven

management of patients with 
asthma in ambulatory care – a 
national survey

op8 44

ivanova zl.1, dekov d.2, 
ivanov i.3, popovska s.3, 
Kyuchukov n.1, Krachunov 
i.1, Yanev n.1, glogovska 
p.1, pavlov p.1, ivanov Y.1

1clinic of pneumonology and phthisiatry, 
University hospital, pleven, bulgaria; 
2department of general and forensic 
medicine, University hospital, pleven, 
bulgaria; 3department of pathology, 
University hospital, pleven, bulgaria

Analysis of patients died 
with copd - number of 
hospitalizations, mortality and 
the role of dispensary follow-
up

op22 58

Kalinov r., b. marinov, V. 
hodzhev, s. Kostianev

pulmonology clinic, pathophysiology 
department - medical University of plovdiv

6mWt and cpet – methods 
for detecting exercise related 
desaturation

op6 42

Кarcheva а.1, е. bachiiska2, 
м. тrifonova3,  
s. panaiotov2,c. dudevska1

1specialised pulmonary hospital – troyan, 
2national center of infectious and parasitic 
diseases – sofia, 3specialised prisoners 
hospital - lovech

m. tuberculosis - study of 
strains, isolated from persons, 
deprived of their liberty 
admitted at specialised 
prisoners’ hospital - lovech

ps2 71

Kostadinov d. University hospital of pulmonary diseases 
“st. sofia”, sofia

minimally invasive technique 
for the sampling of peripheral 
lung lesions

op25 61

Kostadinov d. University hospital of pulmonary diseases 
“st. sofia”, sofia

the most common mistakes in 
the conduct of bronchoscopy

op27 63

Kostadinova Vanya1, 
darina miteva1, Yordan 
radkov1, iskra mircheva2, 
Anna dyakova1, Valentina 
dimitrova1

1clinic of pneumology and phthisiatry, 
UmhAt “st. marna”-Varna; 2social 
medicine and health care organisation, 
medical university – Varna

role of crp in the clinical 
assessment of community 
acquired pneumonia

ps1 70

Krachunov i.1, n. Yanev1,  
n. Kyuchukov1, zl. ivanova1, 
p. stefanovski3, ts. popova2, 
p. hristova4, p. glogovska1, 
p. pavlov1, Y. ivanov1

1clinic of pneumology and phtisiatry, 
mU-pleven; 2clinic of internal diseases, 
mU- pleven; 3emergency department unit, 
UmhAt- pleven; 4social and preventive 
medicine and medical statistic, mU- pleven

reasons for emergency 
department unit visits in 
patients with copd

op24 60

Kyuchukov n.1, Yanev n.1, 
Krachunov i.1, ivanova zl.1, 
pavlov pl.1, popova ts.2, 
glogovska p.1, hristova p.3, 
ivanov Y.1

1cllinic of pneumonology and phthisiatry, 
medical University - pleven; 2propedeutics 
clinic of internal medicine, medical 
University - pleven; 3medical University - 
pleven

the use of long term home 
oxygen therapy in copd 
patients – needs and effects

op10 46

lekova, d.1; stoeva, n.1, 
hristova, V.1, Velchev, V.2

1tokuda hospital sofia, pulmonary 
department, 2University hospital “st. Anna”, 
sofia, department of cardiology 

observation and follow-
up of patients with chronic 
thromboembolic pulmonary 
hypertension and pulmonary 
endarteriectomy

op19 55
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marinova d.1, Y. slavova2,  
n. trifonova3, d. petrov4

1 department of pneumology, University 
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