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Дисертационният труд е написан на 180 страници и съдържа 135 литературни 

източника, от които 21 на кирилица и 114 на латиница, и 1 web site. Резултатите са 

представени в 14 таблици, 53 снимки и 25 фигури.  

Изследванията по дисертационната работа са извършени в Университетска 

болница и Медицински факултет към Тракийски университет-Стара Загора. 

Дисертационния труд е обсъден и предложен за защита на заседание на разширен 

катедрен съвет на катедра Медицинска физика, биофизика, рентгенология и 

радиология, Медицински факултет към Тракийски университет-Стара Загора с 

Протокол № 76/29.03.2017. 

Защитата на дисертационния труд ще се състои на 22.06.2017 г от 12 часа в 

Академичната зала на Медицински факултет при Тракийски университет-Стара Загора, 

ул „Армейска” N0. 11, на заседание на Специализираното научно жури, назначено от 

Ректора на Тракийски университет-Стара Загора със Заповед № 773/04.04.2017 г на 

основание чл. 2(2) от ПРАСТрУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалите във връзка със защитата са на разположение в Научен отдел на 

Медицински факултет, Тракийски университет-Стара Загора, ул „Армейска” № 11, стая 

18. 
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І. УВОД 

 

Виртуалната бронхоскопия (VB) е нова техника със CT базирани изображения, 

която позволява триизмерен образ (3D) и оценка на дихателните пътища. Бързото 

развитие на технологиите на съвремемния етап прави образната диагностика една от 

най-бързо развиващите се. VB е нова 3D техника за оценка на трахеобронхиалното 

дърво. VB с мултидетекторен компютърен томограф (MDCT) е нов съвременен 

интердисциплинарен метод. Едновременно с това на настоящия етап са налице 

сравнително малко научни изследвания и публикации в света, основаващи се на него. 

Те са още по-незначителен брой от изследователи за нашата страна. Изтъкнатите 

предимства на VB с MDCT като съвременен надежден метод за диагностика, 

интервенции и обучение, недостатъчните научни изследвания, както и възможностите 

за сравняване на резултатите с провежданата в ежедневната ни практика реална 

бронхоскопия, провокират интереса и необходимостта от извършването на по-мащабни 

и задълбочени изследвания по прилагането на VB с MDCT.  

 

ІІ. ЛИТЕРАТУРЕН ПРЕГЛЕД 

 

 Представен е кратък преглед на научните изследвания от чужди автори и от 

автори в България за диагностичните възможности на VB при централен и периферен 

карцином на бял дроб и трахея, руптури на трахея и бронхи, аспирация на чуждо тяло, 

за периода 1996-2016 година. 

 

ІІІ. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Цел на дисертационната тема е да се определи мястото и ролята на виртуалната 

бронхоскопия в диагностичния процес, чрез съпоставяне на резултатите с тези от 

фиброоптичната бронхоскопия. 

За реализиране на поставената цел е извършена научноизследователска работа 

по следните задачи: 

1. Проучване на клиничния материал и изготвяне на оптимизиран протокол за 

извършване на мултидетекторна виртуална бронхоскопия. 
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2. Проучване резултатите от виртуалната бронхоскопия при периферен и централен 

карцином на трахеобранхиалното дърво и определяне на диагностичните възможности 

на метода. 

3. Определяне на диагностичните възможности на мултидетекторната виртуална 

бронхоскопия при руптури на трахея и бронхи. 

4. Определяне на диагностичните възможности на виртуалната бронхоскопия при 

аспирация на чуждо тяло. 

5. Сравняване възможностите на мултидетекторната виртуална бронхоскопия с 

фиброоптичната бронхоскопия. 

 

ІV. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

За периода от април 2013 до февруари 2017 година е направена обработка и 

изследване по метода на виртуалната бронхоскопия (VB) с мултидетекторен 

компютърен томограф (MDCT) общо на 271 пациента. Пациентите са разграничени по 

диагноза, възраст и пол. Разделът е представен от 7 подраздела: Клиничен материал; 

Апаратура; Протоколи; Методи за вътребронхиално изследване; Критерии за 

сравняване на VB с FB; Нормална рентгенова анатомия на трахеобронхиалното дърво; 

Показатели за анализ и статистическа обработка на получените резултати. Проучването 

е проведено в УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян Киркович“, клиника по „Гръдна хирургия”, 

отделение по „Пулмология” и отделение по „Образна диагностика”. 

 

V. РЕЗУЛТАТИ 

 

Извършено е изследване на 271 пациентa (89 жени (32.84%) и 182 мъже 

(67.16%)), на възраст от 11-83 години (54.36±17.24) с ендобронхиално заболяване. 

Изследванитe 271 пациента са анализирани ретроспективно за периода юли 2013 – 

февруари  2017 г. За всеки един от тях са направени CT и FB в УМБАЛ “проф д-р Ст 

Киркович“, приети планово или по спешност, както и на амбулаторни пациети, на които 

са извършени изследвания в Универстетската болница. 

Пациентите са разпределени по групи. Към първата група са отнесени пациенти 

с неопластични заболявания, от които 220 (81.18%) пациентa със злокачествени тумори 

с централен и периферен произход (Фиг. 6). Oт тях, 159 са мъже (72.27%), а 61 са жени 

(27.73%) на възраст от 33-83 г (66.29±9.74). Спрямо общия брой изследвани пациенти, 
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мъжете са 58.67%, а жените 22.51% (Фиг. 7). Всички те са подложени на VB.   

220

20
9

22

81.18

3.32
8.127.38

0

50

100

150

200

250

Карциноми Руптури Чуждо тяло Други

Брой

Процент %

 

Фиг. 6. Брой и честота на срещане (%) на изследваните пациенти по диагнози 
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Фиг. 7. Честота на срещане (%) по диагноза и пол спрямо общия брой изследвани 

пациенти 

Втората група е представена от пациенти с наличие на руптури на трахея и 

бронхи. Общият брой на пациентите с руптури е 20 (7.38%). От тях 14 са на жени 

(73.68%), а 6 са при мъже (30%) във възрастова граница от 11-82 години (49.53±19.98) 

(Фиг. 6). Честота на срещане спрямо общия брой изследвани пациенти е 5.17% жени и 

2.21% мъже (Фиг. 7). 
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Третата група се състои от 9 пациента (3.32%; 4 жени, 44.45% и 5 мъже, 55.56%) 

с анамнестични и клинични данни за аспирация на чужди тела в трахея, на възраст от 

16-78 г (51.60±18.57) (Фиг. 6). Спрямо общия брой изследвани пациенти, честотата на 

срещане е 1.85% мъже и 1.48% жени (Фиг. 7). 

Към четвъртата група спадат 22 пациента (8.12%) с други нозологични 

заболявания и заболявания, различни от карциноми, руптури на трахея и бронхи, чужди 

тела в трахея и бронхи (Фиг. 6). От тях 12 са мъже (54.55%), а 10 са жени (45.46%) на 

възраст от 11-82 г (50±20.66). Спрямо общия брой изследвани пациенти, честотата на 

срещане е 4.43% мъже и 3.69% жени (Фиг. 7). 

На всички пациенти успешно е извършена нормална анатомична симулация на 

трахея и бронхи и съпоставяне на всички резултати с тези от направена FB. 

Изследванията са предшествани от MDCT сканиране на целия гръден кош с 

разглеждане на аксиалнитe изображения, мултипланарните реконструкции и 

последващите 3D реконструкции на 2D  изображения. Едновременно е направено 

съпоставяне и визуализиране с аксиалните мултипланарни преобразувания (MPR), 

което позволява добра пространствена ориентация при виртуалната ендоскопска 

симулация. За всеки един от пациентите е извършена съпоставка с резултатите от FB в 

рамките на четирите последователни години. Направена е и хистологична верификация 

на материал, взет от FB и резултати  от  оперативните протоколи. Комплексната оценка 

за диагностичните възможности на VB с MDCT при периферен и централен карцином 

на белия дроб, травма на трахея и главни бронхи, чуждо тяло в трахея и бронхи, е 

получена от съпоставянето с резултатите от FB с последваща хистологична 

верификация и с поставената оперативна диагноза.  

За оценка и интерпретация на състоянията на трахеобронхиалното дърво, 

при съпоставяне на виртуалната с реалната бронхоскопия са анализирани 

конкретните критерии за тумори, руптури и чуждо тяло (раздел „Материали и 

методи”).  

 

V.1. ОПТИМИЗИРАНИ ПРОТОКОЛИ ЗА ВИРТУАЛНА БРОНХОСКОПИЯ 

 

Съобразявайки се с основните принципи на АЛАРА за провеждане на 

изследвания с нискодозово натоварване на пациентите, една от целите на изследванeто 

е да се направи оптимизиран протокол за извършване на СТ изследвания с оптимални 

ниски параметри на силата на тока и напрежението, при които да се постигат добри 
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резултати, даващи възможност за точна и правилна интерпретация на образите. В 

резултат на множеството проведени изследвания с различни параметри, се стигна до 

създаването и ползването на оптимизирани нискодозoви протоколи. 

Първата категория оптимизирани нискодозови протоколи са предназначени 

за рутинно изследване на пациенти, отнасящи се към две групи:  

1. Възрастни. Изследването е проведено с колимация на снопа 5 мм, с 

визуализация на прозорец W/L 400/40, 0.75 pich, скорост на въртене 0.5, с D-FOF large, 

сила на тока 80-100 mAs и напрежение от 80-100 kV. Стойностите са по преценка на  

лекаря, провеждащ изследването и са съобразени с пола и килограмите на пациентите. 

2. Деца. Използвани са по-ниски параметри като изследването е проведено 

с колимация на снопа 3 мм, сила на тока от 50-80 мAs и напрежение от 50–80 kV. 

Така оптимизираните параметри на представените протоколи от първата 

категория дават възможност за добра визулизация на аксиларните изображения и 

извършване на мултипланарни реконструкции. Протоколите трябва да бъдат 

съобразени с пола, възрастта и килограмите на пациентите. Преценката е индивидуална 

и зависи от  опита на лекаря, провеждащ изследването. 

За осъществяване на добра 2D и 3D визуализация на образите с последващи 

реконструкции и извършване на VB са разработени втората категория оптимизирани 

нискодозови протоколи със следните параметри:  

1. Възрастни. Препоръчваме изследването да се извършва при следните 

параметри: колимация на снопа 3 мм (вместо 5 мм) с последваща рекострукция на 0.6 

мм, с визуализация на прозореца W/L 400/40, с 0.75 pich, с малко по–високи параметри 

за сила на тока 100 mAs и напрежение от 100-125 kV по преценка, в зависимост от 

пола, възрастта и теглото на пациентите. 

2. Деца. Добра виртуална бронхоскопия е постигната при сила на тока от 50-80 

mAs и напрежение от 80–100 kV, колимация на снопа 3 мм с реконструкции на 0.6 мм. 

При всички пациенти, при които има възможност, изследването е осъществено със 

задържане на дишането oт 8-10 секунди. Мултипланарните реконструкции на данните 

са извършени на базата на описаните протоколи. На направените постпроцесингови 

образи е извършена VB, която в съчетание с мултипланарните и аксиларните 

изображения дава възможност за добра комплексна външна и вътрешна оценка на 

макроструктурата на бронхиалното дърво.  

При осъщественото изследване и проведени експерименти, резултатите, 

получени при обратботка с „Philips Essenca” и с колимация на снопа 5 мм са с по-лоши 
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показатели като при 2D и 3D изображенията с последваща бронхоскопия се получава 

загуба на правилните контури и рязкост на образа на бронхите и при много по-предно 

разположени бронхи като не се проследяват добре детайлите в изображението. След 

импортирането на образи в работна станция “Singo.via VB10”, с последваща 

постпроцесингова обработка и осъществяване на последващи реконструкции на 1 мм, 

се постига значително подобряване визуализацията на образите. 

 Основната дейност при настоящото проучване е извършена с апарат “Simens 

Definition   АS”. От направените експерименти, най-добри резултати за образите са 

постигнати при работа с последваща построцесингова обработка и извършване на 

виртуална бронхоскопия при 80-100 мАs, 120 kV, колимация на снопа 5 и 3 мм и 

последваща реконструкция на 1 и 0.6 мм. Изследването с такива параметри е направено 

с цел търсене на малки нодули. При тях, след постпроценсинговата обработка и 

последваща виртуална бронхоскопия, съчетана с проследяване на изображения в 

аксиалната равнина и в мултипланарните реконструкции, се виждат изображения с 

високо качество, добри детайли и рязкост на изображението и постигане на добра 

визуализация в дисталните субсубсегментни бронхи, в някои случаи дори до 6-7 

порядък. Занижаването на силата на тока и напрежението при  възрастни пациенти под 

80 kV е констатирано, че води до лоши изображения и при VB - до ранно изгубване на 

детайлите в по-перифернo разположените участъци, особено когато показателите не са 

съобразени с ръста, теглото и пола на пациента. От така направените изследвания при 

различни пациенти (деца и възрастни) се стигна до определянe на оптимални 

параметри, даващи възможност за добро изображение, с рязкост и високо качество при 

минимално лъчево натоварване на пациентите. В сравнениe с обработването на 

резултатите при VB, извършена при колимация на снопа 3 и 1 мм и при 100 kV, се 

вижда по-добро изобразяване на атомичните структури, по-голяма рязкост и отлична 

анатомична структура в сравнение с тези, направени при колимация oт 5-10 мм. При 

използването на несъобразени нискодозови протоколи може да се достигне до 

зърнистост, нерязкост на изображенията, по-висок шум и достигане до по-нисък ред 

периферни разклонения. Съобразените нискодозови протоколи водят до значително 

намаляване на облъчването на пациента с постигане на стойности при използване на 

протоколи с 80 mAs, 100 kV, pich 0.75 и колимация на снопа 3 мм, стойности на DLP 

12.1-12.3 mGy/cm и CTDI 3.01-3.55 mGy/32/cm. Ефективната доза спада до 1.72 

mGy/cm. При по-слаби възрастни пациенти се постигат значително по-ниски 

параметри  като DLP 46.4 mGy/cm и CTDI 1.68 – 1.89 mGy/32/cm при стойности 80 
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mAs, 80 kV, pich 0.75 и колимация на снопа 3мм. Несъобразените параметри водят до 

зърнистост,    намалена рязкост и ниско качество на изображението. Ефективната доза 

пада  значително до 0.64 mGy/cm (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Стойности на ефективната доза при СТ с различни протоколи 

Сила на тока 

[kV] 

Напрежение 

[mAs] 

DLP Ефективна доза 

[mGy/cm] 

80 80 46.4 0.64 

100 80 123.1 1.72 

100 125-186 211.2 2.9 

 

Вижда се сравнително намаляване на стойностите на ефективната доза и оценка 

на риска в сравнение с изследванията с рутинен протокол за торакс, с който се получава 

средна ефективна доза, измерена при настоящето изследване, от 2.9 mGy/сm. 

Подобни резултати, но с по-високи стойности в параметрите са получили Гагов 

и екип (2016) като разликата се състои в използването на протоколи с по-високи 

стойности на  киловолтите и милиамперсекундите. Възможно е получаването на 

реконструкции с лошо качество поради движение,  неправилно преценени данни от 

протокола според пола и килограмите на пациента, с лоша визуализация и възможност 

за допускане на грешки. Това е възможно и при пациенти с тежко общо здравословно 

състояние или при малки деца в неспокойно състояние. В УМБАЛ “Проф. Д-р Стоян 

Киркович“ към Тракийски университет – Стара Загора, в резултат на големите 

възможности на наличната съвременна апаратура и по-специално, използването на 64 

MDCT „Siemens Definition АS” с посочените оптимални параметри, са постигнати 

добри резултати, дори и при наличие на единични респираторни движения при 

възрастни пациенти и при малки деца. Високата скорост на извършване на 

изследването при малки движения не позволява получаване на динамични артефакти. 

 

V.2. ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВИРТУАЛНАТА 

БРОНХОСКОПИЯ ПРИ ЦЕНТРАЛЕН КАРЦИНОМ 

 

От изследваните общо 220 пациента с карцином на белия дроб, в резултат на 

проведената VB, централен карцином е установен при 130 пациента (59.09%), от които 
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98 мъже (75.38%) и 32 жени (24.62%). При FB, от общо изследвани 220 пациента, 

централен карцином на белия дроб е регистриран при 120 пациента (54.55%), от които 

89 мъже (74.17%) и 31 жени (25.83%). Няма значими различия (H-test, p>0.05) между 

броя на пациентите и процентното им разпределение, както между мъжете, така и 

между жените, изследвани чрез FB и VB. Сравняването на резултатите по двата метода 

е направено на основата  на критериите: локализация, форма, брой засегнати трахеални 

пръстени, форма на карината, лимфни възли, стенози, вид стенози – концентрични, 

ексцентрични, брой на стенозите, степен на стенозите. Представя се сравнителното 

разглеждане на резултатите на примера на критерия локализация:  

V.2.1. Локализация 

Според резултатите от извършената VB, при мъжете преобладава централен 

карцином с дясна локализация (52 пациента (53.06%) спрямо тези с лява локализация - 

46 пациента (46.94%); Фиг. 10-11). Установената разлика в броя на изследваните мъже 

с централен карцином по локализация и тяхната честота на срещане, обаче не е значима 

(U-test, U=0.86, p=0.39).  

Изследваните чрез VB мъже с централен дясно локализиран карцином са 

основно от трета възрастова група (35 пациента; 35.71%), следвани от пациентите от 

четвърта възрастова група (9 пациента; 9.18%) и от втора възрастова група (8 пациента; 

8.16%). В описаната категория не са регистрирани пациенти от първа възрастова група. 

При  преобладаващият брой пациенти от трета възрастова група, най-голям е броят на 

мъжете на възраст над 60 години.  

Според резултатите от извършената FB, се запазва тенденцията за 

преобладаване на пациенти с централен десен карцином (общо 45 пациента; 50.56%). 

При FB, както и при VB, най-висок е делът на пациентите от трета възрастова група, 

следвани от тези от четвърта и втора възрастови групи (Фиг. 10-11). 
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Фиг. 10. Брой пациенти с централен карцином по пол и локализация 
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Фиг. 11. Локализация на централен карцином при пациентите  

 

Чрез прилагане на VB e диагностициран централен ляв карцином при 34 

мъже от трета възрастова група (34.7%), 6 мъже от втора (6.13%) и 5 мъже от четвърта 

възрастова група (5.10%). Пациентите от трета възрастова група са основно на възраст 

от 60-62 години; тези от втора възрастова група - на възраст от 56-59 години, а тези от 

четвърта възрастова група - над 78 години. Първа възрастова група е представена с 

един пациент (1.02%) на възраст 33 години.  
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Проведената FB на 44 мъже с централен ляв карцином показва резултати, 

запазващи представената след VB тенденция за максимален брой пациенти от трета 

възрастова група.  

Извършената VB при жените показва преобладаване на централен дясно 

разположен карцином, като броят на пациентите е 2.2 пъти по–голям (22 пациенти; 

64.71%), отколкото диагностицираните жени с централен ляво разположен 

карцином (10 жени; 29.41%) (Фиг. 10-11). При VB са получени значими различия по 

локализация в ляво и дясно в броя и честотата на срещане на изследваните жени с 

централен карцином (U=2.57, p=0.01).  

Жените, диагностицирани чрез VB с централен дясно локализиран карцином 

са отново основно от трета възраства група (15 жени на възраст над 60 години; 46.88%), 

следвани от тези от втора и четвърта възрастова група с еднакъв брой пациенти (по 3 

жени; по 9.38%) и 1 пациент от първа възрастова група (3.12%).  

Чрез приложена FB, 17 жени (54.84%) са диагностицирани с централен десен 

карцином. Запазена е тенденцията за най-голям брой пациенти от трета възрастова 

група, следвани от тези от втора и четвърта възрастови групи (Фиг. 10-11).  

При жените с централен ляво разположен карцином, според резултатите от 

VB, преобладават тези от трета възрастова група с 5 пациента (15.63%), следвани от 

тези в четвърта (4 жени; 12.5%) и от втора възрастова група (1 жена; 3.12%). Липсват 

пациенти жени от първа възрастова група. Запазва се тенденцията за най-голям брой 

пациенти от трета група, на възраст над 60 години.  

Според резултатите от проведената FB, с централен ляв карцином са 14 жени 

(45.16%), с най-голям брой в трета възрастова група (Фиг. 10-11).  

Следователно, както при мъжете, така и при жените процентното 

разпределение  на пациентите с централен десен карцином, диагностицирани чрез VB е 

по-голямо спрямо тези при FB. Процентното разпределение на пациентите с централен 

ляво разположен карцином при мъжете е по-голямо отколкото при жените, установено 

и при мъжете с централен дясно разположен карцином. И при  мъжете и при жените, 

броят на пациентите от трета група, на възраст над 60 години, е най-голям.  

Подобни тенденции се установяват и от резултатите, получени при FB. 

Разликата в броя диагностицирани пациенти (мъже и жени) при виртуалната и 

при FB е малка. По-голям брой жени са диагностицирани с централен ляв карцином, с 

повишаване на бройката им след VB. Единадесет от пациентите с централен карцином  

при FB са отчетени като периферни. Четири пациента с централен десен карцином, от 
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които трима мъже и една жена при VB са диагностицирани като периферни, а седем от 

тези с централен ляв карцином (6 мъже и една жена) са диагностицирани като 

периферни леви карциноми. Не са установени статистически значими различия в 

резултатите, получени чрез двата метода по критерия локализация (H-test, p=0.05).  

 

V.3. ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВИРТУАЛНАТА 

БРОНХОСКОПИЯ ПРИ ПЕРИФЕРЕН КАРЦИНОМ 

 

 От изследваните общо 220 пациента с карцином на белия дроб, в резултат на 

проведената VB, периферен карцином е установен при 90 пациента (40.91%). От тях 61 

(67.78%) са мъже и 29 (32.23%) са жени на възраст от 44-85 години. При FB, от общо 

изследваните 220 пациента, периферен карцином на бял дроб е регистриран при 86 

пациента (39.09%), от които 61 (70.93%) са мъже и 25 (29.07%) са жени. Не са 

установени значими различия (H-test, p>0.05) между броя на пациентите и процентното 

им разпределение, както между мъжете, така и между жените, изследвани чрез FB и 

VB. Сравняването на резултатите по двата метода е направено на основата  на 

критериите: локализация, форма, брой засегнати трахеални пръстени, форма на 

карината, лимфни възли, стенози, вид стенози – концентрични, ексцентрични, брой на 

стенозите, степен на стенозите. Представя се сравнителното разглеждане на 

резултатите на примера на критерия локализация:  

V.3.1. Локализация 

В резултат на извършената VB на 90 пациента (40.91%) с периферен карцином 

са установени 37 пациента (44.18%) с периферна дясна локализация. От тях  26 са 

мъже (70.27%) и 11 (29.73%) са жени. Останалите 53 (58.89%) пациента са с 

периферна лява локализация (35 мъже, 66.04%; 18 жени, 33.96%). Броят на  мъжете с 

периферен десен карцином е 2.36 пъти повече от този на жените, а с периферен ляв 

карцином – 1.94 пъти повече от този на жените. И при мъжете и при жените, трета 

възрастова група се отличава с най-много диагностицирани с периферен карцином 

пациенти (Фиг. 20-21).  

При FB с периферен карцином са отчетени общо 86 пациента (39.09%) от общо 

изследваните 220. От тях, 36 пациента (41.86%) са с периферен десен карцином (25 

мъже, 69.44%; 11 жени, 30.55%), а 50 (58.14%) са с периферен ляв карцином (36 

мъже, 72%; 14 жени, 28%; Фиг. 20-21). 
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Фиг. 20. Брой и локализация на изследваните чрез VB и FB пациенти с периферен 
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Фиг. 21. Честота на срещане (%) на периферните карциноми по локализация 
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76.92%) е трета възрастова група (55-62 години; 58.5±2.45), следвана от втора група (6  

пациента; 23.08%) на възраст 45-54 години (49.5±3.03). От първа и четвърта група не се 

установени периферни карциноми при мъжете. Възрастовият диапазон на 

диагностицираните пациенти с периферен десен карцином при FB е от 45-62 години 

(53.5±5.34). Следователно, при FB периферен десен карцином е диагностициран с 1 

пациент по-малко, отколкото при VB (25 и 26, съответно).  

При мъжете с периферна лява локализация чрез VB са диагностицирани 35 

пациента (40.7%) на възраст от 44-84 години (64±11.98). Най-голям е борят на 

пациентите от трета възрастова група (26; 74.29%), следвани от тези от четвърта (7 

пациента; 20%) и втора (2 пациента; 5.71%). В първа група при настоящото проучване 

не са установени пациенти. Следователно, при FB периферен десен карцином е 

диагностициран при 1 пациент повече, отколкото при VB (36 и 35, съответно). Това 

най-вероятно се дължи на изместване на промените в резултат на оток на мукозата от 

периферни към централни. 

При жените с периферен дясно локализиран карцином, са диагностицирани 

11 пациенти (28.94%) на възраст от 40–77 години (58.5±26.16) чрез VB. С най-голям 

брой (7; 63.64%) са пациентите от трета възрастова група, следвани от втора група (3; 

27.27%) и от четвърта група (1; 9.09%). В първа възрастова група не се установени 

пациенти с периферен десен карцином. При FB резултатите за жени с периферен дясно 

локализиран карцином съвпадат с тези от VB (11 при VB; 11 при FB).  

С периферна лява локализация чрез VB са диагностицирани 18 жени (34.62%) 

на възраст от 40–75 години (57.5±10.54) като най-голям е броят на пациентите в трета 

възрастова група (12 пациентки, 66.67%; на възраст от 57-75 години, 66±5.63), следван 

от този във втора и четвърта с равен брой пациентки (по 3; по 16.67%), на  възраст във 

втора група от 45-54 години (49.5±3.03) и в четвърта възрастова група - от 76-81 години 

(78.5±1.87). В първа възрастова група не са установени жени с периферен ляв 

карцином.  

При FB на жени с периферен ляво локализиран карцином са отчетени 14 

пациентки, т.е. с 4 по-малко от диагностицираните при VB (18 жени при VB; 14 при 

FB). 

 Различията в процентното разпределение на периферните карциноми по 

локализация, както при мъжете, така и при жените, сравнени за двата метода, не са 

значими (U-test, p>0.05). 

 



 15 

V. 4. ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ ПРИ ВИРТУАЛНАТА И 

ФИБРООПТИЧНАТА БРОНХОСКОПИЯ ПРИ ПЕРИФЕРЕН И ЦЕНТРАЛЕН 

КАРЦИНОМ НА БЯЛ ДРОБ 

 

За централните карциноми, и VB, и FB отчитат преобладаване на тези с дясна 

локализация спрямо ляво локализираните. Най-голям брой неопластични процеси са 

диагностицирани при мъжете и жените с централна дясна локализация, следвани от 

тези при мъжете и жените с централна лява локализация. При изследваните пациенти с 

централни карциноми с дясна локализация са получени незначителни различия при 

прилагането на двата метода – при мъжете 71.05% от VB, 70.27% от FB; при жените 

28.94% от VB, 29.73% от FB (Таблица 4).  

Следователно, малко по-високо при мъжете чрез VB и малко по-високо при 

жените чрез FB. Диагностицираните чрез VB и FB мъже с периферен ляв карцином са 

съответно 65.38% от VB, 71.43% от FB; при жените 34.62% от VB, 28.57% от FB, 

следователно, по-висок процент при мъжете чрез FB и по-висок процент при жените 

чрез VB. Разликата в броя диагностицирани пациенти (мъже и жени) при VB и FB е 

малка – при мъжете 75.38% чрез VB, 74.17% чрез FB; при жените 24.62% чрез VB, 

25.83% чрез FB.  

При 11 от пациентите има разминаване относно централно и периферно 

положение. Девет от пациентите с централен карцином oт VB при FB са отчетени като 

периферни. При 4 пациента с централен десен карцином (3 мъже и 1 жена) от VB са 

диагностицирани като периферни, а 5 от тези с централен ляв карцином (4 мъже и 1 

жена) са диагностицирани като периферни леви карциноми при FB. При двама от 

пациентите промените са обратни, т.е. централна локализация се  установява при  FB, а 

при VB се отчитат като периферни.  

Като недостатък се определя разминаването в позицията с ляво и дясно 

разположение, констатирано при 11 пациента, за които при FB е отчетена обратна 

позиция на промените. При тези пациенти се установяват двустранни промени, които 

при FB са отчетени за страна, обратна на тази, отчетена при VB.  

При част от промените, причинa за неточно определяне на позицията на 

лезията е, че се установяват двустрани прoмени в областта на засегнатите участъци; 

втора причина е наличието на промени и компресия от значително увеличeни ЛВ и 

трета причина са промените от секрети, визуализиращи се при VB като пространствено 

ангажиращи процеси, които се отчитат различно при VB и FB, но дават предимства с 
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по-точна диагностика на FB.  

Предимството на VB в случая е, че може точно да определи промените в 

мукозата и да диференцира промените в стените от тези на промените от секрети. 

Относно процесите, предимство на VB е възможността за точно определяне на 

промените и на тяхната локализация.  

 

Таблица 4. Предимства и недостатъци на VB и FB  

Критерии Предимства Недостатъци 

Локализация Точна диагностика 

Незначими различия 

между VB и FB 

11 пациента с разменени – 

централен/периферен; 

десен/ляв 

Форма VB, FB -  еднакво успешно - 

Лумен, стенози, лимфни 

възли, неопластични 

формации 

VB – възможност за точно 

измерване 

FB – не може точно да 

определи размера на 

промените 

ЛВ, промени от ЛВ VB – точно определя 

наличието на ЛВ 

FB – косвено предполага 

наличието на ЛВ 

Прецизност на метода (%) VB – ЦК – 86.5%;  

FB – ЦК – 91.6% 

VB – ПК – 80.35% 

FB – ПК – 89.1% 

Незначително по-ниска 

прецизност при VB 

Чувствителност VB – ЦК – 85.0%;  

FB – ЦК – 94.5% 

VB – ПК – 80.36% 

FB – ПК – 85.53% 

Незначително по-ниска 

чувствителност при VB 

 

Като недостaтък на FB се установява, че може да определи наличие на 

промени, както и да отчете секрети като на промени, дължащи се на стенотични 

участъци от неопластични процеси, водещо до фалшиво позитивни резултати. В 

резултат на хиперемия и оток на мукозата, с добавяне на налични задържани секрети, 

често се отчитат по-ранни стенотични промени при VB, което от своя страна води до 

изместване на резултатите в полза на централно разположените лезии. Разминаване в 

локализацията (ляво/ дясно) е установено при 11 пациента, от които 4 с централен 



 17 

десен (3 мъже и 1 жена) и 7 с централен ляв карцином (6 мъже и 1 жена), отчетени при 

VB като централни, а при FB - като периферни. При двама от пациентите резултатът е 

обратен. При един от пациентите са описани двустранни промени (и в ляво и в дясно) 

като на VB е отчетен като дясно локализиран карцином, докато при  FB са описани 

повече и по–тежки промени в левите бронхи, което е доказано и с хистологична 

верификация в полза на FB. При друг случай, отново с двустранни промени в резултат 

на по-тежки промени в ляво, чрез VB са отчетени като периферен карцином. При FB се 

описват двустранни промeни, а след взет биопсичен материал и хистологична 

верифицира, в ляво са отчетени фиброзни промени, а в дясно - неопластични 

изменения. При трети случай, промените в бронхите в дясно са отчетени като 

централен десен карцином oт VB, а при FB са отбелязани като по-вероятни фиброзни 

промени, доказани хистологично. При пети пациент, промените при VB са отчетени 

правилно като централен десен карцином, а при FB са описани като промени в дясно, 

но като заключение от FB е отбелязан карцином в ляво, което е техническа грешка. При 

един от случаите, VB доказва по-изразени промени в дясно, което съответства на 

диагнозата, но при FB са описани в ляво. При втори случай на двустранна фиброза, 

резултатите от проведената FB посочват двустранни промени, най-вероятно от фиброза. 

При четири от случаите, FB описва промени, обратни на тези от VB. Определен е един 

случай с периферен карцином от излив, отчетен като периферен в резултат на стеноза 

от компресия. При други двама пациенти, стенотични промени в резултат на  хронични 

белодробни заболявания, придизвикващи деформация на бронхите са отчетни като 

периферни карциноми, докато при FB са отчетени по-скоро фиброзни промени в 

резултат на непроменена лигавица. Отчетена е и стеноза на по-периферно 

разположените бронхи, причинена от компресията на паренхима от плеврални изливи. 

От всички тези случаи се прави заключението, че предимство на FB е по-точната 

оценка на промените от фибрози, изливи и/или инфилтративно пневмонични процеси. 

При VB, част от горе отчетените резултати, получени при външна компресия и стенози, 

в резултат на плеврални изливи, инфилтративно получени възпалителни промени или 

пулмофибрози са отчетени като централни или периферни карциноми. В случая, 

изолираната интерпретация на трахеобронхиалното дърво води до фалшиво позитивни 

резултати, в частност интерпретирани като неопластични процеси. Тези резултати 

показват, че винаги трябва да се прави комплексна оценка на промените като 

резултатите от VB трябва да се интерпретират заедно с аксиларните и мултипланарни 

изображения за цялостна оценка и  поставяне на точна диагноза.  



 18 

 В случая се вижда помощта и голямата роля на CT оценка на промените. CT 

описаните находки в аксиларните и мултипланарни реконструкции дават точна 

представа за топиката и характеристиката на лезията, за инфилтриране, стенозиране и 

обтуриране на бронха. Съчетано с виртуалната бронхоскопия, променените участъци 

могат да бъдат интерпретирани като престенотични и следстенотични с използването 

на  навигационната ситема и помощта от компютърнотомографската находка. 

CT характиристика спомага за точно определяне на формата на промените и 

промените от ЛВ. Съчетанието на CT резултати за промените с тези от VB, ясно 

показват къде се намират стенозите или деформациите от значително увеличени ЛВ, 

виждащи се като вълнообразни дефекти на широка основа от външна компресия. При 

FB се виждат отлично промените като дефекти, но могат само да се интерперетират 

като промени от предполагаеми ЛВ в зоната. 

Като голямо предимство на VB е възможността да бъдат правени измервания, 

както на дължината, така и на ширината на лумена, размера на  промeните от  

забележимо увеличени ЛВ или на неопластични формации. Определянето на ширината 

на лумена дава възможност за степенуване на стенозите (І, ІІ, ІІІ степен), като по този 

начин се измерва тежестта на неопластичните инфилтрации. Предимство на VB е, че 

могат да се измерят престенотичните промени, стенозата и  следстенотичните промени, 

oще повече, че направените измервания в променените участъци се трансформират 

софтуерно на направените мултипланарни реконструкции. Това в голяма степен 

подпомага клиничната практика за насоката на лечение и за евентуални  интервенции в 

зоната на промените. Изменените и стенозирани участъци при FB се определят точно и 

правилно по бронхоскопа с метрията и предполагаем резултат на дължината и 

ширината на използвания бронхоскоп.  

Голямо предимство на VB е възможността за определяне размера на 

промените, но трябва да се имат в предвид че метода е виртуален и резултатите винаги 

трябва да се интерпретират с аксиалните и мултипланарните изображения. При 

централните и периферните карциноми, и при мъжете и при жените е направено 

измерване на големината на лезията и промените са съпоставени с промените и 

измерването при извършената VB. Така например, големи екзобронхиални неоплазми с 

инфилтрация дават ексцентрични или концентрични стенози на няколко клона като 

промените са с разлика в дължина и степента на стенозите. При периферно 

разположените промени са отчетени по-голям брой високостепенни стенози и 

обструктивни изменения. При FB като предимство се изтъква нейното зачервяване, а 
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като недостатък – определянето на размера на стенозата според размера на 

бронхоскопа. FB не позволява точна метрия на измененията. 

Размерът на промените при централните карциноми е от 6-44 мм, а размера на 

промените при периферните карциноми е от 0.4-6 мм. Според получените резултати за 

централен карцином, локализацията (ляво, дясно) е значим фактор за дължината на 

стенозите при мъжете (χ
2
=268.05, p=0.0000) и при жените (χ

2
=14.37, p=0.0024). 

Разположението (централен, периферен) е значим фактор, влияещ за дължината на 

стенозите (χ
2
=43.0, p=0.0000). Различията в размера на стенозите при мъжете и жените 

с периферен карцином са значими (U=4.112, P=0.0000).  

Описаните хиперемии на бронхите може да се определят като косвен белег при 

VB, даващи при някои пациенти измерена стеноза на лумена в зоната на хиперемия.  

При периферните карциноми, извършването на метрия при VB също е 

възможно, но при тях повечето промени са с висока степен на стеноза или пълни 

облитерации на лумените. Това се дължи на значително по-малките размери на 

бронхите в периферните участъци. 

На видимите CT проекции, когато промените са разположени значително 

периферно и пристенно, се вижда, че част от процесите инфилтрират и пристенните 

плеври, което при VB не може да се установи нито като промени в бронхите, нито като 

инфилтрации на плеврите. 

При VB, промените в размера при периферните карциноми са изразени в 

стенози и обтурации. При VB се отчитат по-големи размери на промените при 

централните карциноми. Като брой на промените при периферните карциноми, 

промените са много повече при VB, най-вероятно поради по-ранното отчитане на 

промяна в микозата и по-високата степен на стенози с по-ранни облитерации на 

лумена.  

При периферните неопластични процеси със засягане на бронхите до трето-

четвърто ниво на бронхиалните разклонения, при VB се вижда, че макар и малки лезии, 

е голям броят на пациентите с пълна обтурация на бронхите, дължащо се на външна 

компресия или ендолуменен дефект. При 5-7% от случаите е установена непълна 

обструкция в резултат на прорастване и инфилтрация на бронхите. VB дава 

възможност за обследване на участъците, разположени след туморната формация. При 

част от пациентите, в съседни бронхи от туморни процеси, в резултат на външна 

компресия се установява притискане и стенозиране на лумена. При периферно 

разположените субсубсегментни бронхи може да не се визуализират промени или да се 
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визуализират такива с пълна обструкция. В резултат на малкия размер на лумена се 

достига до пълна компресия и облитерация на бронхите. При дистално разположени 

лезии, резултатите са идентични с тези от реалната FB. При по-дистални бронхи (IV-V 

порядък), при VB в зависимост от възрастта, пола и наличие на хронични белодробни 

заболявания, понякога се стига до по-периферни участъци.  

Относно промените в броя на засегнатите пръстени, при мъжете с централен 

карцином с дясна локализация са установени повече пациенти (6), от тези при FB (3). 

При карциномите с лява локализация е обратно – 6 при FB и 5 при VB. При жените с 

централен карцином, тези с дясна локализация показват незначителна разлика (4) 

спрямо тези, получени при FB (3), докато при жените с дясна локализация 

предимството е в полза на FB (4 при FB, 1 при VB).  

Следователно, като цяло при централните карциноми на мъжете, установените 

промени са в полза на VB и обратно, при жените установените промени са в полза на 

FB. Разликата в резултатите от прилагането на двата метода, обаче са много малки, 

както за мъжете, така и за жените. 

При периферните карциномите са установени промени с нарушаване целостта 

на трахеалните пръстени в резултата на дисеминации.  

Промени във формата на карината, установени чрез VB при мъжете с десен 

карцином са отчетени при 24 пациента спрямо 22 при FB; с централен ляв карцином са 

17 пациента при VB спрямо 14 при FB. При жените, промени след VB са установени 

при 21 пациента (16 с десен и 5 с ляво разположен карцином), спрямо 19, установени 

при FB (14 с дясно и 5 с ляво локализиран карцином). Следователно, и при двете 

методики промените са изразени, но с малко по-голямо предимство в полза на VB 

спрямо FB. При VB сa установени случаи на фалшиво позитивни резултати от отчитане 

на промени в лигавицата и промени от секрети, докато FB дава точна представа за 

промените в мукозата, за наличие и вида на секретите. 

Предимство на VB е възможността за измерване ъгъла на карината. При 26 

пациента е отчетен разширен или стеснен и деформиран ъгъл на карината.  

При периферните карциноми също са отчетени промени във формата на 

карината като при VB те са в полза на мъжете (общо 58), отнесени към резултатите при 

жените (общо 36), съпоставени с аксиалните и мултипланарните реконструкции. При 

всички е доказано, че се дължат на лимфогенни дисеминации и на авансирали 

неопластични процеси.  

При мъжете с централен десен  карцином не се откриват съществени различия 
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в броя на промените (24 и 22 съответно за VB и FB). При жените с дясно локализирани 

карциноми също не се откриват съществени различия при двете методики (16 и 14 

съответно за VB и FB). 

При мъжете с централен ляв карцином се установяват промени в полза на  VB 

(17 пациента), спрямо тези при FB (14 пациента). В тази група и при двете изследвания 

са отбелязани промени с разширение на ъгъла на карината (при 4 и 3 пациента, 

съответно). Предимство на VB е възможността за определяне размера на ъгъла на 

карината.  

При мъжете с централен дясно локализиран карцином, установените стенози са 

в полза на FB - 88 спрямо 71 при VB.  Промените при карциноми с лява локализация са 

почти равни, с незначително предимство за VB (57 при VB спрямо 55 стенотични 

промени при FB). Като цяло, броят на установените стенози при централните 

карциноми е в полза на FB. Това се дължи на по-ранно отчетени промени в лигавицата, 

даващи негативни резултати при VB. Промените са главно в дясно. При жените     

резултатите са близки при VB и при FB, с разлика от при 3 пациента с дясна 

локализация в полза на VB и с централна лява локализация при жените с 1 пациент 

повече при FB. При жените може да се приеме, че двете методики са с приблизително 

еднакви резултати по отношение на брой установени стенози. Стенозите при 

периферните карциноми са отбелязани с повече промени в полза на мъжете при VB (54 

спрямо 45 при FB). Промените в дясно са в полза на FB (с 2 пациента повече - 29 към 

27 при VB), докато в ляво резултатите са обратни, т.е. в полза на VB (27 към 16 

пациента). 

Някои от промените се дължат на фалшиво позитивни резултати като такива са 

напр., отчетените стенози при плевралните изливи във втора група пациенти, отчетени 

при пулмофиброза; в трета група, отчетени промени при болест на Вегенер и в 

четвърта група - отчетени промени при инфилтративни възпалителни промени. 

Отчетени са при VB, но в повечето случаи хистологичната диагноза е пневмония, 

фиброза и т.н.  

С концентрично променени стенотични участъци преобладават установените 

промени при FB (88 променени участъка спрямо 71 при VB).  В ляво промените са 

аналогични - преобладават тези с концентрични промени при FB (55 спрямо тези при 

VB - 38). При ексцентрично стенозираните зони в дясно при мъжете преобладават 

промени в полза на VB (21, с малка разлика спрямо FB - 19 стенози). 

При жените, в резултат на FB са регистрирани 21 пациента с концентрична 
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стеноза и 8 пациента с ексцентрична, т.е. общо 29 пациента с централен десен 

карцином, а с централен ляв карцином общо са установени 16 пациента, от които с 

концентрична – 6, а с ексцентрична - 10. При жените преобладават промени с 

ексцентрична стеноза спрямо тези с концентрична. При централните карциноми 

промените са по-изразени при FB, следвани с незначителна разлика от тези при VB. 

При периферните карциноми, при мъжете промените (29 стенотични промени) 

са в полза на FB спрямо VB (27 броя стенотични промени), като преобладава 

значително бройката на концентричните (23) спрямо ексцентричните (4). При VB се 

запазва приблизително същото отношение - 24 концентрични стенози и 5 

ексцентрични. При мъжете с периферни ляво локализирани промени, при VB са 

отчетени общо 27 променени участъка, от които 22 концентрични стенози и 5 

ексцентрични, докато при FB са общо 16 пациента с 15 концентрични и 1 ексцентрична 

стеноза.  

При жените с периферни десни промени, повече променeни участъци са 

установени при карциномите с периферна лява локализация (18 пациента - 13 с 

концентрични промени и  5 с ексцентрични). Спрямо FB бройката е приблизитено 

равна, като са с 2 по-малко (16 пациента - 15 с концентрични и 1 с ексцентрични 

промени). 

При периферните карциноми с дясна локализация, при жените преобладават  

промените при VB (11 пациента - 10 с концентрична и 1 с ексцентрична стеноза), 

спрямо наполовина по–малка бройка стенози при VB (5 стенози - 3 концентрични и 2 

ексцентрични).  При централните карциноми промените в стенозите са приблизително 

еднакви с малко предимство на резултатите от FB. Обратно, при периферните 

карциноми с лява локализация, резултатите са в полза на VB.  

При периферните карциноми е незначителен броят на ексцентричните промени. 

Това се обяснява с малките размери на лумена и наличие на по-ранно отчитане на 

промените при VB в резултат на едема и секрети. 

При мъжете и при жените степента на стенозите при централните карциноми е 

приблизително еднаква. При периферните карциноми се наблюдава отчитане на по-

висока степен на стенозите и по-голям брой облитерации. При мъжете и при жените, 

при централните и периферните карциноми, най-голям процент на заболеваемост е 

установен за пациентите от трета възрастова група, на възраст след 57 години. Поради 

високият процент на съвпадение на резултатите, приблизително еднакви при мъжете и 

при жените, получени при VB в сравнение с тези при FB при централно разположени 
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лезии, съчетано с аксиалните и мултипланарни рекострукции, методиката може да се 

използва за тяхната локализация. Съчетано с аксиалните и мултипланарните 

реконструкции, може точно да се определи локализацията на лезията, наличието или 

липсата на ЛВ и подпомагане на бронхоскописта за определяне на размера на 

бронхоскопа и извършване на съответните оперативни интервенции или биопсии. 

Голямо предимство в тази насока дава възможността за определяне на размера на 

находките във всички равнини, както и размера на стенозите, престенотичните и 

постстенотични участъци. С възможността за определяне на размера на промените и 

формата на находката може да се правят косвени изводи за наличието или отсъствието 

на малигнени или бенигнени находки или за компресия от един или от повече ЛВ. Така 

например, по формата на находките, тези които са с правилна кръгла форма и резки 

очертания, според Li и др (2004) свидетелстват за предполагаем бенигнен процес. 

Овалните находки с гладка форма насочват, според авторите, към малигнен процес или 

значително увеличени ЛВ. Тези с неравни неправилни очертания, множество 

полициклични промени, проминиращи неравномерно към лумена, са характерни за 

малигнени агресивни процеси, водещи до инфилтриране на съседни структури. Така 

косвено насочени, промените подпомагат стадирането и поведението за избор на 

лечение, интервенция или операция. По-голяма пространствена яснота се постига 

винаги в съчетание с аксиалните и мултипланарните изображения.  

Големината на измерените промени също може да се каже, че има значение за   

определяне на инвазивността на процеса. Според размера (дължината) на променените  

участъци в трахеята и главните бронхи, VB може косвено да насочи към определяне на 

стадия на  карцинома. Така според Asano et al (2014), лезии с размери 20 мм в областта 

на трахеята и главните бронхи насочват директно към Т3 стадий на неоплазмите. Това 

се подпомага от възможността и за определяне на промени от ЛВ като това трябва 

винаги да е съчетано с аксиалните изображения и мултипланарни реконструкции. 

Възможността за постигане на добра визуализация в областта на карината и 

възможността за определяне на промени в ъгъла на карината, също има важен принос 

за предпологане на промени в напреднал стадий с инфилтрации, дислокации и 

лимфогенни субкаринални дисеминации. Броят на стенозите също е важен, като 

процеси с повече на брой и по-неправилни стенози са налични при авансирани процеси 

с неправилна форма, множество спикули и ангажиране на повече участъци от 

трахеобронхиалното дърво. Възможността за извършване на измерване и определяне на 

степента на стенозите в резултат на изчисляване на  размера на лумена, както и начина 
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на стенозиране (концентрично или ексцентрично), според това изследване също  

помагат за определяне на процеса и предполагат налични дисеминации.  

При централните СТ изследвания, освен размера, формата и дензитометричната 

характеристика на лезията, промените с високостепенни стенози  в 

трахеобронхиалното дърво предизвикват хиповентилация и консолидация на големи, 

дистално засегнати участъци.  

При периферно разположените карциноми са наблюдавани изменения, сходни с  

гореописаните. Поради по-малките размери на лумена, наличие на инфилтрации, 

мукозни секрети, оток на мукозата, всички фактори комплексно водят до бързо 

настъпващи високостепнни стенози и обтурации, изместващи отчитането на промените 

при VB при централни карциноми, докато при FB са отчитaни като периферни. 

Предимство в случая при FB е възможността за виждане на секретите, хиперемията и 

стената на бронхите. С цел по-точна локализация на промените, е уместно отново да се 

съпоставят с образи от аксиални  изображения и от мултипланарни реконструкции. При 

периферните карциноми по аналогичен начин, както при централните, могат да се 

тълкуват резултатите, както и при  централните. Гладкостта и рязкостта на промените 

се считат за по-характерни за бенигнените формации, а тези с овални неправилни, 

полицилични очертания, свързани с ексцентрични стенози, са по-характерни за 

малигнените неоплазми. Храктерно за периферните лезии е по-бързото настъпване на 

високостепенни стенози и обтурации при малките субсубсегментни бронхи. Промени 

от стенози и обтурации компютърнотомографски се изразяват в налични зони с 

намалена аерация и консолидация на паренхима без видима бронхограма, но на по-

малки участъци, в сравнение с тези при централно разположени лезии. Множеството 

стенози, както и при централните карциноми с неправилни форми, с висока степен на 

стеноза с неравни очертания се счита, че предполагат малигнен процес. При някои 

пациенти, описаните промени, свързани със задържане на секрети, отчитат по-ранна 

обтурация в дадени зони. В тези случаи, съпоставяне на промените с мултипланарните 

реконструкции позволява налагане на маркери за оглеждане на лумена дистално за 

обтурации, както и за оглеждане на участъци в дистална посока. При процеси, 

локализирани пристенно и инфилтриращи гръдната стена, при нашето проучване, на 

настоящия етап няма постигнати положителни резултати.  

Като недостатък на VB при централни и при периферни карциноми e изявена 

невъзможността за оценка на промени в лигавицата и промени от секрети,  което 

показва фалшиво позитивни резултати. Наблюдавани са и обратните резултати като 
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промени, отчетени като хиперемия на мукозата, които се отчитат като нормална 

проходимост на VB. Отчетените разминавания в степента на стенозата при 

периферните лезии, при някои от случаите може да се използват като косвен белег за 

оток на мукозата. 

Получени са фалшиво позитивни резултати и при пациенти със съпътстващи 

други заболявания, различни от неоплазми. Такива промени са отчетени при хронични 

заболявания, които водят до промяна на правилната архитектоника на бронхите, 

променят размера на лумена, правилната линеарност на контура и очертания на 

стените. Такива изменения са отчетени като пулмофиброзни след прекарани 

специфични или неспецифични възпалителни процеси, промени от образувани 

сраствания, кисти, плеврални изливи от различно естество и генеза. 

При някои пациенти с хронични белодробни заболявания, в резултат на 

дилатиране на бронхите и намаление на еластилитетите, чрез VB се постига висока 

проходимост към далечни дистално разполoжeни малки бронхи. Отчитат се промени, 

зависещи от възрастта, пола и др. В тази насока би могло да се работи при бъдещи 

проучвания. При процеси, разположени в зоните на бронхиолите и алвеолите и двете 

методики (FB, VB) нямат диагностична стойност поради това, че никоя от тях, според 

проведеното проучване, не може да достигне до крайните най-дистално разположени  

участъци.  

Предимства на представяното изследователско проучване, извършено със 64 

слайсов DMCT и съпоставяне на резултатите от VB с тези от FB е, че се постига 

повишаване на процента на точността при определяне на мястото на неоплазмите, 

техните размери, степента на стенозата, както и престенотичните и постстенотични 

процеси. 

При направеното изследване e постигната прецизност (успеваемост) на 

VB при диагностициране на централен карцином в 86.5% от случаите спрямо 

91.60%, отчетена при FB. При периферните карциноми, промените отчетени при 

VB са 80.35% спрямо  89.10%, регистрирани при FB. 

 Постигната чувствителност по двата метода е както следва: при 

централните карциноми чувствителността на VB е 85% спрямо 94.5% при FB. 

При периферните карциноми чувствителността при VB е 80.36% спрямо 85.53% 

при FB. 

И при двата вида карциноми e установена по–добра успеваемост в полза на  

FB, като разликата е минимална при централните и е по-изразена при периферните 
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карциноми. Установените различия се дължат на по-големия брой фалшиво негативни 

резултати отчетени при VB.  

Както и при нас, с добро изобразяване на  централните дихателни пътища (при 

90% от случаите), висок процент на успеваемост е постигнат от  Summers et al (1996), 

от Allah et al (2012), Ferretti и др (1997) с 94.2% успеваемост при централни белодробни 

лезии. Добро диагностично качество (95%) при стенотични промени постигат Fleiter и 

др (1997) и по-нисък (75%) процент на успеваемост в сравнение с нашите при лезии, 

предизвикани от импресии.  

Сходни резултати с нашите при ендолуменните лезии достигат Finkelstein и др 

(2003). С 64 MDCT Horton и др (2007) – с аналогични високи резултати в изобразяване 

на трахеобронхиалното дърво.  

По-високи резултати при категоризиране на стенозите от нашите постигат  

Hoppe et al (2002)  (до 98% чувстителност и успеваемост), което се дължи на 

комплексната оценка и съпоставяне на изображенията от VB с аксиалните образи и 

мултипланарните реконструкции. По-високи резултати при обструктивните лезии 

(100%)  достигат Finkelstein и др (2003), Galia и др (2004) в резултат на  оптимизиране 

на протокола и изследване на централно разположени промени. В резултат на 

нискодозов протокол и използване на 16 слайсов MDCT, Honnef и др (2006) достигат 

по-висок процент на успеваемост (95%) в сравнение с нас при  диагностика на стенози 

на главните дихателни пътища. Малко по-високи резултати (94% чувствителност) в 

резултат на оценка главно на трахеята за постинтубационни стенози, постигат Fahmy и 

др (2008) и Taha и др (2009), като при тях, при по–високо разположените субглoтисни 

стенози, резултата достига до 100%. 

Много висока чувствтелност (100 %) и специфичност (87.5 %) при 

централните  карциноми постига Гагов (2016). Точността на метода при него достига 

до 96.8 % с използването на специфични протоколи за деца и възрастни. По–висока 

специфичност на метода (95.5%) установяват Radwan-Röhrenschef и Burakowska (2012) 

при централни карциноми и чувствителност на изследването 79.5%.  

Високи резултати (95.3% за чувствителност и  95.6% за специфичност) 

постигат Kotlayrov и др (2013). Shweel и Shaban, 2013 също отчитат по-висока 

чувствителност (96%) и прецизност (92.3%).  

По-ниски резултати от нашите, при еднобронхиално разположени лезии 

достигат Ece и др (2000) (чувстителност 56%). Ниска чувствителност в резултат на 

отчетени налични гранулации, синехии и  други (успеваемост 60%), публикуват Joshi и 
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др (2003), Maniatis и др (2006). Значително по–ниска успеваемост постигат също 

Sundarakumar и др (2011) - 45% успеваемост, отчетена от екипа като неблагоприятна за 

точната диагностика.  

Mori и др (2000), с постигната чувствителност 76% при централни карциноми 

и 48% при периферни карциноми също отчитат по–ниски резултати, дължащи се 

вероятно на по-малките възможности на апартурата и на използваните протоколи. Като 

сравнение по критерия степен на стенозите, значително по–ниски резултати от 

настоящото изследване постигат Rapp-Bernhard и др (2000) - само 15% успеваемост в 

сравнение с промените при FB.  

Относто промени и изводи за локализация на промените от ЛВ и насочване за 

директна биопсия, близки до нашите резултати и изводи достигат McAdams et al (1998), 

Shinagawa и др (2004) - с 65% успеваемост, както и Hopper и др (2001), Li и др (2004). 

Те стигат до същите изводи относно малигнеността на ЛВ във връзка с техните 

морфологични характеристики.  

Високи резултати и точност при установяването на ЛВ постига Гагов (2016) с 

резултат до 74.8 %. Schoepf и др (1998) достигат до аналогични изводите, че 

намаляването на дишането оказва влияние върху качеството на VB. При нас това е 

подобрено с по–високата скорост на провеждане на изследването.  

Summers et al (1998) правят измервания, отчетени с по-ниска степен на 

успеваемост в сравнение с нашите, в резултат на софуерни и хардуерни възможности 

на използваната апаратура. Подобни на нашите проучвани и възможности за правилна 

метрия и отстояние на лезията от карината постигат Luo и др (2015).  

Както и при нашите изследвания, възможноста за обучение чрез VB се 

изтъкват и от  Colt и др (2001) Fielding и др (2011), др. Schlathölter и др (2002), Wever и 

др (2005) постигат висока успеваемост при периферни карциноми и подобно, както и 

при това изследване, достигат до 7 ред на белодробните разклонения.  

Близки до нашето проучаване и развитие в переспектива при изследване на 

периферните белодробни лезии са изследванията на Гагов (2013), Гагов и др (2015), 

Leong и др (2013), Asano и др (2014). 
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V.5. ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВИРТУАЛНАТА 

БРОНХОСКОПИЯ ПРИ РУПТУРИ НА ТРАХЕЯ И БРОНХИ 

 

Обект на настоящото изследване са 20 пациента (6 мъже, 30% и 14 жени, 70%) 

на възраст от 11 - 82 години (49.53±19.98).  

Пациентите са разпределени в 4 групи според етиопатогенезата. I-ва група 

включва пациенти с постинтубационни лезии. II-ра група - с посттравматични руптури 

на трахеята и бронхи; III-та - един пациент с руптура на ляв долнодялов бронх в 

резултат на авансирала неоплазма на хранапровода и IV група - пациент с лигавична 

ерозия след инструментална манипулация.  

Най-голям е броят на случаите от I-ва група (75%) – 15 пациента, от които 2 

мъже и 13 жени, следвани от тези от II група (15%) – 3 пациента, от които една жена и 2 

мъже. III и IV група (по 5%) са представени от по един мъж (Таблица 5; Фиг. 23). 
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Фиг. 23. Групи пациенти по причини за възникване на увредите,  

изследвани чрез FB и VB 
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Сравнителното разглеждане на резултатите от VB и FB е представено на 

примера на ІІІ група пациенти.  

Към ІІІ група пациенти е диагностициран по двата метода мъж с 

авансирала неоплазма на хранопровода и образуване на трахеобронхиална 

фистула.  

Направено е сравнително разглеждане на резултатите от приложените VB и FB 

(Таблица 8; Снимки 39-40).  

Предимствa на VB при ІІІ група пациенти: предоставя възможност за оценка 

на дистални промени; промени по съседство; размера на промените. 

 

Таблица 8. Авансирала неоплазма на хранопровода с образуване на трахеобронхиална 

фистула (ІІІ група) 

VB FB 

  овален неправилен дефект в 

долна задна част на трахеята 

  заличени картилагинерни 

хрущяли;  

  в същата зона овален дефект от 7 

мм по медианната стена на десен главен 

бронх  

  наличие на високостепенна 

стеноза в долна трета на трахеята 

  дистално промените не могат да 

бъдат оценени поради непроходимост и 

невъзможност за преминаване!   

 

   

Снимки 39-40. Руптура от авансирала неоплазма на хранопровод, VB 

(оригинал, Митев) 

 



 30 

Резултатите от извършената VB при представяното проучване показват висока 

степен на прецизност при диагностика на трахеобронхиални руптури (90%). Това прави 

резултатите напълно съпоставими с тези от FB.  

Настоящите резултати от VB са и с по-висока прецизност спрямо изследванията 

на други автори (68 – 89%) (Heyer, et al., 2004; Heyer, et al., 2007; Adali et al., 2010; 

Lacasse, 2004, др).  

Според настоящото изследване, повишената успеваемост се дължи и на 

изключителното развитие и усъвършенстване на апаратурата и методите за 

диагностициране, увеличаващи значително чувствителността и прецизността на 

изследванията.  

 

V.5. ДИАГНОСТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ВИРТУАЛНАТА 

БРОНХОСКОПИЯ ПРИ АСПИРАЦИЯ НА ЧУЖДО ТЯЛО В ТРАХЕЯ И 

БРОНХИ 

 

Обект на представяното изследване са 9 пациента (5 мъже, 55% и 4 жени, 45%) 

на възраст от 16 - 78 години (51.60±18.57). Най-голям е делът на пациентите от III-та 

възрастова група (4; 40%; 3 мъже и една жена), следвани от тези от IV-та възрастова 

група (3; 30%; 1 мъж и 2 жени). Пациентите от I-ва и II-ра възрастови групи са 

представени с по един пациент (10%, съответно жена и мъж) (Таблици 1). Според 

механизма на възникване, пациентите с чужди тела са разделени на две групи 

(Таблица 9): Първа група – четирима пациенти с алиментарни чужди тела (кост от 

пиле
1
; кестен

2
; зъбна протеза

3
; маслина

4
). Втора  група - петима пациенти – образувана 

от възрастни пациенти и деца, аспирирали секрети.  

 

Таблица 9. Брой пациенти по механизми на възникване на чужди тела, пол и възраст на 

пациентите 

Възрастови 

групи 

І ІІ ІІІ IV V 

Пол М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Алиментарни 

чужди тела 

  1
2
     2

3,4
 1

1
  

Аспирирани 

секрети 

1    2 1 1    
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Получените при това изследване резултати от VB и MDCT реконструкции са 

сравнени с тези от FB. Сравнителното разглеждане е направено според 

разпределението на пациентите в две групи според механизма на възникване на 

чуждото тяло.  

Представено е сравнителното разглеждане на резултатите по двата метода 

на примера на случай от І-ва група пациенти – аспирация на шиен прешлен от 

пиле. Възрастен пациент по време на хранене се задавя и аспирира храна. Последвала 

обилна кашлица, която продължила с дни. Пациентът се явява на клиничен преглед две 

седмици след  инцидента в резултат на влошаване на дишането и продължаваща 

кашлица. При направеното CТ изследване, в десен среднодялов бронх е наблюдавана 

хетероденсна  материя с дензитет от 30 до 270 ХЕ с костно еквивалентна  плътност в 

средата, с неправилна форма и хиповентилация на среден дял. При последващата VB е 

установена обтурация на десният среднодялов бронх с неправилна  форма. При 

последваща FB в десен среднодялов бронх се отчита обилно количество гноевидни 

секрети, запълващи бронха. При аспириране на секретите и проникване, дистално е 

регистрирано чуждо тяло с костна плътност, което е прихванато и извадено. Установено 

е, че се дължи на цял шиен прешлен от пиле. Лигавицата в участъка е силно 

променена,  хипиремирана,  с множество гноевидни секрети, в т.ч. и дистално 

(Таблица 11; Снимки 43-47).  

Таблица 11. Сравнително представяне на резултатите от FB и VB при аспирация на 

храна (шиен прешлен от пиле) 

VB с МDCT FB 

 в десен 

среднодялов бронх – 

хетероденсна материя с 

дензитет от 30-270 ХЕ, с костна 

плътност, неправилна форма и 

хиповентилация на среден дял 

 обтурация с 

неправилна форма на 

среднодялов бронх 
 

 в десен 

среднодялов бронх - обилно 

количество гноевидни секрети, 

запълващи бронха 

 дистално, след 

аспирация и проникване – чуждо 

тяло с костна плътност – шиен 

прешлен от пиле 
 лигавицата в 

участъка – силно променена, 

хиперемирана, с множество 

гноевидни секрети, в т.ч. 

дистално 
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 Снимки 43-47. Аспирация на храна (шиен прешлен от пиле; СТ, VB, FB; оригинали, 

Обретенов, Митев) 

 

 Вида на чуждото тяло и промените в мукозата не могат да се определят само с 

виртуалната бронхоскопия. Съпътстващите аксиларни изображения и мултипланарни 

реконструкции подпомагат диагнозата и дават едновременно възможност за 

интерпретация на преките и косвените белези при чужди тела. В резултат на 

аксиларните и мултипланарни изображения оценката е комплексна, точна и правилна. 

CT VB е неинвазивен метод, който осигурява вътрешен преглед на трахеята и главните 

бронхи чрез триизмерна реконструкция.  МDCT е от съществена важност за 

определяне точната локализация на чуждото тяло и за своевременното му 

отстраняване. VB се изявява като много полезен метод при наличие на чуждо тяло, но 

не би могла да замени FB, a подпомага и допълва резултатите от нея. VB e особено 

надеждна и подходяща при деца и възрастни с увредено общо състояние. Резултатите 

от VB с MDCT биха могли да послужат за ранни диагнози при съмнения за чужди тела 

при деца и възрастни. 
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VІ. ОБОБЩЕНИЕ 

 

През периода 2013-2017 г е извършено системно изследване на 271 пациентa (89 

жени (32.84%) и 182 мъже (67.16%)), на възраст от 11-83 години (54.36±17.24) с 

ендобронхиално заболяване. От тях, 220 (81.18%) са диагностицирани с централен и 

периферен карцином, 20 (7.38%) са с руптури на трахея и бронхи, 9 (3.32%) са с 

анамнестични и клинични данни за аспирация на чужди тела. 22 пациента (8.12%) след 

проведените изследвания са диагностицирани с други нозологични заболявания. 

Разработени са две категории оптимизирани нискодозови протоколи 

предназначени за рутинно изследване на пациенти (за деца и за възрастни) и за 

осъществяване на добра 2D и 3D визуализация на образите с последващи 

реконструкции и извършване на VB. 

Според резултатите, получени по двата метода, и при двата пола, дясната 

локализация преобладава спрямо лявата при централен карцином. Значима разлика по 

критерия локализация е установена при изследваните жени чрез VB (U=2.57, p=0.01). 

Не са установени статистически значими различия в процентното разпределение при 

диагностицираните както мъже, така и жени по локализация при сравняване на 

резултатите от двата метода. При периферен карцином получените резултати по двата 

метода и при двата пола са с малка разлика и с незначителни вариации за лява и дясна 

локализация. При централните ляво и дясно локализирани карциноми, лобулираните 

дефекти и стенозите преобладават над тези с пълна облитерация на лумена. При 

периферните карциноми, при мъжете и жените преобладават стенотичните промени и 

облитерации. При FB, размера на формациите не може да бъде определен точно. При 

VB точната преценка трябва да се извършва винаги чрез сравняване на размерите с 

аксиалните изображения и мултипланарните реконструкции. 

Установена е значима връзка между пола на изследваните пациенти с централен 

карцином, разположението и локализацията на карциномите при двата пола и 

дължината на стенозите. Полът е определящ фактор за дължината на стенозите при 

централен карцином (χ
2
=212.77, p=0.0000). Разположението (централно, периферно) е 

определящ фактор за дължината на стенозите, както при мъжете, така и при жените 

(χ
2
=115.04, p=0.0000; χ

2
=43.00, p=0.0000, съответно). Локализацията (ляво, дясно) е 

определящ фактор за дължината на стенозите, както при мъжете, така и при жените 

(χ
2
=268.05, p=0.0000; χ

2
=14.37, p=0.002, съответно). Различията в размера на стенозите 

при мъжете и жените с периферен карцином са значими (U=4.112, P=0.0000).  
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VB отчита ЛВ и промени от ЛВ с близко по стойности процентно разпределение 

за мъжете и жените с ляво и дясно локализирани централни карциноми. При FB, както 

за мъжете, така и за жените с централен карцином, в конкретните участъци са описани 

промени, които косвено предполагат наличие на ЛВ или промени от ЛВ в същите зони. 

периферен карцином при VB е отчетено по-високо процентно разпределение за ЛВ и 

промени от ЛВ при мъжете, а при жените процентното разпределение е по-високо при 

FB. Не са установени значими различия между получените резултати по двата метода. 

При мъжете с централен ляв карцином се наблюдава по-висок % на промените 

за концентрични и за ексцентрични стенози при VB спрямо FB. За мъжете с централен 

десен карцином са отчетени по-висок % концентрични стенози спрямо тези, отчетени 

чрез FB и обратно за ексцентричните. При жените с централен десен карцином, по-

висок % е отчетен за ексцентрични стенози, а при жените с централен ляв карцином – 

по-висок % за концентрични спрямо съответните, отчетени чрез FB. При мъжете и 

жените с периферен десен карцином са установени по-високи проценти на промените 

за концентрични стенози от VB и съответно по-високи за ексцентрични от FB. При 

мъжете и жените с периферен ляв карцином – по-висок % за концентрични стенози от 

FB и съответно за ексцентрични – от VB. И при двата метода преобладават 

концентричните стенози. Значими различия в резултатите по двата метода са получени 

за жените с ексцентрични стенози, дясно и ляво локализиран карцином (t-test, 

F=329.67, p=0.003; F=13.50, p=0.02, съответно). 

ІІІ
-та

 възрастова група е изявена с най-много и най-сериозни промени чрез двата 

метода и за двата пола при пациентите диагностицирани с карциноми. 

Сходните резултати на находката при руптури на трахеята и възможността  за 

извършване на  измервания позволяват VB да се прилага като неинвазивна методика за   

определяна размерите на  находката в хода на оздравителния процес.  

При чужди тела VB дава възможност да се определи  точната локализация и 

форма на  чуждото тяло с помощта на мултипланарните изображения. При процеси с 

давност, обаче, поради вторични възпалителни промени и наличие на секрети не 

позволява ясно определяне на  формата и вида на патологичната находка. 

В резултат на попадане на  промени от  различни нозологични болести от тези 

при настоящето проучване, виртуалната бронхоскопия би могла да намери място в 

скрининговото проучване на редица хронични белодробни заболявания, като хронична 

обструктивна белодробна болест, пулмофибрози и др Поради точно нагледно 

изобразяване на трахеобронхиалното дърво, методиката може да  се използва за 
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обучение. Недостатък на методиката е, че може да определя изменения в мукозата при 

повърхностни наранявания. При периферните карциноми отока на мукозата дава 

повишена степен на стеноза, която може да се използва като косвен белег за 

промените. 

 

VII. ИЗВОДИ 

 

Резултатите от извършената VB с MDCT и сравняването им с тези от FB дават 

възможност да се направят следните основни изводи: 

1. Виртуалната компютъртомографска бронхоскопия е ценен метод, допълващ 

оценката на трахеята и бронхите от аксиалните срезове и мултипланарните 

реконструкции. 

2. Предложеният протокол за осъществяване на виртуалната 

компютъртомографска бронхоскопия доставя в оптимален обем  получената 

образна информация при намалено дозово натоварване на пациента 

3. Виртуалната компютъртомографска бронхоскопия визуализира неинвазивно 

локализацията, размерите и характера на стенотичните промени и засягането на 

лимфните възли при централен карцином. 

4. Виртуалната компютъртомографска бронхоскопия визуализира неинвазивно 

локализацията, размерите и характера на стенотичните промени при периферен 

карцином. 

5. Резултатите от виртуалната компютъртомографска брохноскопия при руптури на 

трахеята са сходни с тези от фиброоптичната бронхоскопия. Неинвазивността на 

метода позволява да бъде прилаган при контрол на оздравителния процес 

6. Виртуалната компютъртомографска бронхоскопия може да насочва 

фиброоптичната бронхоскопия за локализацията и формата на чужди тела в 

бронхите. Възпалителни промени при давност на процеса  затрудняват оценката. 

7. Виртуалната компютъртомографска бронхоскопия предоставя сходна визуална 

информация с фиброоптичната, но по неинвазивен способ. Промени в мукозата 

на бронхите могат да са причина за разлика в количествената оценка на 

промените. 
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VІІI. ПРИНОСИ  

(според автора) 

 

VII. 1. ОРГИНАЛНИ ПРИНОСИ 

1. Съставен е протокол за системен анализ на получените резултати от проучвания 

върху компютъртомографската  виртуална бронхоскопия. 

 

VII. 2. НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ  

2. Разработен е нискодозов оптимизиран протокол за стандартно 

компютъртомографско изследване  на гръдния кош. 

3. Разработен е нискодозов оптимизиран протокол за осъществяване на 

мултидетекторна виртуална бронхоскопия. 

4. Сравнени са възможностите на компютъртомографската  виртуална 

бронхоскопия и на фиброоптичната бронхоскопия – представени са най-честите 

причини за разлики нa находките от двата метода. 

 

VII. 3. ПРИНОСИ С ПОТВЪРДИТЕЛЕН ХАРАКТЕР 

5. Описани са промените в трахеята и бронхите, съпътствуващи централните и 

периферни карциноми,  установени, визуализирани с компютъртомографската 

виртуална бронхоскопия. 

6. Описани са промените в трахеята, визуализирани с компютъртомографската  

виртуална  бронхоскопия при травматични изменения в трахеята. 

7. Описани са промените в бронхите при чужди тела в изследвания материал, 

визуализирани с компютъртомографската  виртуална  бронхоскопия.  
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VIRTUAL BRONCHOSCOPY WITH MULTIDETECTOR COMPUTED 

TOMOGRAPHY 

Summary 

 During the period 2013-2017 a systematic study was carried out of 271 patients (89 

women (32.84%) and 182 men (67.16%)), aged 11-83 years (54.36 ± 17.24) with 

endobronchial disease. Of them, 220 (81.18%) were diagnosed with central and peripheral 

carcinoma, 20 (7.38%) had a rupture of trachea and bronchi, 9 (3.32%) had history and 

clinical evidence of aspiration of foreign bodies. 22 patients (8.12%) following the carried 

out tests were diagnosed with other nosological diseases. Two categories of optimized low-

dose protocols were developed for routine testing of patients (children and adults) and for 

achievement of a good 2D and 3D visualization of the images with subsequent reconstruction 

and performance of VB. According to the results obtained by both methods, in both sexes, the 

right localization is predominant relative to the left localization at the central carcinoma. 

Significant difference according to the localization criterion was found in the studied women 

through the VB (U = 2.57, p = 0.01). No statistically significant differences were found in the 

percentage distribution of the diagnosed persons, both men and women according to the 

localization in comparing the results of both methods. In peripheral carcinoma the results 

obtained by both methods and in both sexes have a small difference and are with insignificant 

variations for the left and right localization. In the central left and right localized carcinoma 

the lobular defects and stenoses prevail over those with complete obliteration of the lumen. In 

peripheral carcinomas in men and women stenotic changes and obliteration prevail. In the 

FB, the size of the formations can not be accurately determined. In the VB the accurate 

assessment must always be carried out by comparing the size with the axial images and the 

multi-planar reconstructions. There was a significant correlation between sex of the patients 

studied with a central carcinoma, the placement and localization of carcinomas in both sexes 

and the length of stenoses. Sex is a determining factor for the length of stenoses in central 

carcinoma (χ2 = 212.77, p = 0.0000). Placement (central, peripheral) is a determining factor 

for the length of stenoses, in both men and women (χ2 = 115.04, p = 0.0000; χ2 = 43.00, p = 

0.0000, respectively). Localization (left, right) is a determining factor for the length of 

stenoses, in both men and women (χ2 = 268.05, p = 0.0000; χ2 = 14.37, p = 0.002, 

respectively). Differences in the amount of stenoses in men and women with peripheral 

carcinoma are significant (U = 4.112, P = 0.0000). The VB reports lymph nodes and lymph 

nodes changes with close in values percentage distribution for men and women with left and 

right localized central carcinomas. In the FB, both men and women with a central carcinoma, 
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in the specific areas, changes are described that indirectly presume presence of lymph nodes 

or lymph nodes changes within the same zones. In peripheral carcinoma in the VB a higher 

percentage distribution for lymph nodes and lymph nodes changes in men is found and in 

women the distribution percentage is higher in the FB. There were no significant differences 

between the results obtained by the two methods. In men with a central left carcinoma a 

higher % of change of concentric and eccentric stenoses was observed in the VB that in the 

FB. For men with a central right carcinoma a higher % of concentric stenosis were reported 

compared to those reported by the FB and the opposite for the eccentric stenoses. In women 

with central right carcinoma a higher % is reported for eccentric stenoses, and for women 

with central left carcinoma – a higher % is reported for concentric stenoses compared to the 

respective stenoses by the FB. In men and women with peripheral right carcinoma higher 

rates of change for concentric stenosis by the VB and respectively higher rates for eccentric 

stenoses by the FB are found. In men and women with peripheral left carcinoma – a higher % 

of concentric stenoses by the FB and respectively of eccentric stenoses by the VB. In both 

methods concentric stenosis prevail. Significant differences in the results of both methods are 

obtained for women with eccentric stenoses, right and left localized carcinoma.  


