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Abstract 

Aim: To examine anthropometric parameters and cardiopulmonary function in Bulgarian and 

Romany children. Methods: Two hundred and ten healthy children (153 Bulgarian and 57 Romany) of 

similar age (10.5 ± 0.5 years, mean ± standard deviation) underwent an anthropometric and 

pulmonary function assessment and performed an exercise test on a treadmill, using the modified 

Balke protocol. Results: Bulgarian children were significantly taller (145 ± 7 vs 142 ± 7 cm) and heavier 

(39 ± 9 vs 35±8 kg) than Romany children. They also had more body fat (20.5 ± 8.1% vs 17.8 ± 7.6% in 

Romanies). In a subset of the whole sample, it was established that Bulgarian children had 

significantly higher birth weight in comparison with Romanies (3,358 ± 513 vs 3,095 ± 435 g; P = 

0.006). Mean absolute values of vital capacity (VC), forced expiratory volume in 1 s (FEV 1) and 

transfer factor (TL,CO) were lower for Romany than for Bulgarian children, 7.8%, 7.3%, and 10.2%, 

respectively. The data from the increments treadmill test showed that peak oxygen uptake (VO2 

peak) did not differ significantly between the two ethnic groups (1,341 ± 293 vs 1,260 ± 280 mL/min). 

The level of physical exertion was almost the same in the studied groups (respiratory exchange ratio 

(RER) = 1.08 ± 0.08 vs 1.08 ± 0.06), but the perception of exertion was higher in Bulgarian children 

(Borg score = 4.9 ± 1.5 vs 3.2 ± 1.5; P < 0.001). Conclusions: There are significant differences between 

Bulgarian and Romany children with regard to anthropometric parameters, including stature, lung 

function indices, and perception of exertion. 
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Цел: Да се изследват антропометричните показатели и кардио-пулмоналните функции при 

български и ромски деца. Методи: Двеста и десет здрави деца (153 български и 57 ромски 

деца) на еднаква възраст (10.5 ± 0.5 години, средна ± стандартно отклонение) преминаха през 

антропометрични изследвания и функционално изследване на дишането и извършиха тест с 

физическо натоварване на бягаща пътека, използвайки модифициран протокол на Balke. 

Резултати: Българските деца бяха сигнификантно по-високи(145 ± 7 срещу 142 ± 7 cм) и по-

тежки(39 ± 9 срещу 35±8 кг) сравнени с ромските деца. Те също имаха повече телесни мазнини 

(20.5 ± 8.1% срещу  17.8 ± 7.6% при ромски деца). При част от изследваната група се установи, че 

българските деца имат сигнификантно по-високо тегло при раждането в сравнение с ромските 

(3,358 ± 513 срещу 3,095 ± 435 гр.; P = 0.006). Средните абсолютни стойности на виталния 

капацитет(VC), форсирания експираторен обем за 1 секунда (FEV 1) и трансфер фактора (TL,CO) 

бяха по-ниски при ромските деца, отколкото при българските, 7.8%, 7.3%, и 10.2%, респективно. 

Данните от инкрементния тест с натоварване на бягаща пътека показаха, че върховата 

кислородна консумация (VO2 peak) не се различава сигнификантно при двете етнически групи 

(1,341 ± 293 срещу 1,260 ± 280 мл/мин.). Степента на физическо натоварване беше почти подобна 

в изследваните групи (респираторен квотиент (RER) = 1.08 ± 0.08 срещу 1.08 ± 0.06), но 

перцепцията за натоварване беше по-висока при българските деца (Borg скала = 4.9 ± 1.5 срещу 

3.2 ± 1.5; P < 0.001). Заключение: Съществуват сигнификантни различия между българските и 

ромските деца по отношение на антропометричните показатели, вкл. ръста, белодробните 

функционални показатели и перцепцията за натоварване. 
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Abstract 

Aim: The aim of the present study was to analyze the respiratory and cardiovascular functions 

among smoking and nonsmoking girls attending two schools situated in regions with different levels 

of air pollution. The characteristic of air pollution is based on the data gathered by stations 1 and 2 

belonging to the Uniform National System for Monitoring the Air Pollution in Bulgaria. The 

participants (n = 108, 16.07±0.80 years) were separated in two groups: smokers (S1 - from school 1, S2 

- from school 2) and nonsmokers (NS1 - from school 1, NS2 - from school 2). All of them performed 

pulmonary function testing and .cardiopulmonary exercise testing on a treadmill using our 

modification of the Balke protocol (Marinov et al., 2000). Reference values for European children, 

previously validated for the Bulgarian population, were used. Results: There are no significant 

differences in mean levels of VC, IC, FEV1, MEF50 and MEF25 (as a percentage from the predicted 

value as well). The average level of the Tiffneau index is noticeably higher among nonsmokers from 

the two regions and is the lowest among smokers from the more polluted area, but a signigicant 

difference exists between S2 (88.7±5.9) and NS2 (92.6±4.7), p = 0.047; TL,CO%pred: S1 (85.4±7.2) vs. 

S2 (86.7±8.2), p = 0.048 and NS1 (88.3±8.2) vs. NS2 (92.8±14.5), p = 0.037; VE%pred: S1 (127.5±9.6) vs. 

S2 (123.7±6.1), p = 0.035; higher levels of total lung capacity (TLC%pred), S1 (107.3±9.2) vs. NS2 

(104.3±9.1), p = 0.009 and alveolar ventilation (VA), S1 (5.0±0.6) vs. NS2 (4.6±0.5), p = 0.008. 

Conclusions: 1. The negative effects of the combined influence of tobacco smoking and air pollution 

on some respiratory and cardiovascular functions of adolescent girls are more pronounced than each 

influence alone. 2. The cardiopulmonary exercise test gives adequate information about the 

combined effect of air pollution and smoking and using it for preventive purposes is an advisable 

method. © 2006 Elsevier GmbH. All rights reserved. 
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Цел: Целта на настоящото проучване беше да се анализират респираторните и 

кардиоваскуларни функции сред момичета пушачи и непушачи, които посещават две училища, 

разположени в район с различна степен на атмосферно замърсяване. Характеристиките на 

атмосферното замърсяване се основават на данните, получени от станция 1 и 2 на 

националната система за мониторинг на атмосферното замърсяване в България. Участниците 

(n = 108, 16.07±0.80 години) бяха разделени в две групи: пушачи (S1 – от училище№ 1, S2 – от 

училище № 2) и непушачи (NS1 - от училище№ 1, NS2 - от училище № 2). Всички участници 

проведоха функционално изследване на дишането и инкрементен тест с натоварване, 

използвайки модифициран протокол на Balke (Marinov et al., 2000). Използване са референтни 

стойности за европейски деца, валидирани преди това за българската популация. Резултати: 

Не се откриват сигнификантни разлики в средните стойности за VC, IC, FEV1, MEF50 и MEF25 

(както като абсолютни стойности, така и като процент от предвиденото). Средната стойност 

на индекса на Tiffneau е значително по-висока сред непушачите от двата района и е най-ниска 

сред пушачите от район с по-високо атмосферно замърсяване, но сигнификантна разлика се 

открива при S2 (88.7±5.9) и NS2 (92.6±4.7), p = 0.047; TL,CO%pred: S1 (85.4±7.2) vs. S2 (86.7±8.2), p 

= 0.048 и NS1 (88.3±8.2) vs. NS2 (92.8±14.5), p = 0.037; VE%pred: S1 (127.5±9.6) vs. S2 (123.7±6.1), p = 

0.035; по-високи стойности на тоталния белодробен капацитет (TLC%pred), S1 (107.3±9.2) vs. NS2 

(104.3±9.1), p = 0.009 и алвеоларната вентилация (VA), S1 (5.0±0.6) vs. NS2 (4.6±0.5), p = 0.008. 

Заключение: 1. Негативните ефекти от комбинираното влияние на тютюнопушенето и 

атмосферното замърсяване върху някои респираторни и кардиоваскуларни функции при 

подрастващи момичета са по-изразени отколкото всеки от тези фактори поотделно. 2. 

Кардиопулмоналният тест с натоварване дава адекватна информация относно комбинирания 

ефект на атмосферното замърсяване и тютюнопушенето и се препоръчва този тест да бъде 

използван с цел превенция при бъдещи проучвания.  
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Abstract 

The aim of this article was to assess the oxygen-uptake efficiency slope (OUES) throughout the age 

span of 7 to 18 years. One hundred fourteen healthy children (58 boys and 56 girls) exercised on a 

treadmill by means of a modified Balke protocol. The OUES grew in a nonlinear pattern with age, and 

it appeared to be significantly higher in boys than in girls. There was a very strong correlation 

between OUES and VO2peak (r = .92), and there was a small difference between the values of OUES 

calculated for different exercise intensities. Stepwise-regression analysis outlined body surface area 

(BSA) and sex as main determinants of OUES. OUES is an objective measure of exercise capacity that 

does not require a maximal effort but is considerably dependent on anthropometric variables and 

necessitates the generation of appropriate reference values. © 2007 Human Kinetics, Inc. 
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Целта на настоящата статия е да изследва наклона на ефективността на кислородната 

консумация - oxygen-uptake efficiency slope (OUES) във възрастовия диапазон от 7 до 18 

години. Сто и четиринадесет здрави деца (58 момчета и 56 момичета) проведоха инкрементен 

тест с натоварване на бягаща пътека следвайки модифициран протокол на Balke. Стойностите 

на OUES нарастват в нелинейна зависимост от възрастта и са сигнификантно по-високи при 

момчетата, сравнени с момичетата. Налице беше строга корелация между OUES и върховите 

стойности на кислородната консумация - VO2peak (r = .92), като се установи малка разлика 

между стойностите на OUES изчислени за различен интензитет на натоварването. Стъпковият 

регресионен анализ отличи телесната повърхност (BSA) и пола като основни детерминанти на 

OUES. OUES е обективен показател за измерване на физическия капацитет, който не изисква 

максимално усилие, но значително се влияе от антропометричните показатели и това изисква 

изработването на подходящи референтни стойности.    
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Abstract 

Background: Research on the diverse aspects of exercise performance in childhood in the past 20 

years has included an increase in the study of perceived exertion. Objective: The aim of this study 

was to compare children's ratings of effort perception by means of the Borg Category-Ratio 

Perceived Exertion (CR-10) Scale and a pictorial version of the Children's Effort Rating Table 

(Pictorial-CERT) scale, and to assess the long-term repeatability of the two scales. Methods: Fifty 

healthy children (25 girls and 25 boys; initially aged 10.4 ± 0.5 years) participated in three incremental 

treadmill tests until volitional exhaustion or a maximal gradient of 22% at 5.4 km/h was attained. The 

first two tests (T1 and T2) were at an interval of 1 month. The third test (T3) took place 3 years later 

and utilized exactly the same protocol. Results: Perceived exertion correlated significantly with 

measures of exercise intensity - minute ventilation, heart rate and oxygen uptake for the whole 

group. The range of correlations for all tests was significantly higher for the Pictorial-CERT (r = 0.62-

0.88 and r = 0.59-0.71 for the Pictorial-CERT and CR-10 respectively). Intraclass correlation 

coefficients between T1 and T2 were significantly higher for the Pictorial-CERT in comparison with 

the CR-10 (0.77 vs. 0.54, respectively; z = -2.07; P = 0.038). Conclusion: The Pictorial-CERT is more 

appropriate for use with children of this age range and appears to be more reproducible than the 

Borg CR-10 Scale. Concurrent and construct validity evidence promotes the use of the Pictorial-CERT 

by junior children. © 2007 The Authors; Journal compilation © 2007 Blackwell Publishing Ltd. 
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Въведение: Изследователските проучвания върху различни аспекти на физическото 

натоварване при деца в последните 20 години отбеляза и повишение на изследването на 

перцепцията за натоварване. Цел: Целта на това проучване беше да сравни оценката на децата 

по отношение на перцепцията за натоварване чрез категорийната скала на Borg за оценка на 

перцепцията за натоварване - Category-Ratio Perceived Exertion (CR-10) и визуално-аналоговата 

скала - Children's Effort Rating Table (Pictorial-CERT), както и да изследва дългосрочната 

възпроизводимост/повтаряемост на двете скали. Методи: Петдесет здрави деца (25 момичета 

и 25 момчета; на възраст 10.4 ± 0.5 години) участваха в три инкрементни теста на бягаща 

пътека с натоварване до достигането на максимално натоварване или максимален градиент на 

пътеката от 22% при 5.4 kм/час. Първите два теста (T1 и T2) бяха проведени с интервал от 1 

месец. Третият тест (T3) бе проведен 3 години по-късно и следваше точно същия протокол. 

Резултати: Перцепцията за натоварването корелираше сигнификантно с показателите за 

интензитета на натоварването – минутна вентилация, сърдечна честота и кислородна 

консумация за цялата група. Степента на корелация за всички тестове беше сигнификантно по-

висока за визуално-аналоговата скала - Pictorial-CERT (r = 0.62-0.88 и r = 0.59-0.71 съответно за  

Pictorial-CERT и  Borg CR-10). Вътрекласовите корелационни коефициенти между T1 и T2 бяха 

сигнификантно по-високи за Pictorial-CERT в сравнение с Borg CR-10 (0.77 vs. 0.54, съответно; z = 

-2.07; P = 0.038). Заключение: Визуално-аналоговата скала Pictorial-CERT е по-подходяща за 

употреба при деца от този възрастов диапазон и изглежда е по-възпроизводима в сравнение с   

Borg CR-10 скалата. Получените данни за валидиране препоръчват използването на Pictorial-

CERT при малки деца.  
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Abstract 

Introduction: Lung function measurements are an important part of the assessment of children with 

respiratory disorders. Romany children suffer more frequent than Bulgarian children from 

respiratory diseases, but there are no data about their normal lung function. 

Aim: To find out whether the Global Lung function Initiative (GLI) prediction equations for Caucasian 

persons (Quanjer at al 2012) fit Bulgarian and Romany children aged 10 -11 years. 

Methods: A total of 199 healthy children (48.7% boys) at age 10-11 took part in this study. The study 

protocol included comprehensive anthropometric and spirometric measurements. Z-scores for 

spirometric data were derived using the GLI2012 desktop software. 

Results: Mean age was 10.5 years (SD 0.5) and mean height in both groups was similar. Mean 

spirometry z-scores in Bulgarian and Romany children were in the reference interval for Caucasian 

persons (table). A significant difference between Bulgarian and Romany children was found only for 

zFEV1 in the whole group: 0.47(0.89) vs. 0.09(0.90), p<0.05 and also in the male group: 0.47(0.93) 

vs.0.01(0.96), p<0.05. The z-scores for FVC were lowest in Romany children. 

Conclusions: Global Lung function Initiative prediction equations fit the mean spirometry parameters 

in Bulgarian and Romany children and can be used in the clinical practice. Further studies are needed 

to evaluate the lung function parameters in school-age Romany children. 
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Въведение: Измерването на белодробните функции е важна част от изследването на деца с 

белодробни заболявания. Ромските деца боледуват по-често от респираторни заболявания в 

сравнение с българските деца, но данните за тяхната нормална белодробна функциа са 

оскъдни.  

Цел: Да се установи дали Global Lung function Initiative (GLI) регресионни уравнения за лица от 

кавказката раса (Quanjer at al 2012) са подходящи за приложение при български и ромски деца 

на възраст 10 -11 години. 

Методи: Общо 199 здрави деца (48.7% момчета) на възраст 10-11 години взеха участие в това 

проучване. Дизайнът на проучването включваше пълни антропометрични и спирометрични 

изследвания. Z-scores за спирометричните показатели беше приложен, използвайки GLI2012 

desktop software. 

Резултати: Средната възраст на участниците беше 10.5 години (SD 0.5), а средния ръст в двете 

групи не се различаваше. Средните спирометрични z-score при български и ромски деца беше 

в референтния интервал за лица от кавказката раса. Сигнификантна разлика между 

българските и ромските деца беше установена само за zFEV1 в цялата група: 0.47(0.89) vs. 

0.09(0.90), p<0.05 а също и при момчетата: 0.47(0.93) vs.0.01(0.96), p<0.05. Стойностите за z-

score за FVC бяха най-ниски при ромските деца.   

Заключение: Global Lung function Initiative регресионни уравнения са подходящи за повечето 

спирометрични показатели при българските и ромските деца и могат да се използват в 

клиничната практика. Необходими са още проучвания за оценка на белодробните функции при 

ромски деца в училищна възраст. 
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Abstract 

Introduction: Pulmonary function testing in healthy adults often exclude smokers especially if 

reference equations are derived or validated. The assessment of respiratory functions of smokers 

includes also the onset of smoking and its duration. 

 

Aim: The aim of the present study was to assess if the smokers achieve their maximal values and to 

compare them with nonsmokers. 

Methods: A total of 114 healthy young adults (68 male) at age 21.8 ± 1.2 took part in this study. The 

study protocol included comprehensive anthropometric and spirometric measurements. 

Results: All participants had values for VC, FVC and FEV1 above the LLN. In the group of male adults 

the smokers were prevalent - n=39 and their values for the main spirometry parameters were slightly 

but significant lower compared with nonsmokers - n=29 only for VC = 5.46 ± 0.6 vs. 5.82 ± 0.8, [L], 

p<0.05; whereas for FVC = 5.34 ± 0.7 vs. 5.59 ± 0.8, [L] and FEV1 = 4.66 ± 0.6 vs. 4.77 ± 0.5, [L/s] the 

difference was not significant. Non smoking women - n=31 - had higher values compared with the 

smoker group - n=15 - VC = 3.96 ± 0.6 vs. 3.77, [L] ± 0.4; FVC = 3.89 ± 0.6 vs. 3.72 ± 0.4, [L] and FEV1 = 

3.48 ± 0.4 vs. 3.31 ± 0.3, [L/s], but the difference was not significant. 

Conclusion: Young adults aged 20 to 25 achieve the predicted normal values of the main pulmonary 

function parameters, but male smokers show significant lower VC compared with nonsmokers. 
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Въведение: Функционалното изследване на дишането при здрави възрастни лица често 

изключва пушачите особено ако се изработват или валидират референтни уравнения. 

Изследването на белодробните функции при пушачите включва също и началото на 

тютюнопушенето, както и продължителността. 

Цел: Целта на настоящото проучване е да се определи дали пушачите достигат до техните 

максимални предвидени стойности и да се сравнят с тези на непушачи. 

Методи: В изследването взеха участие 114 здрави млади лица (68 мъже) на средна възраст 21.8 

± 1.2. В дизайна на проучването бяха включени пълни антропометрични и спирометрични 

изследвания.  

Резултати: При всички участници стойностите на основните спирометрични показатели VC, FVC 

и FEV1 бяха над долната граница на нормата - LLN. В групата на мъжете преобладаваха 

пушачите n=39 и техните стойности за основните спирометрични показатели бяха леко, но по-

ниски в сравнение с непушачите - n=29 като сигнификантно само за VC = 5.46 ± 0.6 vs. 5.82 ± 0.8, 

[L], p<0.05; докато за FVC = 5.34 ± 0.7 vs. 5.59 ± 0.8, [L] и FEV1 = 4.66 ± 0.6 vs. 4.77 ± 0.5, [L] 

разликата не беше значима. Жените непушачи - n=31 – имаха по-високи стойности, сравнени с 

пушачките - n=15 - VC = 3.96 ± 0.6 vs. 3.77, [L] ± 0.4; FVC = 3.89 ± 0.6 vs. 3.72 ± 0.4, [L] and FEV1 = 3.48 

± 0.4 vs. 3.31 ± 0.3, [L], но разликата не беше сигнификантна. 

Заключение: Младите лица на възраст между 20 и 25 години достигат предвидените нормални 

стойности на основните белодробни показатели, но при мъжете пушачи има сигнификантно 

по-ниски стойности за виталния капацитет, в сравнение с непушачите.  
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Abstract 

Introduction: Lung function tests in the pediatric population are an essential tool in the assessment 

of respiratory diseases. Regression equations used to derive the predicted normal values include 

height and weight but other anthropometric parameters may have an impact on normal lung 

function. 

The aim of the present study was to evaluate anthropometric determinants of lung function 

parameters in healthy Bulgarian children aged 7 to 18 years. 

Methods: Six hundred seventy-one healthy children (339 boys) aged 7-18 years took part in the study. 

All participants underwent comprehensive anthropometric measurements – standing height, weight, 

chest circumference, skin folds. BMI, body surface area (BSA) and fat-free mass (FFM) were 

calculated and used as determinants in regression equations. Studied group underwent complete 

pulmonary function assessment – (Master Screen Diffusion, Jaeger). 

Results: Main spirometric parameters - VC, FEV1 and FVC correlated with height, FFM, weight, BMI 

and age. Strongest correlation was found for FEV1 with height in both genders(r=0,934). FEV1 and 

FVC showed very high correlation with FFM (r=0,933), but less with BMI -(r=0,477). Stepwise 

regression analysis applied to the studied group gave the following regression equation for FEV1 (L) 

= -2.667 + 0.028 * Ht + 0.032 * FFM + 0.016 * Age – 0.114 * Sex(1;2) where R = 0.96; R2 = 0.915; that is 

suitable to be applied in clinical practice. 

Conclusions: Height explained the maximum variance for lung function parameters in healthy 

pediatric population but FFM was also included as a determinant in the best-fit regression equation. 
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Въведение: Белодробните функционални тестове в детската възраст са основен инструмент 

при оценката на респираторните заболявания. Регресионните уравнения, използвани за 

получаването на предвидените нормални стойности включват ръста и теглото, но други 

антропометрични параметри също може да имат влияние върху нормалната белодробна 

функция. 

Целта на настоящото проучване е да се определят антропометричните детерминанти на 

белодробните функционални показатели при здрави български деца на възраст от 7 до 18 

години. 

Методи: В това проучване участваха шестотин седемдесет и едно здрави деца (339 момчета) 

на възраст от 7 до 18 години. Всички участници в проучването проведоха пълни 

антропометрични изследвания – ръст, тегло, гръдни обиколки, кожни гънки, Индекса на 

телесната маса - BMI, телесната повърхност (BSA) и активната телесна маса (FFM) бяха 

изчислени и включени като детерминанти в регресионните уравнения. Изследваната група 

премина също през пълно функционално изследване на дишането на спирометричен апарат – 

(Master Screen Diffusion, Jaeger). 

Резултати: Основните спирометрични показатели - VC, FEV1 и FVC корелираха с ръста, FFM, 

теглото, BMI и възрастта.Най-силна корелация беше намерена за FEV1 с ръста и при двата пола 

(r=0,934). FEV1 и FVC показаха много силна корелация с FFM (r=0,933), но по-слаба с BMI -

(r=0,477). Стъпковият регресионен анализ приложен към изследваната група даде следното 

регресионно уравнение за FEV1 (L) = -2.667 + 0.028 * ръст + 0.032 * FFM + 0.016 * възраст – 0.114 * 

пол(1;2) където R = 0.96; R2 = 0.915; което го прави подходящо за използване в клиничната 

практика.  

Заключение: Ръстът обяснява максимално вариабилността в белодробните функционални 

показатели при здрави деца, но FFM също участва като детерминанта в най-подходящото 

регресионно уравнение.  
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Abstract 

Introduction: The diagnosis of lung function impairments in childhood is highly dependent on 

reference values used. Previous studies for carbon monoxide diffusing capacity of the lung (TL,CO) in 

children have limited use because they were done by different methods and with small number of 

participants. 

Aim: The aim of this study was to derive prediction equations and normal reference values for carbon 

monoxide diffusing capacity of the lung (TL,CO) in healthy Bulgarian children in the age span 7-18 

years. 

Methods: Five hundred forty nine healthy children (254 boys/295 girls) took part in the study. Study 

protocol included comprehensive anthropometric, spirometric and measurements for carbon 

monoxide diffusing capacity of the lung (TL,CO). 

Results: Prediction equations were calculated separately for boys and girls. There were significantly 

higher values for single breath TL,CO in boys compared to girls - 7.19±2.47 vs. 6.51±1.71 mmol.min-

1kPa-1 (p‹0.001). Alveolar volume (VA) in both genders shows similar values. TL,CO and VA showed 

close correlations with height (r2 between 0.82 and 0.90). With increasing height all children 

presented a faster increase in TL,CO than in VA. Height (Ht) explained the maximum variance for 

TL,CO parameters and the best-fit regression equation relating functional parameters and body 

height was the exponential function Y=b0ˆ(eˆˆ(b1ˆht)). 

Conclusions: The developed prediction equations can be used in clinical practice. Compared with 

reference equations based on other populations, regional reference values are biologically more 

suitable for the interpretation of spirometric data. 
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Въведение: Диагнозата при увреждания на белодробната функция в детската възраст зависи 

от използваните референтни уравнения. Предишните проучвания за дифузионния капацитет за 

въглероден оксид на белите дробове (TL,CO) при деца не се използват често, защото са 

извършени по различни методи или включват малък брой участници.  

Цел: Целта на настоящото проучване е да бъдат получени референтни уравнения за 

дифузионния капацитет за въглероден оксид на белите дробове (TL,CO) при здрави български 

деца на възраст от 7 до 18 години. 

Методи: В това проучване взеха участие петстотин четиридесет и девет здрави деца (254 

момчета/295 момичета). Дизайна на проучването включваше пълни антропометрични 

измервания, спирометрични изследвания и измерване на дифузионния капацитет за 

въглероден оксид на белите дробове (TL,CO). 

Резултати: Референтните уравнения са разработени поотделно за двата пола. Налице бяха 

сигнификантно по-високи стойности за дифузионния капацитет за въглероден оксид на белите 

дробове (TL,CO) при момчетата в сравнение с момичетата - - 7.19±2.47 vs. 6.51±1.71 mmol.min-

1kPa-1 (p‹0.001). Алвеоларната вентилация (VA) и при двата пола беше подобна. TL,CO и VA 

показа близка корелация с ръста (r2 между 0.82 и 0.90). С нарастването на ръста всички деца 

показаха по-бързо повишаване на TL,CO сравнено с VA. Ръстът обяснява максималната 

вариабилност на TL,CO показателите и best-fit регресионно уравнение във връзка с 

функционалните показатели и ръста е експоненциалната функция от вида: Y=b0ˆ(eˆˆ(b1ˆръст)). 

Заключение: Предложните регресионни уравнения могат да се използват в клиничната 

практика. Сравнени с уравненията, получени от други популации, регионалните референтни 

стойности са биологично по-подходящи за интерпретация на спирометрични данни 
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Abstract 

Background:Oxygen uptake efficiency slope (OUES) was proposed by Baba et al. (JAAC, 1996, 28; 

1567-72) and presumed not to require maximal effort. It is not clear though whether exercise 

intensity influences oxygen uptake efficiency. 

The aim of this study is to investigate whether exercise protocol intensity affects the oxygen uptake 

efficiency. 

Material and methods: Sixty healthy children aged 13.3±0.8 (mean±SD) were included in the study. 

They were equally distributed into three groups performing protocols with different intensity – 

Bruce, Balke and modified Balke (Marinov et al. Acta Physiol Pharmacol Bulg. 2003;27:47-51). The 

three groups were comparable regarding age, height, weight. 

Results: In the whole group OUES showed strong correlation with VO2 peak (r=0.776); anaerobic 

threshold (r=0.789) and moderate correlation with the anthropometric parameters (height – r=0.581; 

weight – r=0.633) p<0.001 for all. The applied protocols had different intensity: Bruce= 2.4±0.3, Balke 

= 0.7±0.3, mod. Balke = 2.5±0.4 [mL.min-1.kg-1]; p<0.05. OUES for the whole exercise duration had 

the following values: 2782±462 vs 2431±544 vs 2581±594 [mL.min-1.logL-1] for the three protocols, 

respectively, which did not differ significantly (p=0.122). Rating of perceived exertion reproduces 

objectively measured exercise intensity (5.6±1.4 vs 4.5±1.7 vs 5.5±1.1; p<0.05, ANOVA Bonferroni post 

hoc). 

Conclusion: OUES can reliably evaluate functional capacity in children, independent of exercise 

intensity. 
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Въведение: Наклона на ефективността на кислородната консумация - oxygen-uptake efficiency 

slope (OUES) е въведен от Baba et al. (JAAC, 1996, 28; 1567-72) и не изисква полагането на 

максимално усилие. Не е ясно дали интензивността на натоварването повлиява ефективността 

на кислородната консумация. 

Целта на това проучване е за изследва дали интензивността на приложения протокол за 

натоварване влияе върху ефективността на кислородната консумация. 

Материал и методи: В проучването участваха 60 здрави деца на възраст 13.3±0.8 (средна±SD). 

Те бяха равномерно разпределени в три групи, които извършваха натоварване с различна 

интензивност – по протокола на Bruce, Balke и модифициран Balke (Marinov et al. Acta Physiol 

Pharmacol Bulg. 2003;27:47-51). Трите групи бяха съпоставими, на приблизително еднаква 

възраст, ръст и тегло.  

Резултати: В цялата група OUES показа силна корелация с  VO2 peak (r=0.776); анаеробния праг 

(r=0.789) и средно степенна корелация с антропометричните показатели (ръст – r=0.581; тегло 

– r=0.633), p<0.001 за всички. Приложените протоколи имаха различна интензивност: Bruce= 

2.4±0.3, Balke = 0.7±0.3, модифициран Balke = 2.5±0.4 [mL.min-1.kg-1]; p<0.05. OUES за цялата 

продължителност на натоварването имаше следните стойности: 2782±462 vs 2431±544 vs 

2581±594 [mL.min-1.logL-1] за трите протокола съответно, които не се различаваха 

сигнификантно (p=0.122). Степента на перцепция за натоварването обективно отразява 

измерената интензивност на теста (5.6±1.4 vs 4.5±1.7 vs 5.5±1.1; p<0.05, ANOVA Bonferroni post 

hoc). 

Заключение: OUES може надеждно да оцени функционалния капацитет при деца, независимо 

от интензивността на физическото натоварване. 
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Abstract 

Background: Assessment of the fraction exhaled nitric oxide (FeNO) is commonly used for evaluation 

of the underlying inflammation in the airways but NO also reduces the epithelial adhesion and uptake 

of Peudomonas aeruginosa. 

The aim of the study is to compare FeNO levels in patients with cystic fibrosis and bronchial asthma. 

Patients and methods: Exhaled NO was determined with a chemiluminescence analyzer (Niox Mino, 

Aerocrine, Sweden). Single breath FeNO measurements at 50 mL.sec-1 were performed in 18 stable 

cystic fibrosis (CF) patients (further subdivided with respect to Pseudomonas aeruginosa infection to 

Ps(+) and Ps(-) groups), 19 patients with atopic bronchial asthma and 15 non-smoking controls 

(mean±SD age=14.7±6.6 vs. 14.2±5.1 vs. 16.1±5.5 years; p>0.05). All subjects underwent 

comprehensive anthropometric and pulmonary function assessment (MasterScreen Diffusion, E. 

Jaeger, Germany). 

Results: The highest levels of FeNO were found in patients with bronchial asthma (41.4±14.2 ppb) 

while CF and controls did not differ significantly (16.4±7.8 vs14.1±4.1 ppb; p>0.05). The Ps(+) CF 

patients revealed significantly lower FeNO than Ps(-) (8.8±3.1 vs 23.1±2.0 ppb;p<0.001) having also 

lower mean expiratory flows (MEF50%= 54.7±27.8 vs 82.7±20.7 %pred; p<0.05 and MEF25%=33.6±9.6 

vs 57.7±13.5 %pred;p<0.001). 

Conclusion: Patients with atopic bronchial asthma have significantly higher values of FeNO. The 

levels of nitric oxide in gross cystic fibrosis group are comparable to those found in controls. The 

Ps(+) cystic fibrosis patients have significantly lower values than Ps (-) and controls. 
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Въведение: Изследването на фракцията на издишания азотен оксид (FeNO) е често използвана 

за оценка на подлежащо възпаление на дихателните пътища, но NO също намалява епителната 

адхезия и залавянето на Peudomonas aeruginosa. 

Целта на проучването бе да сравни нивата на FeNO при пациенти с муковисцидоза и с 

бронхиална астма.  

Пациенти и методи: Издишаният NO беше определян чрез хемилуминисцентен анализатор 

(Niox Mino, Aerocrine, Sweden). Еднократно издишване с измерване на FeNO при 50 mL.sec-1 

беше извършено при 18 стабилни пациенти с муковисцидоза(CF) (по-късно подразделени по 

отношение  на Pseudomonas aeruginosa инфекцията като Ps(+) и Ps(-) групи), 19 пациенти с 

атопична бронхиална астма и 15 здрави контроли непушачи (средна±SD възраст=14.7±6.6 vs. 

14.2±5.1 vs. 16.1±5.5 години; p>0.05). Всички участници в проучването проведоха пълни 

антропометрични и спирометрични изследвания (MasterScreen Diffusion, E. Jaeger, Germany). 

Резултати: Най-високи нива на FeNO бяха намерени при пациентите с бронхиална астма 

(41.4±14.2 ppb) докато CF и контролите не се различаваха сигнификантно (16.4±7.8 vs.14.1±4.1 

ppb; p>0.05). При Ps(+) CF пациенти се установиха сигнификантно по-ниски стойности на FeNO 

спрямо Ps(-) (8.8±3.1 vs 23.1±2.0 ppb;p<0.001) заедно с по-ниските стойности на средните 

експираторни дебити (MEF50%= 54.7±27.8 vs 82.7±20.7 %pred; p<0.05 and MEF25%=33.6±9.6 vs 

57.7±13.5 %pred; p<0.001). 

Заключение: Пациентите с атопична бронхиална астма имат сигнификантно по-високи 

стойности на FeNO. Нивата на азотен оксид в групата с муковисцидоза са сравними с тези, 

намерени при контролите. При Ps(+) пациенти с муковисцидоза се установяват сигнификантно 

по-ниски стойности отколкото при Ps (-) и контролите. 
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Introduction: 

Air pollution has considerably decreased in many of the urbanized territories in Europe in the last 10 

to 15 years, as compared to its levels in the middle of the previous century. This is the reason why 

nowadays the indicators morbidity[r] and mortality, widely used at the time to assess health, are not 

effective enough. Under the contemporary conditions of lower concentrations of air pollutants, 

much more precise methods are required to characterize the consequences of air pollution for the 

health. The aim of the present study was to analyze respiratory functions and physical capacity in 

children living under conditions of low degree air pollution. 

Methods: 

In 2004 we carried out a complete functional study of respiration and a cardiopulmonary exercise 

testing among 93 children (50 boys/43 girls) aged 13.36±0.53 (X±SD) years. According to data of the 

Regional Inspectorate of Environment and Water Resources, the latter live at air pollutant levels 

which are under or a little above the maximum admissible concentrations. 

Results: 

The mean annual concentrations of controlled pollutants were: (X±SE): TSPM (mg/m3) - 0.13±0.035, 

SO2 (μg/m3) - 29.70±7.757, NO2 (μg/m3) - 10.76±0.791, H2S (μg/m3) – 0.05±0.020, Pb (μg/m3) - 

0.06±0.009, NH3 (mg/m3) - 0.02±0.010. 

No deviations were observed in the mean values of the functional indices analyzed, which were over 

40 in number, with regard to the referent levels for the respective age and sex (X±SD): VC - 3.50±0.62 

L, FVC - 3.43±0.63 L, FEV1 - 3.14±0.56 L, Tiffneau - 89.79±5.18%, etc. The individual assessment showed 

lower values for some indices (predominantly in the boys) - TLCpred under 90% (81.6÷89.8%), 

MEF50pred under 70% (58.1÷65.6%), MHF25pred under 60% (34.7÷53.4), TLCOpred under 80% 

(62.6÷79.9), etc. 

Conclusions: No pathologic changes were observed in the external breathing and physical capacity of 

the majority of the children studied, although in the more susceptible ones low degree air pollution 

caused reduction in some indices. The study of external breathing and physical capacity are adequate 

methods for health assessment of the influence of low degree pollution. 
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Въведение: 

Атмосферното замърсяване значително намаля в някои от индустриалните територии на 

Европа в последните 10-15 години, сравнено с нивата в средата на миналия век. Това е 

причината понастоящем индикаторите заболеваемост и смъртност, широко използвани за 

оценка на здравето, да не са достатъчно ефективни. При съвременните условия на по-ниски 

концентрации на атмосферните замърсители са необходими много по-прецизни методи, които 

да характеризират последиците от атмосферното замърсяване върху здравето. Целта на 

настоящото проучване е да анализира респираторните функции и физическия капацитет на 

деца, живеещи в условията на ниско атмосферно замърсяване.  

Методи: 

През 2004 г. проведохме пълно функционално изследване на дишането и кардиопулмонален 

тест с физическо натоварване при 93 здрави деца (50 момчета/43 момичета) на възраст 

13.36±0.53 (средна±SD) години. Съгласно данните на регионалния инспекторат по околната 

среда и водите тези деца са живели при нива на атмосферни замърсители, които са под или 

малко над допустимите концентрации.  

Резултати: 

Средните годишни концентрации на контролираните замърсители бяха : (средна±SE): TSPM 

(mg/m3) - 0.13±0.035, SO2 (μg/m3) - 29.70±7.757, NO2 (μg/m3) - 10.76±0.791, H2S (μg/m3) – 0.05±0.020, 

Pb (μg/m3) - 0.06±0.009, NH3 (mg/m3) - 0.02±0.010. 

Не са намерени отклонения в средните стойности на анализираните над 40 функционални 

показатели, като сравнени с референтните стойности и по пол бяха (средна±SD): VC - 3.50±0.62 

L, FVC - 3.43±0.63 L, FEV1 - 3.14±0.56 L, Tiffneau - 89.79±5.18%, etc. Индивидуалната оценка показа 

по-ниски стойности на някои от показателите (предимно при момчетата) - TLCpred под 90% 

(81.6÷89.8%), MEF50pred под 70% (58.1÷65.6%), MEF25pred под 60% (34.7÷53.4), TLCOpred под 80% 

(62.6÷79.9), etc. 

Заключение: Не се установяват патологични промени във външното дишане и физическия 

капацитет при повечето от изследваните деца, въпреки че при по-предразположените ниската 

степен на атмосферно замърсяване води до снижаване на някои показатели. Изследванията на 

външното дишане и физическия капацитет са адекватни методи за здравна оценка на 

влиянието на ниско степенно атмосферно замърсяване.  
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Objective: 

To study the respiratory functions in adolescents who, in their early childhood, have lived in 

conditions of massive air pollution, in comparison with a group of age-matched subjects who have 

lived in the presence of lower levels of air pollutants. 

Materials and Methods: 

A complete functional study of external breathing was carried out twice as the children grew up: 

First study (I), first group (1)—ones who have lived during their first 4 to 5 years in conditions of high 

levels of air pollution: N=65, mean±SD (27 boys at age 10.47±0.49 y and 38 girls at age 10.29±0.46 y); 

second group (2)—who have lived in an environment of considerably lower levels of air pollution: 

N=61 (34 boys at age 10.47±0.51 y and 27 girls at age 10.37±0.49 y). We investigated the same children 

4 years later (Second study II), during the period of their pubertal development. 

Results: 

2(1 vs. 2)—Boys: FVC%pred: 93.19±8.29 vs. 98.43±11.41, P=0.042; FEV1% pred: 100.90±6.28 vs. 

106.04±10.39, P=0.027; FEV1/FVC% – 84.59±5.30 vs. 87.82±6.66, P=0.040; TLC%pred: 90.48±7.96 vs. 

102.89±12.37, P<0.0001. II (1 vs. 2)—Boys: FVC%pred: 96.04±7.2 vs. 97.96±11.92, P=0.444; FEV1/FVC%: 

85.40±5.86 vs. 88.55±6.25, P=0.050; MEF25%pred: 82.00±28.34 vs. 98.15±30.11, P=0.038; Va: 4.64±0.77 

vs. 4.74±0.72, P=0.602; TLC%pred: 99.02±8.11 vs. 100.05±9.46, P=0.655. Similar results were found in 

girls. 

Conclusions: 

(1) The average levels of respiratory indicators correspond to the referential values in both groups, in 

the 2 trials of the study. (2) Lower spirometric indices were found among children who, during their 

first years of life, have lived in conditions of massive air pollution. The pubertal stimulus in 

development contributes for the compensation of the lower lung function parameters from early 

childhood, but some unfavorable tendencies continue to persist. 



Turnovska, T.; Marinov, B.; Mandadzhieva, S.  

External breathing during puberty after exposure to high levels of air pollution in early childhood 

Въведение: 

Да се изследват респираторните функции при подрастващи, които по време на ранното си 

детство са били изложени на значително атмосферно замърсяване в сравнение с група деца на 

същата възраст, които са живели в условия на ниско ниво на атмосферно замърсяване.  

Материали и методи:  

Пълно функционално изследване на външното дишане беше осъществено два пъти по време 

на растежа на децата: Първо изследване (I), първа група (1)—тези, които са живели по време 

на първите 4-5 години в условията на високи нива на атмосферно замърсяване: N=65, 

средна±SD (27 момчета на възраст 10.47±0.49 г. и 38 момичета на възраст 10.29±0.46 г.); втора 

група (2)— тези, които са живели в условия на ниско ниво на атмосферно замърсяване: N=61 

(34 момчета на възраст 10.47±0.51 г. и 27 момичета на възраст 10.37±0.49 г.). Ние изследвахме 

същите деца 4 години по-късно – второ изследване (II), по време на периода на техния 

пубертетен скок в развитието.  

Резултати: 

2(1 vs. 2)—Момчета: FVC%pred: 93.19±8.29 vs. 98.43±11.41, P=0.042; FEV1% pred: 100.90±6.28 vs. 

106.04±10.39, P=0.027; FEV1/FVC% – 84.59±5.30 vs. 87.82±6.66, P=0.040; TLC%pred: 90.48±7.96 vs. 

102.89±12.37, P<0.0001. II (1 vs. 2)—Момчета: FVC%pred: 96.04±7.2 vs. 97.96±11.92, P=0.444; 

FEV1/FVC%: 85.40±5.86 vs. 88.55±6.25, P=0.050; MEF25%pred: 82.00±28.34 vs. 98.15±30.11, P=0.038; 

VА: 4.64±0.77 vs. 4.74±0.72, P=0.602; TLC%pred: 99.02±8.11 vs. 100.05±9.46, P=0.655. Подобни 

резултати са установени и при момичетата.  

Заключение: 

(1) Средните стойности на респираторните показатели кореспондират с референтните 

стойности при двете групи, по време на 2те изследвания. (2) По-ниски стойности на 

белодробните функционални показатели са по-ниски при децата, които са живели по време на 

ранното си детство в условията на високи нива на атмосферно замърсяване. Пубертетния скок 

в развитието допринася за компенсиране на по-ниските стойности на белодробните 

показатели от ранното детство, но все още са налице някои неблагоприятни тенденции.  
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Background and Objective: 

In the recent years, during the transition to market economy, the ecological conditions in Bulgaria 

were alleviated due to the reduction and shutting down of a number of productions polluting the 

environment. Several trials showed marked improvement of spirometric indices in children living at 

reduced levels of air pollution. The socioeconomic situation at that time was characterized with 

higher rate of unemployment, deficient nutrition and a lot of stress. Having in mind that 

cardiopulmonary exercise test give integral evaluation of the functional reserve we aimed at 

measuring the functional capacity of two groups of children living in an environment with different 

level of air pollution and socioeconomic conditions. 

Methods: 

The first group, consisting of 66 clinically healthy children, aged 13.30 ± 0.46 years (X ± SD), was living 

at higher mean year concentrations of TSPM, Pb, SO2, NO2, NH3 than the second group (61 clinically 

healthy children aged 13.41 ± 0.50) belonging to families in which the parents had lower level of 

education. The cardiopulmonary test was carried out on tredmill TrackMaster™, (Jass Fitness 

Systems, USA) by our modification of the Balke protocol. 

Results: 

The children in the second group had higher spirometric indices Tiffneau–89.87 ± 5.52% vs. 87.70 ± 

5.80% (X ± SD); MEF50 pred–105.68 ± 20.61% vs. 97.55 ± 22.11% but lower functional capacity VO2max = 

2049.17 ± 369.94 vs. 1590.25 ± 345.52 and also VO2max/kg = 24.29 ± 4.05 vs. 31.18 ± 3.18 ml. 

Conclusion: 

Children belonging to families with lower socioeconomic status had reduced functional capacity. 

https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2009/11001/Integral_Health_Evaluation_of_Children_Living_in.424.aspx
https://journals.lww.com/epidem/Fulltext/2009/11001/Integral_Health_Evaluation_of_Children_Living_in.424.aspx
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Въведение и цел: 

В последните години, по време на прехода към пазарна икономика, екологичните условия в 

България се подобриха поради намаляването на капацитета или пълното затваряне на редица 

производства, замърсяващи околната среда. Редица проучвания показаха, че има изразено 

подобрение на спирометричните индекси при деца, живеещи в условията на намалени нива на 

атмосферно замърсяване. Социално икономическата ситуация в същото време се 

характеризира с висока степен на безработица, дефицитно хранене и високо ниво на стрес. 

Кардиопулмоналните тестове с натоварване дават интегрална оценка на функционалния 

резерв, затова те могат да бъдат използвани при измерването на функционалния капацитет 

при две групи деца, живеещи в райони с различно атмосферно замърсяване и социално 

икономически условия. 

Методи: 

Първата група, състояща се от 66 клинично здрави деца на възраст 13.30 ± 0.46 години (средна 

± SD), живее при условия на по-висока годишна концентрация на TSPM, Pb, SO2, NO2, NH3 в 

сравнение с втората група (61 клинично здрави деца на възраст 13.41 ± 0.50) принадлежаща към 

семейства, в които родителите имат ниско образователно ниво.  Кардиопулмоналния тест с 

натоварване беше осъществен на бягаща пътека TrackMaster™, (Jass Fitness Systems, USA) чрез 

модификация на протокола на Balke. 

Резултати: 

Децата във втората група имаха по-високи спирометрични показатели – индекс на Tiffneau–

89.87 ± 5.52% vs. 87.70 ± 5.80% (X ± SD); MEF50 pred–105.68 ± 20.61% vs. 97.55 ± 22.11% но по-нисък 

функционален капацитет - VO2max = 2049.17 ± 369.94 vs. 1590.25 ± 345.52 а също и  VO2max/kg = 

24.29 ± 4.05 vs. 31.18 ± 3.18 ml. 

Заключение: 

Децата от семейства с по-нисък социално икономически статус имат понижен функционален 

капацитет.  
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Abstract 

The objective of this study was to perform a full functional examination of the external breathing of 

two cohorts healthy children, living in the same areas, but under the influence of different low levels 

of air pollution. The following methods were used: First cohort (I) 27 boys at age 10.47 ± 0.49 y and 

38 girls at age 10.29 ± 0.46 y were examined in years 1996, 1997, 1998, 1999; Second cohort (II) - 34 

boys at age 10.47 ± 0.51 y and 27 girls at age 10.37 ± 0.49 y had lived in conditions of lower level of 

pollution; they had visited the same schools as the children of the First cohort and were examined in 

years 2001, 2002, 2003 and 2004. All 8 series of the study were conducted in the Pulmonary Function 

Testing Laboratory of the Medical University of Plovdiv. The results obtained in the present 

investigation suggest that the average levels of respiratory indices have significantly lower average 

values in the first cohort compared to the second one: VC%pred (Vital capacity as a % of predicted 

value): 94.99 (I) vs. 99.88% (II), P = 0.000; FVC%pred (Forced vital capacity as a % of predicted value): 

92.09 (I) vs. 100.94% (II), P = 0.000; FEV1%pred (Forced expiratory volume per 1 s as a % of predicted 

value): 100.40 (I) vs. 109.09 (II), P = 0.000, etc. The following conclusions were made: 1. The 

restrictive effect of air pollution on respiratory functions has been established, even when it is below 

the admissible levels. 2. The pubertal stimulus in development contributes to the compensation of 

the lower lung function parameters from early childhood, but some unfavorable tendencies continue 

to persist. 
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Целта на това проучване беше да се осъществи пълно функционално изследване на външното 

дишане при две кохорти от здрави деца, живеещи в един и същ район, но под различно 

влияние на ниски нива на атмосферно замърсяване.  

Бяха използвани следните методи: Първата кохорта (I) - 27 момчета на възраст 10.47 ± 0.49 

години и 38 момичета на възраст 10.29 ± 0.46 бяха изследвани през 1996, 1997, 1998, 1999; 

Втората кохорта (II) - 34 момчета на възраст 10.47 ± 0.51 години и 27 момичета на възраст 10.37 ± 

0.49 години, живеещи в условията на ниско ниво на атмосферно замърсяване, посещаващи 

същите училища, като децата от първата кохорта, бяха изследвани през 2001, 2002, 2003 и 2004 

година. Всички 8 теста на това изследване са проведени във лабораторията за функционално 

изследване на дишането при Медицински университет – Пловдив.  

Резултатите, получени от това проучване показват, че общото ниво на респираторни 

показатели е сигнификантно по-ниско при децата от първата кохорта, в сравнение с децата от 

втората: VC%pred (витален капацитет като % от предвиденото): 94.99 (I) vs. 99.88% (II), P = 0.000; 

FVC%pred (форсиран витален капацитет като % от предвиденото): 92.09 (I) vs. 100.94% (II), P = 

0.000; FEV1%pred (форсиран експираторен обем за 1 сек. като % от предвиденото): 100.40 (I) vs. 

109.09 (II), P = 0.000, и др. Обобщеното заключение беше следното: 1. Атмосферното 

замърсяване има ограничаващ ефект върху респираторните функции дори и когато нивата му 

са под допустимите. 2. Пубертетния скок в развитието допринася за компенсиране на по-

ниските стойности на белодробните показатели от ранното детство, но все още са налице 

някои неблагоприятни тенденции.  
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Abstract 

A diagnosis of lung function impairment in childhood is highly dependent on the respective reference 

values. Population differences in the pulmonary function of children have been frequently reported. 

The AIM of this study was to derive normal spirometric reference values for Bulgarian children and 

adolescents and to compare these results with other data set including our own reference equations 

developed 20 years ago. Forced vital capacity (FVC), forced expiratory volume in 1 s (FEV1), and 

parameters of maximum expiratory flow-volume curves were measured in 671 healthy Bulgarian 

school children (339 males and 332 females) aged 7-18 years. Multiple linear regression analysis was 

performed for each spirometric parameter against age, height, weight, chest circumferences and fat 

free mass in both sexes. Excluding ratios, all measured spirometric parameters increased nonlinearly 

with age and height, and were significantly higher in boys than girls in adolescence. Height (H) 

explained the maximum variance for spirometric parameters and the best-fit regression equation 

relating functional parameters and body height was a power function (Y = a.Hb). FVC and FEV1 

showed close correlations with height (r2 between 0.85 and 0.92), whereas the coefficients of 

determination for the flows were less close (r2 from 0.85 for PEF to 0.67 for MEF25%; always higher 

in boys). The developed prediction equations can be used in clinical practice. In comparison with 

reference equations based on European or USA populations, regional reference values are 

biologically more suitable for the interpretation of spirometric data. 
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Abstract 

Диагнозата на белодробните функционални увреждания в детската възраст зависи от 

използваните референтни уравнения. Често се споменава наличието на различия в 

белодробните функции при отделните популации. Целта на настоящото проучване беше да се 

получат нормалните спирометрични референтни граници за български деца и подрастващи и 

да се сравнят с други бази данни, включително и с наши референтни уравнения, но 

разработени преди 20 години. Форсирания витален капацитет(FVC), форсирания експираторен 

обем за 1 секунда (FEV1), и параметрите на максималните експираторни дебит обемни криви 

бяха изследвани при 671 здрави български деца (339 момчета и 332момичета) на възраст 7-18 

години. Приложен беше стъпков регресионен анализ за всеки от спирометричните показатели 

съответно спрямо възрастта, ръста, теглото, гръдната обиколка и активната телесна маса при 

двата пола. С изключение на съотношенията, всички измерени спирометрични показатели 

нарастваха в нелинейна зависимост спрямо възрастта и ръста, като бяха сигнификантно по-

високи при момчетата, сравнени с момичетата по време на юношеството. Ръстът обясняваше 

максималната вариабилност на спирометричните показатели и best-fit регресионно уравнение 

по отношение на функционалните показатели и височината беше - power function (Y = a.Hb). 

FVC и FEV1 имаха силна корелация с ръста (r2 между 0.85 и 0.92), докато коефициентите на 

определяне за дебитите бяха значително по-ниски (r2 от 0.85 за PEF до 0.67 за MEF25%; винаги 

по-високи при момчетата). Предложените регресионни уравнения могат да се използват в 

клиничната практика. В сравнение с референтните уравнения от европейски или американски 

популации, регионалните референтни уравнения са биологически по-подходящи за 

интерпретация на спирометричните данни.  
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Abstract 

Introduction Assessment of physical capacity in the pediatric population has always been a major 

issue in developmental exercise physiology. It may be influenced by a number of factors, e.g. genetic 

endowment, developmental rate, body composition, and habitual physical activity. The adverse 

effects of smoking on the parameters and maximal effort during standardized submaximal treadmill 

test is not well known. 

Purpose The aim of the present study was to evaluate the determinants of gas exchange in smoking 

and nonsmoking teenagers during an incremental exercise test. 

Materials and Methods One hundred and fifty healthy Bulgarian school children in the age span 15 – 

17 years took part in the study. All participants completed anthropometric measurements – standing 

height, weight and BMI and a questionnaire about smoking habits. The studied group performed an 

incremental exercise test on a treadmill following a modified Balke protocol. 

Results Near 90% of participating teenagers completed the exercise test to the end. Boys showed 

significantly higher values of oxygen consumption on different levels of the test and maximal oxygen 

consumption - VO2 peak mL.min-1 = 2287±337 vs. 1702±278; p<0.001. In the studied population, 

smokers had slightly lower values without a significant difference - VO2 peak mL.min-1 = 1777±288 vs. 

1851±417; NS. VO2 increases with age and correlated best with weight (R=0.83) and height (R=0.65) 

but less with BMI (R=0.59). Ventilatory equivalents for O2 and CO2(VE/VO2, VE/VCO2) decline with 

age. Girls in comparison with the boys had greater fatigue perception (Borg scale) during the 

incremental test. 

Conclusions The anthropometric parameters were the best determinants of physical capacity in 

teenagers. Smokers showed slightly lower but not significant values for VO2 peak. Boys had 

significantly higher values for VO2 peak compared with girls. 
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Abstract 

Въведение: 

Изследването на физическия капацитет при деца винаги е представлявало интерес във 

физиологията на развитието. Може да бъде повлияно от редица фактори напр.генетични 

особености, степен на развитие, телесна структура, хабитуална физическа активност. 

Увреждащите ефекти на тютюнопушенето върху показателите и максималното достигнато 

натоварване при стандартизирани субмаксимални тестове с натоварване на бягаща пътека не 

са достатъчно проучени.  

Цел: 

Целта на настоящото изследване е да се определят детерминантите на газовата обмяна при 

юноши пушачи и непушачи по време на инкрементен тест с натоварване. 

Материали и методи: 

В изследването взеха участие сто и петдесет здрави български юноши на възраст 15-17 години. 

Всички участници преминаха през пълни антропометрични измервания – ръст, тегло, индекс 

на телесната маса и въпросник относно вредни навици и тютюнопушене. Изследваната група 

извърши инкрементен тест с натоварване на бягаща пътека по модифициран протокол на 

Balke. 

Резултати: 

Почти 90% от участниците завършиха теста с натоварване докрай. Момчетата показаха 

сигнификантно по-високи стойности на кислородната консумация на различни етапи от теста и 

максимална кислородна консумация - VO2 peak mL.min-1 = 2287±337 vs. 1702±278; p<0.001. При 

изследваната популация пушачите имаха малко по-ниски стойности без сигнификантна 

разлика VO2 peak mL.min-1 = 1777±288 vs. 1851±417; NS. 

VO2 нарастваше с възрастта и корелира най-добре с теглото (R=0.83) и ръста (R=0.65), но по-

слабо с BMI (R=0.59). Вентилаторните еквиваленти за O2 и CO2 (VE/VO2, VE/VCO2) се снижават с 

възрастта. При момичетата за разлика от момчетата се установява по-висока перцепция за 

натоварването (Borg scale) по време на инкрементния тест.  

Заключение: 

 Антропометричните показатели бяха най-добрите детерминанти на физическия капацитет при 

юношите. Пушачите имаха малко по-ниски стойности без сигнификантна разлика по 

отношение на VO2 peak. Момчетата показаха по-високи стойности за VO2 peak в сравнение с 

момичетата.  
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Abstract: 

Mass impoverishment of the population was the high price of the socioeconomic transition in 

Bulgaria. One of the population groups most seriously affected were the Romanies. The aim of the 

present study was to carry out a pilot study on the differences in spirometric and cardiopulmonary 

exercise functions between Bulgarian and Romany children living in an ecologically risky region 

during the years of socioeconomic transition. The study was carried out in May 2001. Twenty-four 

children, 14 Bulgarian and 10 Romany, of similar age took part in it. All of them dwelt in a district close 

to a cement plant, and have attended a school located not farther than of 800-1000 m from the 

plant. The air pollution assessment was based on the data of a regular monitoring station in the 

vicinity of the school. Probes were manually taken according to the Bulgarian regulations. The 

children`s parents were asked to fill in a questionnaire requesting information on each child's birth-

weight, disease history from the birth, symptoms and complaints for the last 12 months, etc. 

Pulmonary function testing was performed by a diagnostic system (MasterScreen Diffusion, E. 

Jaeger, Wuerzburg, Germany). The cardiopulmonary exercise test was carried out on a motor driven, 

electronically controlled treadmill (TrackMaster, JAS Fitness Systems, Pensacola, FL, USA). The 

following pollutants were analyzed: total suspended particulate matter (TSPM), Pb, SO2, NO2, H2S, 

and NH3. The average yearly concentrations obtained were under the limits, except for NH3. The 

values of the vital capacity (VC) and forced expiratory volume in one second (FEV1) between the two 

ethnic groups showed significant differences, but presenting the data as percentage of predicted 

normal values removed the differences. The same results were found for the diffusing capacity and 

the parameters of the cardiopulmonary exercise test. In conclusion, no convincing data can be 

reported on the ethnic differences in the spirometric indices and cardiopulmonary exercise functions 

of the investigated Bulgarian and Romany children exposed to low-level air pollution. 
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Abstract: 

Високата цена на социално икономическия преход в България беше масовото обедняване на 

населението. Една от най-силно засегнатите обществени групи бяха ромите. Целта на 

настоящото проучване беше да се проведе пилотно проучване и да се намерят различията при 

спирометричните и кардиопулмоналните функции на български и ромски деца, живеещи в 

екологично рискови райони по време на социално икономическия преход. Изследването беше 

проведено през май 2001 година. Двадесет и четири деца, 14 български деца и 10 ромски деца 

на близка възраст бяха включени в него. Всички деца живееха в район, близо разположен до 

циментова фабрика и посещаваха училище, намиращо се на 800-1000 m от фабриката. 

Изследването на атмосферното замърсяване се осъществи посредством данните, събрани от 

периодичното мониториране на въздуха в района на училището. Всички проби бяха взети 

ръчно в съответствие с българското законодателство. Родителите/настойниците на децата 

попълниха въпросник за всяко дете относно тегло при раждането, заболявания от раждането, 

симптоми и оплаквания в последните 12 месеца и др. Белодробните функции бяха изследвани с 

диагностична апаратура (MasterScreen Diffusion, E. Jaeger, Wuerzburg, Germany). 

Кардиопулмоналния тест с натоварване беше осъществен на моторно задвижвана, електронно 

контролирана бягаща пътека (TrackMaster, JAS Fitness Systems, Pensacola, FL, USA). Следните 

атмосферни замърсители бяха изследвани: TSPM, Pb, SO2, NO2, H2S, и NH3. Средната годишна 

концентрация беше по допустимите граници с изключение на NH3. Стойностите на виталния 

капацитет (VC) и форсирания витален обем за 1 секунда (FEV1) при двете етнически групи 

показаха сигнификантна разлика, която изчезва когато данните бъдат представени като 

процент от предвидената стойност. Подобни резултати са намерени за дифузионните 

показатели и показателите от кардиопулмоналния тест с натоварване. В заключение, не могат 

да бъдат съобщени убедителни данни за етнически различия за спирометричните показатели и 

кардиопулмоналните функции при изследваните групи български и ромски деца, изложени на 

ниско атмосферно замърсяване.  

 


