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1. Differentiation of Benign and Malignant Breast Lesions Using ADC Values and ADC Ratio 

in Breast MRI - Tsvetkova S; Doykova K; Vasilska A; Sapunarova K; Doykov D; Andonov 

V; Uchikov P – Diagnostics 2022 
 

Диференциация между доброкачествени и злокачествени лезии на гърдата чрез ADC 

при МРТ – Цветкова С, Дойкова К, Василска А, Сапунарова К, Дойков Д, Андонов 

Вл, Учиков П 

 

Magnetic resonance imaging (MRI) of the breast has been increasingly used for the detailed 

evaluation of breast lesions. Diffusion-weighted imaging (DWI) gives additional information for the 

lesions based on tissue cellularity. The aim of our study was to evaluate the possibilities of DWI, 

apparent diffusion coefficient (ADC) value and ADC ratio (the ratio between the ADC of the lesion 

and the ADC of normal glandular tissue) to differentiate benign from malignant breast lesions. 

Materials and methods: Eighty-seven patients with solid breast lesions (52 malignant and 35 benign) 

were examined on a 1.5 T MR scanner before histopathological evaluation. ADC values and ADC 

ratios were calculated. Results: The ADC values in the group with malignant tumors were 

significantly lower (mean 0.88 ± 0.15 × 10-3 mm2/s) in comparison with the group with benign 

lesions (mean 1.52 ± 0.23 × 10-3 mm2/s). A significantly lower ADC ratio was observed in the 

patients with malignant tumors (mean 0.66 ± 0.13) versus the patients with benign lesions (mean 1.12 

± 0.23). The cut-off point of the ADC value for differentiating malignant from benign breast tumors 

was 1.11 × 10-3 mm2/s with a sensitivity of 94.23%, specificity of 94.29%, and diagnostic accuracy 

of 98%, and an ADC ratio of ≤0.87 with a sensitivity of 94.23%, specificity of 91.43%, and a 

diagnostic accuracy of 95%. 
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Conclusion: According to the results from our study DWI, ADC values and ADC ratio proved to be 

valuable additional techniques with high sensitivity and specificity for distinguishing benign from 

malignant breast lesions. 

Магнитно-резонансната томография (МРТ) на гърдата напоследък се използва все по-

често за детайлна оценка на лезиите на млечната жлеза. Дифузията на водните молекули (DWI) 

дава допълнителна информация на лезиите въз основа на тъканния целуларитет.  Целта на 

проучването ни е да оцени възможностите на DWI, стойностите на коефициента на видима 

дифузия (ADC) и ADC коефициентът (който представлява отношението между ADC на 

лезията и ADC на нормалната жлезиста тъкан) в диференциацията между доброкачествени и 

злокачествени лезии на млечната жлеза. Материал и методи: 87 пациентки със солитарни 

лезии на гърдата (52 със злокачествени и 35 с доброкачествени) се изследваха чрез 1.5 Тесла 

МРТ преди хистологичната верификация. Калкулираха се стойностите на ADC и ADC 

коефициентът. Резултати: Стойностите на ADC при групата със злокачествени тумори са 

значителни по-ниски (0.88 ± 0.15 × 10-3 mm2/s) в сравнение със стойностите при групата с 

доброкачествени лезии (1.52 ± 0.23 × 10-3 mm2/s). Значително по-ниски стойности на ADC 

коефициента се наблюдаваха при пациентките със злоакчетсвените тумори (0.66 ± 0.13) 

спрямо пациентките с доброкачествени (1.12 ± 0.23). Граничната стойност на стойностите на 

ADC при диференциацията между двете групи тумори се равнява на 1.11 × 10-3 mm2/s, 

чувствителност 94.23%, специфичност 94.29% и диагностична прецизност от 98%. Граничната 

стойност на ADC коефициента е ≤0.87 с чувствителност 94.23%, специфичност 91.43% и 

диагностична прецизност от 95%. Заключение: Според резултатите от нашето проучване на 

DWI, на стойностите на ADC и ADC коефициента, тези параметри се оказаха ценни 

допълнителни техники с висока чувствителност и специфичност за разграничаване на 

доброкачествени от злокачествени лезии на гърдата. 

 

 

 

2. Spleen elastography in patients with Systemic sclerosis- Karalilova R., Doykova K., 

Batalov Z., Doykov D., Batalov A. Rheumatology International 2021 

 

Еластография на слезката при пациенти със системна склероза – Каралилова Р, 

       Дойкова К, Баталов З, Дойков Д, Баталов А 

 

Systemic sclerosis (SSc) is an autoimmune inflammatory connective tissue disease. It is 

characterized by varying degrees of fibrosis of the skin and internal organs. Tissue fibrosis is the final 

phase of a complex biological process of immune activation and vascular damage. The spleen is one 

of the organs thought to be involved in a systemic fibrosing process. Yet, there is a lack of research 

that provides evidence about splenic involvement in patients with SSc through objective instrumental 

techniques. Ultrasound elastography is a modern method which detects changes in the stiffness and 

elasticity of different organs. To assess the elasticity and stiffness of the spleen in healthy subjects 

and patients with SSc, the study included 34 patients with SSc and 35 healthy volunteers. Point SWE 

spleen elastography was performed on all participants in the two study groups through an Esaote 

MyLab 9 eXP with a C1-8 iQ appleprobe transducer. The mean age in the SSc patient group was 

47.35 ± 11.48 years vs. 46.20 ± 14.55 years in the healthy controls, with no significant age difference, 

p = 0.717. The mean Body Mass Index (BMI) in the SSc patient group was 22.42 ± 2.12 kg/m2 vs. 

24.23 ± 4.29 kg/m2 in the healthy control group with no significant difference, p = 0.410. Among the 

SSc patients, 18(53%) were with dcSSc and 16 (47%) with lcSSc. The mean disease duration was 

59 ± 28 months, ranging between 18 and 118 months. Spleen stiffness median was significantly 

higher in the SSc patient group (3.19 m/s) in comparison with the healthy controls (2.40 m/s), 

p < 0.001. Spleen size was normally distributed and did not differ significantly between the SSc 

patients (105.84 ± 7.87 mm) and the healthy controls (104.16 ± 8.99 mm), p = 0.410. A significantly 

higher mean of spleen stiffness was observed in the dcSSc patients (3.38 ± 0.20 m/s) in comparison 

with the lcSSc group (2.81 ± 0.38 m/s), p < 0.001. Spleen size did not show a significant association 

with the type of SSc. Spleen size in the dcSSc subgroup had a mean value of 103.45 ± 5.56 mm vs. 
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108.51 ± 9.30 in the lcSSc subgroup, p = 0.071. pSWE is an objective, reliable, and easy-to-

implement method for detecting early fibrous changes in the spleen in patients with SSc. A good 

approach in patients with SSc could be the search for similar processes in other internal organs, such 

as the liver and thyroid gland. 

Системната склероза (SSc) е автоимунно възпалително заболяване на съединителната 

тъкан. Характеризира се с различна степен на фиброза на кожата и вътрешните органи. 

Тъканната фиброза е крайната фаза на сложен биологичен процес на имунна активация и 

съдово увреждане. Слезката е един от органите, за които се смята, че участват в системения 

фиброзиращ процес. И все пак липсват изследвания, които предоставят доказателства за 

засягането й при пациентите със SSc, най-вече чрез обективни образни техники. 

Ултразвуковата еластография е съвременен метод, който открива промени в плътността и 

еластичността на различни органи. Настоящото проучване има за цел да установи 

еластичността и плътността на слезката при здрави индивиди и пациенти със SSc. Проучването 

включва 34 пациенти със SSc и 35 здрави доброволци. Извърши се точкова-напречновълнова 

еластография (pSWE) на всички пациенти в двете групи, чрез ултразвуковия апарат Esaote 

MyLab 9 eXP, трансдюсер с модел C1-8 iQ . Средната възраст в групата пациенти със SSc е 

47,35 ± 11,48 години срещу 46,20 ± 14,55 години при здравите контроли, без значителна 

възрастова разлика, p = 0,717. Средният индекс на телесна маса (ИТМ) в групата пациенти със 

SSc е 22,42 ± 2,12 kg/m2 срещу 24,23 ± 4,29 kg/m2 в здравата контролна група без значима 

разлика, p = 0,410. Сред пациентите със SSc 18 (53%) са с dcSSc и 16 (47%) с lcSSc. Средната 

продължителност на заболяването е 59 ± 28 месеца, вариращи между 18 и 118 месеца. 

Средната стойност на плътността на слезката е значително по-висока в групата пациенти със 

SSc (3,19 m/s) в сравнение със здравите контроли (2,40 m/s), p < 0,001. Размерът на слезката е 

нормално разпределен и не се различава значително между пациентите със SSc (105,84 ± 7,87 

mm) и здравите контроли (104,16 ± 8,99 mm), p = 0,410. Значително по-висока средна стойност 

на плътност на слезката се наблюдава при пациенти с dcSSc (3,38 ± 0,20 m/s) в сравнение с 

групата с lcSSc (2,81 ± 0,38 m/s), p < 0,001. Размерът на слезката не показва значителна връзка 

с типа SSc. Размерът на слезката в подгрупата dcSSc имаше средна стойност от 103,45 ± 5,56 

mm срещу 108,51 ± 9,30 в подгрупата lcSSc, p = 0,071. pSWE е обективен, надежден и лесен за 

прилагане метод за откриване на ранни фиброзни промени в слезката при пациенти със SSc. 

Добър подход при пациенти със SSc може да бъде търсенето на подобни процеси в други 

вътрешни органи, като черния дроб и щитовидната жлеза. 

 

 

3. Diagnostic value of point shear-wave elastography (pSWE) of the spleen for assessment of 

liver fibrosis in patients with chronic viral hepatitis – Doykova K, Doykov D, Tsvetkova S, 

Andonov V 

 

Диагностична стойност н а точкова напречно-вънова еластография на слезката при 

оценката на чернодробната фиброза при пациенти с хроничен вирусен хепатит – 

Дойкова К, Дойков Д, Цветкова С, Андонов Вл 

 

In recent years, spleen stiffness, assessed by point shear - wave elastography (pSWE) has been 

a topic of interest as a more accurate indicator for the diagnosis of liver fibrosis in chronic viral 

hepatitis. For the first time in Bulgaria, a comprehensive research on the stiffness of the liver and 

spleen has been performed by pSWE in patients with chronic viral hepatitis, as well as evaluation of 

their correlation with the histological assessment of liver fibrosis. The aim of the research is to 

establish spleen and liver stiffness in patients with chronic viral hepatitis and their correlation with 

intermediate stages of liver fibrosis diagnosed histologically after biopsy. Materials and Methods: 

For the period 2018-2020, 90 patients with chronic viral hepatitis B and C (mean age 46.20 ± 14.55) 

from the department of Gastroenterology, University hospital Kaspela, Plovdiv, Bulgaria  have been 

examined, by abdominal ultrasound, pSWE of the liver and spleen, histological evaluation of liver 

fibrosis, data study on the presence of  esophageal varices and ascites. Results: The liver stiffness 

(LS) value distinguishing between F1 and F2 was 1.86 m/s (rs = 0.769, 95% CI: 0.652 to 0.850, p 
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<0.001). The spleen stiffness (SS) value distinguishing between F1 and F2 was 2.95m/s (rs = 0.838, 

95% CI: 0.749 to 0.898, p <0.001). Liver stiffness is significantly affected by BMI, which reduces its 

diagnostic potential in obese patients.  Conclusion: Spleen stiffness measured by pSWE can be used 

in the diagnosis of intermediate stages of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B and C. 

През последните няколко години плътността на слезката, измерена чрез точкова 

напречно вълнова еластография (point shear - wave elastography, pSWE) е обект на засилен 

интерес като по-точен показател за диагностика на чернодробната фиброза при хроничните 

вирусни хепатити. За пръв път в България се извършва комплексно проучване върху 

плътността на черния дроб и слезката чрез pSWE при пациенти с хроничен вирусен хепатит, 

и корелацията им с хистологичната оценка за чернодробна фиброза. Целта на настоящото 

проучване е да се установи плътността на слезката и плътността на черния дроб при пациенти 

с хроничен вирусен хепатит и тяхната връзка при междинните стадии на чернодробна фиброза, 

верифицирана чрез хистологичен резултат след биопсия. Материал и методи: В периода 

2018-2020г се изследват  90 пациенти с хроничен вирусен хепатит В и С (средна възраст 

46.20±14.55), преминали през Клиниката по гастроентерология на Университетска болница 

„Каспела“ Пловдив. При всички се извърши абдоминална ехография, pSWE на черния дроб и 

слезката, хистологична оценка на чернодробна фиброза, данни за наличие на варици на 

хранопровода и асцит. Резултати: Плътността на черния дроб, разграничаваща F1 от F2 

възлиза на 1.86 m/s (rs = 0.769, 95% CI: 0.652 до 0.850, p <0.001). Плътността на слезката 

разграничаваща F1 от F2 възлиза на 2.95m/s (rs = 0.838, 95% CI: 0.749 до 0.898, p <0.001). 

Плътността на черния дроб значително се влияе от обезитета, което намалява диагностичия 

му потенциал при пациенти със затлъстяване. Заключение: Плътността на слезката, измерена 

чрез pSWE може да се използва в диагностиката на междинните стадии на чернодробна 

фиброза при пациенти с хорничен вирусен хепатит В и С. 

 

 

4. HRCT диагностика и CORADS оценка при пациенти с COVID-19 инфекция- 

Червенков Л, Дойкова К, Цветкова С, сп.Рентгенология и радиология 

 

HRCT diagnosis and CORADS classification on patients with COVID-19 Infection 

 

COVID-19 е инфекциозно заболяване, което причини пандемия през 2019-202г. 

Оттогава общо 25 пациенти бяха приети в новоорганизирания блок за COVID-19 болни в 

универсистетска болница „Каспела“. 17 от пациентите са мъже, а 8 жени, средната възраст е 

47.9г. Целта на настоящето проучване е да се анализират възможностите на CORADS 

класификацията при оценка на белодробните промени при пациентите. Всички пациенти, 

суспектни за COVID-19 инфекция са преминали HRCT изследване и са класифицирани според 

CORADS класификацията- 6 от тях са класифицирани CORADS 5, 3- CORADS 4, 6 CORADS 

2 и 10 с CORADS 1. Всички пациенти са тествани с PCR тест, като пробата е получена 

посредством назофарингеален тампон. 6 от пациентите са имало положителен тест, а 19- 

отрицателен. HRCT със своите съвременни софтуерни техники е методът за избор при 

първоначален преглед, оценка и проследяване на белодробните промени. Всички позитивни и 

трима от отрицателните пациенти са лекувани за COVID-19 инфекция с хлорохин, 

цефалоспорин и азитромицин, тъй като са имали типични промени при КТ изследването.  

Coronavirus disease (COVID-19) is an infection disease that caused pandemic in 2019-202. 

Since then a total 25 patients were accepted in thhe newly organized COVID-19 block at the 

University Hospital Kaspela. 17 are male, 8 female, the median age is 47.9y. The aim of the study is 

to analyze the possibilities of CORADS classification in assessing lung changes. All patients 

suspected for COVID-19 underwent HRCT examination and were staged by the CORADS 

classification: 6 of them were CORADS 5, 3- CORADS 4, 6 with CORADS 2 and 10 with CORADS 

1. All patients had PCR test obtained by nasophatyngeal swab. Six patients had positive PCR test and 

19 negative. HRCT with its modernavailable software techniques is the method of choice for initial 

examination, evaluation and follow-up the pulmonary changes. All the positive and 3 of the PCR 
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negative patients had treatment for COVID infection with Chloroquine, Cefalosporine, Azitromycine, 

because of the typical CT pulmonary changes.  

  

 

5. Ултразвукова еластография на черен дроб и слезка при здрави доброволци -  

Дойкова К, Цветкова С, сп.Рентгенология и радиология 

 

         Ultrasound elastography of liver and spleen in healthy volunteers- Doykova K, Cvetkova 

S 

 

Introduction: The diagnosis of chronic liver diseases (CLD) leading to fibrosis, cirrhosis and 

portal hypertension has undergone significant changes in the past years following the introduction of 

new non-invasive assessment methods. Imaging methods based on liver stiffness assessment are very 

useful. The leading methods are the elastographic techniques implemented in the ultrasound devices. 

Aims: The aim of the current study performed for the first time in Bulgaria with healthy volunteers 

is to measure the spleen and liver stiffness by point shear wave elastography (pSWE) and to calculate 

the ratio reflecting their correlation in healthy liver parenchyma. Material and methods: The study 

involved 135 healthy volunteers consented to participate in the study. We found normal spleen 

stiffness values measured in m/s and we defined the effect of factors such as age, sex, ethnicity, body 

mass index (BMI), size of liver and spleen. Results: Based on the obtained results a mean value of 

2.4 m/s was calculated for healthy individuals. There is no statistically significant difference between 

men and women. No significant correlation was found between the other parameters and the spleen 

stiffness. In contrast, the liver stiffness is highly influenced by BMI. Conclusion: The correlation 

between liver and spleen stiffness can be quantified by calculating a parameter called SS/LS ratio. 

We consider that the obtained reference values can be very useful in future CLD studies. 

Въведение: Диагностиката на хроничните чернодробни заболявания (ХЧЗ), водещи до 

фиброза, цироза и портална хипертония, претърпя значителни промени през последните 

години след въвеждането на нови неинвазвини методи за оценка. Особено полезни са 

образните методи, основани на измерване на чернодробната плътност. Водещи сред тях са 

еластографските техники, особено тези, базирани в ултразвуковите апарати. Цел: За първи път 

в България се извършва проучване на значителен брой здрави довброволци, при което се 

измери плътността на слезката и на черния дроб, посредством точкова напречно-вълнова 

еластография (pSWE) и се изчисли съотношение между тях, което отразява корелация им при 

здрав чернодробен паренхим. Пациенти и методи: При 135 здрави доброволци, дали 

сългласие за участие в изследването, се установят нормалните стойности на плътност на 

слезката, измерени в м/с, и тяхното влияние с фактори като възраст, пол, етническа 

принаджлежност, индекс на телесна маса (BMI), размер на черен дроб и слезка. Резултати: На 

база на получените резултати се изчисли средна стойност 2.4 м/с при здрави лица. Няма 

статистически значима разлика между половете. Не се установи значима връзка между 

останалите показатели и плътността на слезката. За разлика от нея, плътността на черния дроб 

силно се влияе от BMI. Заключение: Връзката между плътността на черния дроб и слезката, 

може да бъде представена количествено посредством изчисляване на параметър наречен 

съотношение ПС/ПЧД. Считаме, че получните референтни стойности могат да бъдат много 

полезни при бъдещи проучвания на ХЧЗ. 

 

 

6. Pelvic kidney with double, venous drainage - Georgiev A, Tsvetkova S, Chervenkov L, 

Doykova K.  Radiology Case Reports 

 

Ектопичен бъбрек с двойно дренираща венозна система – Георгиев Ал, Цветкова С, 

Червенков Л, Дойкова К 

 

An ectopic kidney is defined as an atypically placed kidney, due to improper migration from 

the fetal pelvis, during embryogenesis. The presented CT scan of 72-year-old male with pain and 
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visible hematuria reveals that the right kidney is located in the pelvis. The ectopic kidney has 

malrotation with a calcified artery and 2 veins. One draining in the right common iliac vein and the 

other connected to the left common iliac vein-near the bifurcation of vena cava inferior. Usually, 

pelvic ectopy is asymptomatic. However, it may lead to elevated blood pressure, increased risk of 

stone formation, infections, and traumatism, due to the atypical anatomical position. Variations in the 

anatomy of the kidney and its vascular supply are of clinical importance. It is possible to encounter a 

radiological, surgical, or cancer case, such as the presented. 

Ектопичен бъбрек се определя атипично разположен бъбрек, в резултат на неправилна 

миграция по време на ембриогенезата от малкия таз на плода. Представяме ви КТ на 

72годишен пациент с болка и макроскопска хематурия, при който се установява ектопично 

разположен бъбрек в малкия таз. Този бъбрек е малротиран с калцифицирана артерия и двойна 

венозна система. Едната се дренира в дясната вена илиака комунис, а другата е свързана с 

лявата в.илиака комунис в близост до бифуркацията на вена кава инфериор. Обикновено, 

пелвисната ектопия е асимптоматична. Въпреки това може да доведе до повишено кръвно 

налягане, повишен риск от образуване на камъни, инфекции и травма, поради нетипичната 

анатомична позиция. Вариациите в анатомията на бъбрека и неговото съдово снабдяване са от 

клинично значение. Възможно е да се установи при рутинна образна диагностика, пред 

хирургична диагностика  или при неоплазия.  

 

 

7. Artificial Intelligence in the Diagnosis of Malignant Lesions in Breast MRI - Tsvetkova S, 

Stoeva M, Doykova K, Zdravkova T, Springer Proceedings in Physics 

 

Изпозлване на изкуствен интелект в диагностиката на малигнени лезии на гърдата 

при МРТ – Цветкова С, Стоева М, Дойкова К, Здравкова Т 

 

Artificial Intelligence (AI) enhanced breast MRI is a state-of-the-art diagnostic imaging 

technique integrating numerous of data flows and powerful applications to achieve a contemporary 

diagnostic approach based on individual assessment of the breast lesions. Our primary objective is to 

evaluate AI capabilities in imaging the soft tissue lesions of the breast, and particularly the ones 

associated with the Positive Enhancement Integral (PEI) in Dynamic Contrast Enhanced Magnetic 

Resonance Imaging (DCE-MRI). Our study comprises breast imaging data of 35 female patients with 

histologically proven diagnosis. DCE-MRI is used to obtain dynamically generated breast images 

following i.v contrast enhancement, consecutive PEI based color mapping selection and verification 

via biopsy and histological examination. The application of AI techniques in breast MRI proved very 

high diagnostic value in distinguishing between benign and malignant breast lesions. AI turns PEI in 

DCE-MRI into a highly reliable diagnostic technique for early detection of breast cancer. 

Изкуственият интелект (ИИ), внедрен като подобрение на МРТ на гърдата, е най-

съвременната техниказа диагностично изобразяване, интегрираща множество потоци от данни 

и мощни приложения за постигане на съвременен диагностичен подход, базиран на 

индивидуална оценка на лезиите на гърдата. Целта на настоящото проучване е да оценим 

възможностите на изобразяване на мекотъканните лезии на млечната жлеза и по-специално 

тези, които са свързани с интеграла на положително насищане (PEI) при динамичното 

контрастно-усилено МРТ (DCE-MRI). Нашето проучване включва данни от образна 

диагностика на гърдата на 35 пациентки с хистологично доказана диагноза. DCE-MRI се 

използва за получаване на изображения след интравенозно контрастиране, PEI 

картографиране и верификация на данните чрез хистопатологично изследване след биопсия. 

Прилагането на ИИ техники при МРТ диагностика на гърдата доказа много висока 

диагностична стойност при разграничаването на доброкачествени и злокачествени лезии на 

млечната жлеза. PEI в DCE-MRI във високонадеждна диагностична техника за ранно 

откриване на рак на гърдата. 
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8. Ултразвукова еластография на бъбрек при здрави доброволци – Дойкова К, Дойков 

Д, Цветкова С, Кумчев Е, сп. Нефрология, диализа и трансплантация 

 

Ultrasound elastography of the kidney in healthy volunteers – Doykova K, Doykov D. 

Tsvetkova S, Kumchev E 

 

Въведение. Ултразвуковата еластография на бъбречния паренхим, в това число и 

точковата напречно-вълнова еластография (point shear wave elastography, pSWE), се представя 

като нов, неинвазивен метод за оценка. Стойностите на здравия бъбречен паренхим все още 

на са определени и надежността на получените резултатие не е ясно установена, поради което 

проучванията продължават. Цел. Целта на настоящото проучване е да се определят 

стойностите на здравия бъбречен паренхим при пациентите от българската популация. 

Пациенти и методи. В проучването са включени 90 здрави доброволци, на които са 

извършени клиничен преглед, стандартна абдоминална ехография и pSWЕ, взети са 

лабораторни показатели за установяване бъбречната функция. Всички пациенти са без 

настоящи и минали бъбречни заболявания, бъбречно-каменна болест, сърдечни или 

неопластични заболявания. Резултати. Стойностите на pSWE на бъбречния паренхим са в 

границата 2,17 ± 0,49 м/с. Установи се положителна връзка между BMI и плътността на 

бъбречния паренхим, като последният не се влияе от възрастта, пола и размерите на бъбрека. 

Заключение. pSWЕ на здрави пациенти може да бъде основа, върху която да стъпят бъдещи 

проучвания за устанояване промяната на стойностите при различните хронични бъбречни 

заболявания. 

Introduction. Ultrasound elastography of the renal parenchyma, including point shear wave 

elastography (pSWE), is presented as a new, non-invasive method of assessment. Values of healthy 

renal parenchyma have not yet been determined and the reliability of the results obtained 

has not been clearly established, so studies are ongoing. Aim. The aim of the present study was to 

determine the stiffness of healthy renal parenchyma in patients from the Bulgarian population. 

Patients and methods. The study includes 90 healthy volunteers who underwent a clinical 

examination, laboratory tests to establish renal function, standard abdominal ultrasound and pSWE. 

All patients have no current or past kidney disease, renal calculosis, heart or neoplastic disease. 

Results: Values of pSWE of the renal parenchyma are in the range of 2.17 ± 0.49 m/s. A positive 

relationship was found between BMI and the stiffness of renal parenchyma, which was not affected 

by age, sex, and kidney size. Conclusion. pSWE in healthy patients may be the basis, on which 

future studies to establish changes in values in various chronic kidney diseases are based.  

 

 

 

9. Възможностите на образно-диагностичните методи за откриване и оценка на 

остеонекроза на главата на бедрената кост при възрастни – Василска А, Метух С, 

Дойкова К, Цветкова С, Каралилова Р, сп.Рентгенология и радиология 

 

The possibilities of diagnostic imaging methods for detection and evaluation of 

osteonecrosis of the femoral head in adults – Vasilska A, Metuh S, Doykova K, Tsvetkova 

S, Karalilova R 

 

Osteonecrosis of the femoral head is a socially significant disease that occurs as a result of 

disruption of blood flow to the bone and leads to bone infarction and collapse of the femoral head. 

This review aims to describe the imaging methods for detection and evaluation of the disease in 

adults, including X-ray, computed tomography, magnetic resonance imaging and bone scintigraphy. 

The diagnosis of osteonecrosis of the femoral head is a challenge for the radiologist. Different 

classifications can be found in literature, which provide staging systems based on the diagnostic 

imaging methods. A plain radiograph is unable to detect the disease in its early stages but can exclude 
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various other diseases in patients who suffer from hip pain. Computed tomography might be used in 

cases where other methods are unavailable or contraindicated. Despite being less informative in the 

early stages, this method gives the opportunity for the detection of subchondral fractures. Bone 

scintigraphy has limited value and is not used routinely in the practice. MRI’s high specificity and 

sensitivity make it a gold standard in the diagnosing, staging and follow-up of patients with 

osteonecrosis of the femoral head. Osteonecrosis of the femoral head leads to disability, which makes 

the early diagnosis crucial for the patient’s quality of life. There are many advantages of performing 

an MRI scan. However, each of the methods can contribute to the early diagnosis and their 

combination leads to the best results. 

Остеонекрозата на главата на бедрената кост е социално значимо заболяване, което 

възниква в резултат на нарушаване на кръвоснабдяването на костта и води до костен инфаркт 

и колапс на главата на бедрената кост. Този обзор има за цел да представи образните методи 

за диагностициране и оценка на заболяването при възрастни, включвайки рентгенография, 

компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс и костна сцинтиграфия. Диагнозата 

остеонекроза на главата на бедрената кост е предизвикателство за рентгенолога. В 

литературата могат да бъдат намерени различни класификации, които предоставят системи за 

стадиране, базирани на диагностичните образни методи. Рентгеновото изследване не е в 

състояние да открие заболяването в ранните му стадии, но може да изключи различни други 

състояния при пациенти, които страдат от болка в тазобедрената става. Компютърната 

томография може да се използва в случаите, когато другите методи не са налични или са 

противопоказани. Въпреки че е по-малко информативен в ранните етапи, този метод дава 

възможност за откриване на субхондрални фрактури. Костната сцинтиграфия има ограничена 

стойност и не се използва рутинно в практиката. Високата специфичност и чувствителност на 

МРТ я прави златен стандарт в диагностицирането, стадирането и проследяването на пациенти 

с остеонекроза на главата на бедрената кост. Остеонекрозата на главата на бедрената кост води 

до инвалидизация, което прави ранната диагностика от решаващо значение за качеството на 

живот на пациента. Извършването на МРТ има много предимства. Всеки от методите обаче 

може да допринесе за ранната диагноза и комбинацията им води до най-добри резултати. 

 

 

 

10. Ретроспективен анализ на зависещи от оператора грешки при двойно-енергийна 

рентгенова абсорбциометрия - Василска А, Дойкова К, Каралилова Р, сп. 

Рентгенология и радиология 

 

Retrospective analysis of operator-dependent errors in dual energy X-ray absorptiometry 

– Vasilska A, Doykova K, Karalilova R 

 

Dual-energy X-ray absorptiometry (DXA) is the method of choice, according to the World 

Health Organization (WHO), for measuring the bone mineral density (BMD). When performed 

properly DXA allows accurate diagnosis, estimation of fracture risk and follow up of patients. 

However, incorrect performance of a DXA study can lead to decrease in accuracy and precision and 

further in mistakes in diagnosis and therapy. The aim of this study is to present the most common 

operator-dependent errors in a DXA scan and to suggest different ways for their elimination. The 

study includes retrospective analysis of 1449 DXA scans from 3 medical centers for the period 

January-December 2020. In all centers DXA scans are performed by X-ray technicians, according to 

the manufacturer’s manual and the International Society for Clinical Densitometry’s requirements. 

The main types of operator-dependent errors include incorrect positioning of the patient, which was 

found in 172 (20.3%) DXA scans of the lumbar spine and 97 (15.2%) in the hip region. The second 

most common type of errors refer to the presence of artifacts, which in the lumbar spine were divided 

into 2 groups – 11 scans (1.35%) with metal foreign bodies and 102 scans (17.5%) with degenerative 

changes. In conclusion correct position of the patient and artefacts identification are essential for the 

correct assessment of BMD, evaluation of the fracture risk and follow-up of the patients by a DXA 

scan. 
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Двойно-енергийната рентгенова абсорбциометрия (DXA) е методът на избор според 

Световната здравна организация (СЗО) за измерване на костната минерална плътност (КМП). 

Когато се извърши правилно, DXA позволява поставянето на правилна диагноза, оценка на 

фрактурния риск и проследяване на пациентите. Въпреки това неправилното изпълнение на 

DXA изследване може да доведе до намалена точност и прецизност и по-нататъшни грешки в 

диагнозата и лечението. Целта на това проучване е да представи най-често срещаните грешки, 

които зависят от извършващия изследването и да предложи различни начини за тяхното 

отстраняване. Проучването включва ретроспективен анализ на 1449 DXA изследвания от 3 

медицински центъра за периода януари–декември 2020 г. Всички те са извършени от 

рентгенови лаборанти съгласно ръководството на производителя и изискванията на 

Международното общество за клинична денситометрия. Основните видове зависещи от 

оператора грешки включват грешно позициониране на пациента, намерено при 172 (20.3%) 

DXA изследвания на лумбалния гръбнак и 97 (15.2%) в областта на тазобедрената става. 

Вторият вид най-често срещани грешки представлява наличието на артефакти, които за 

лумбалната област са разделени в 2 групи – 11 изследвания (1.35%) с метални чужди тела и 

102 изследвания (17.5%) с дегенеративни промени. В заключение, правилното позициониране 

на пациента и идентифицирането на артефактите са от съществено значение за правилната 

оценка на КМП, оценка на фрактурния риск и проследяване на пациентите чрез DXA 

изследване. 

 

 

 

11. Active prophylactics of prostate cancer with 3Tesla Magnetic Resonance Imaging: a 

literature review - Georgiev A, Chervenkov L, Doykov M, Doykova K, Tsvetkova S, 

сп.Рентгенология и радиология 

 

Активна профилактика на ракa на простатата с 3 Тесла магнитен резонанс: преглед 

на литературата – Георгиев Ал, Червенков Л, Дойков М, Дойкова К, Цветкова С 

 

Active prophylactics of prostate cancer involve continuous surveillance and monitoring of 

patients who may be at higher risk. Those with low-grade and early-stage prostate cancer benefit from 

active health promotion rather than treating a progressed disease associated with lower survival rates. 

However, active prophylactics of prostate cancer may be associated with a risk of underdiagnosis. 

The assignment of risk categories and patient monitoring are usually based on rectal examination, 

prostate biopsy, and monitoring of serum levels of prostate-specific antigen. Multiparametric 

magnetic resonance imaging, with its negative predictive value of 95% for the detection of prostate 

cancer, makes this imaging modality an effective tool for targeted biopsies and prophylactics. A 

guided biopsy at the initial stage of prostate cancer may improve long-term patient prognosis and 

reduce the healthcare costs related to oncological treatment. For these reasons, multiparametric MRI 

has become a clear option for monitoring and predicting prostate cancer. The review aims to present 

the current status of 3 Tesla Magnetic resonance imaging in the detection and prophylactics of 

prostate cancer, supported by recent literature, and our cases. 

Активната профилактика на рака на простатата включва непрекъснато наблюдение и 

проследяване на пациенти, които може да са с висок риск. Тези с тумори с ниска степен и по- 

ранен стадий на рак на простатата могат да се възползват от активна промоция на здравето, а 

не от лечение на прогресирало заболяване, свързано с по-ниски нива на преживяемост. 

Въпреки това, активната профилактика на рака на простатата може да бъде свързана с риск от 

суб диагнодиагностициране. Оценката на рисковите категории и наблюдението на пациента 

обикновено се основават на ректално изследване, биопсия на простатата и проследяване на 

серумните нива на простатно-специфичен антиген. Мултипараметричен магнитен резонанс, с 

неговата отрицателна прогнозна стойност от 95% за откриване на рак на простатата, прави 

този образен метод ефективен инструмент за целеви биопсии и профилактика. Насочваната 

биопсия в началния стадий на рак на простатата може да подобри дългосрочната прогноза на 

пациента и да намали разходите за здравеопазване, свързани с онкологичното лечение. Поради 
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тези причини мултипараметричният МР се превърна в ясна опция за наблюдение и 

прогнозиране на рак на простатата. Прегледът има за цел да представи текущото състояние на 

3 Tesla магнитно-резонансна томография в откриването и профилактиката на рак на 

простатата, подкрепено от скорошна литература и собствени случаи 

 

  

 

 

 

II. Публикации в нереферирани списания с научно рецензиране 

 

 

1. Ултразвукова еластография: нов диагностичен метод за чернодробна фиброза; 

Даниел Дойков, Катя Дойкова, Топ Медика  

 

Ultrasound elastography: New diagnostic method for liver fibrosis – Doykov D, 

Doykova K 

 

Според международно приетата система за подредба на степените на чернодробна 

фиброза, приложената от Scheuer, се класифицира в четири стадия: S0- липса на фиброза, S1- 

портална фиброзна експанзия с интактна структура на дяловете и отсъствие на фиброзни 

септи, S2- налична перипортална фиброза и образуване на фиброзни септи със запазване на 

по-голяма част от структурата на дяловете, S3- се дефинира като изкривяване на структурата 

на дяловете без наличие на цироза и S4- цироза. Съществуват три основни подхода за 

стадиране на чернодробната фиброза – чернодробна биопсия, серумни биомаркери и образни 

изследвания. Въпреки, че биопсията се счита за златно правило в диагностиката, тя не е 

подходяща като диманичен метод за проследяване и дългосрочно наблюдение на 

чернодробната фиброза, а голяма част от пациентите не се подлагат на биопсия, поради риск 

от тежки усложнения. Биомаркерният метод използва серологични маркери, извлечени от 

фиброгенезата, фиброзното разпадане или комбинации от редовни серологични индикатори. 

Те остават твърде неспецифични и се влияят от други, несвързани с черния дроб, фактори. 

Образните изследвания са неинвазивни, обективни и възпроизводими. Те са с обширен 

диагностичен обхват, с голям технически напредък и подходящи за рутинна диагностика, 

особено с напредъка в развитието на ултразвуковата еластография, при която измерванията на 

твърдостта на черния дроб могат да бъдат представяни в реално време. 

According to the internationally adopted Scheuer classification system for grading and 

staging of liver fibrosis, the condition is classified into four stages: S0-absence of fibrosis, S1-portal 

fibrous expansion with intact lobe structure and absence of fibrous septa, S2-presence of periportal 

fibrosis and formation of fibrous septa with the retention to a large extent of the lobe structure, S3- 

defined as a distortion of the lobe structure without presence of cirrhosis and S4-presence of cirrhosis. 

There are three basic approaches to staging liver fibrosis - liver biopsy, serum biomarkers and 

imaging tests. Although biopsy is considered to be a gold standard in the diagnostics, it is not an 

appropriate dynamic method for follow-up and long-term monitoring of the liver fibrosis. Most of 

the patients do not undergo biopsy because of the risk of severe complications. The biomarker method 

uses serological markers derived from fibrogenesis, fibrotic dissolution or combinations of 

serological indicators. They remain nonspecific and are influenced by other non-liver related factors. 

Imaging tests are non-invasive, objective and reproducible. They have an extensive diagnostic range, 

great 3 technical progress and they are good for routine diagnostics, especially with the progress in 

the development of ultrasound elastography where liver stiffness measurements can be presented in 

real time 
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2. Ултразвукова компресионна еластография на черен дроб; Даниел Дойков, 

Владимир Андонов, Стоянка Джумеркова, Катя Дойкова, Ирина Ангелова 

Мединфо  

 

Ultrasound strain elastography of the liver – Doykov D, Andonov V, Dzhumerkova T, 

Doykova K, Angelova I  

 

Точната оценка на степента на чернодробна фиброза при пациенти с хронично 

чернодробно заболяване е необходима за определянето прогнозата, наблюедението и 

развитието на болестта, и за формулирането на решение за лечението. В момента, 

хистологичното стадиране на чернодробната биопсия е найшироко използваният метод и 

„златен“стандарт за тази цел. Чернодробната биопсия носи определени рискове, както и 

грешки при взеемането на образците и при наблюдението. Тези ограничение доведоха до 

търсенето на нови, неинвазивни подходи. Множество методики, включително серумнните 

биомаркери, магнитнорезонансната еластография и ултразвуковата еластография се развиват 

през последното десетилетие за предсказване на фиброза при пациенти с хронично 

чернодробно заболяване. Чрез методите на ултразвуковата еластография се извършва оценка 

на чернодробната фиброза, посредсвтом определяне на чернодробната плътност и 

преобразуване като стойност в количествено измерим параметър за анализ. Трите най-

проучвани ултразвукови еластографски техники са транзиторна еластография, еластография в 

реално време и силовм импулс на акустично излъчване. Целта на настоящата работа е да се 

извърши оценка на предимствата, ограниченията и клиничната значимост на тези три техники, 

самостоятелно и в комбинация с чернодробната биопсия. 

An accurate assessment of the degree of liver fibrosis in patients with chronic liver disease 

is necessary to evaluate the prognosis, follow-up and development of the disease as well as to make 

a treatment decision. Currently, histological staging of liver biopsy is the most widely used method 

(the gold standard). The liver biopsy involves certain risks as well as sampling and monitoring errors. 

These limitations have led to the search for new, noninvasive approaches. A number of techniques 

including serum biomarkers, magnetic resonance elastography and ultrasound elastography have 

developed in the recent years to predict fibrosis in patients with chronic liver disease. The methods 

of ultrasound elastography evaluate liver fibrosis by determining liver stiffness and converting it as a 

value into a quantifiable parameter for analysis. The three most studied ultrasound elastographic 

techniques are transient elastography, real-time elastography and ARFI elastography (acoustic 

radiation force impulse). The aim of this study is to evaluate the benefits, limitations and the clinical 

significance of these three techniques, independently and in combination with liver biopsy 

 

 

 

3. Минимално инвазивни методи за скрининг за варици на хранопровода при 

пациенти с чернодробна цироза, Катя Дойкова, Научни трудове на Съюза на 

учените в България–Пловдив 

 

             Minimal invasive diagnostic methods for screening esophageal varices in patients with   

liver cirrhosis – Doykova K 

 

Eashophageall varices are one of the basic complications in liver cirrhosis. 

Esophagogastroduodenoscopy is a „gold standard“ for the diagnostic esophageal varices. Many 

noninvasive methods have been studied for screening of esophageal varices and the newest 

guidelines Baveno VI suggest that the endoscopy is not needed in patients with liver stiffness <20 

kPa and thrombocytes > 150 000/μL. Literature data was scanned for minimally invasive methods 

for screening of varices. Four modalities are analyzed –computer tomography, contrast enhanced 

ultrasonography, capsule endoscopy and laboratory tests. Accuracy of each method wand its 

advantages I disadvantages was analysed in comparison with the endoscopy. Existing data, 

sustaining guideline of Baveno VI, but still lack large prospective studies, and taking into account 
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low specificity for the combination between liver stiffness and platelet count. Computer tomography 

shows high diagnostic accuracy and could be part of the evaluation of patients with cirrhosis, 

including varicose screening. 

Вариците на хранопровода са едно от основните усложнения на чернодробната цироза. 

Eзофагогастродуоденоскопията е златният стандарт за откриване на езофагеални варици. 

Изследвани са редица не толкова инвазивни методи за скрининг на варици като най-новите 

указания на Baveno VI предполагат, че ендоскопията не е необходима при пациенти с плътност 

на черния дроб <20 kPa и тромбоцити > 150 000/μL. Беше извършен преглед на литературата 

по отношение на минимално инвазивни методи за скрининг на езофагеални варици. 

Разгледани са компютърна томография, контрастно-усилена ехография, капсулна ендоскопия 

и лабораторни изследвания. Анализирани са точността на всеки метод, както и неговите 

предимства и недостатъци в сравнение с ендоскопията. Съществуват данни, които подкрепят 

насоките на Baveno VI, но все още липсват големи перспективни проучвания като се отчита 

ниска специфичност за комбинацията от плътност на черния дроб и брой на тромбоцитите. 

Компютърната томография показва висока диагностична точност и може да бъде част от 

диагностичната оценка на пациенти с цироза в бъдеще, включително и в скрининга за варици 

 

 

 

4. Ретинирани трети молари с необичайна локализация и съпътстващи 

фоликуларни кисти; Силвия Цветкова, Росен Цолов, Георги Йорданов, Катя 

Дойкова,  Редки болести и лекарства сираци,  2020 

 

Impacted third molars with unusual localization and associated dentigerous cysts – 

Tsvetkova S, Tsolov R, Yordanov G, Doykova K 

 

Impacted tooth is one that has not fully or partially erupted and is “retained” in its eruption, 

remaining in the bone in the wrong position against another tooth, bone, or soft tissue, so that further 

eruption is unlikely. This condition is most common in third molars and is thought to be found in 

about 73% of young adults in Europe. Dentigerous cyst is the second most common odontogenic 

cyst and represents about 20-24% of all odontogenic cysts of the jaws. These cysts usually remain 

asymptomatic and rarely reach large sizes and displace the associated tooth.In our article we present 

four cases of impacted third molars with atypical localization and concomitant large dentigerous 

cysts. A brief review of the literature with similar findings is presented, as well as the different 

approaches to the treatment of these cases. 

Ретиниран зъб е този, който напълно или частично не е поникнал и е „задържан“ в 

пробива си, като е останал в костта в неправилна позиция, разположен срещу друг зъб, кост 

или мека тъкан, така че по-нататъшния му пробив е малко вероятен. Това състояние е най-

често срещано при третите молари, като се счита, че може да се открие в около 73% от 

младите възрастни в Европа. Фоликуларната киста е втората най-разпространена одонтогенна 

киста и представлява около 20-24% от всички одонтогенни кисти на челюстите. Обикновено 

тези кисти остават безсимптомни и рядко достигат големи размери и изместване на свързания 

зъб.В нашата статия представяме четири случая с ретинирани трети молари с нетипична 

локализация и съпътстващи големи фоликуларни кисти. Представен е и кратък преглед на 

литературата с подобни находки, както и различните подходи при лечението на тези случаи 

 

 

 

5. КТ колоноскопия като допълнителен метод за диагностика на колоректален 

карцином след непълна видеоколоноскопия, Катя Дойкова, Даниел Дойков, 

Научни трудове на Съюза на учените в България–Пловдив. 

 

CT colonoscopy as a complimentary method for diagnosis of colorectal carcinoma after 

incomplete videocolonoscopy – Doykova K, Doykov D 
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Colorectal carcinoma (CC) remains one of the most common malignancies. If CC is 

suspected, the first test to be performed is video-assisted colonoscopy (VC). Very often, VC fails due 

to obstruction of the lumen of the colon. The qualitative staging of the disease is important for the 

operative treatment and the relevant therapeutic treatment plan. Abdominal computed tomography 

can visualize the obstructive CC. However, it cannot detect additional smaller lesions. CT 

colonoscopy performed immediately after incomplete VC is a less invasive procedure and it provides 

quality staging. This review aims to present our clinical experience with CT colonoscopy immediately 

after incomplete VC.Material and patients: 15 patients with an obstructive CC underwent CT 

colonoscopy immediately after VC and 15 patients with an obstructive CC underwent planned CT 

colonoscopy. The following was evaluated: procedure tolerability, preparation quality, quality of 

detection of residual fecal masses, dilation of the lumen.Results: 98% of patients who underwent CT 

colonoscopy immediately after VC did not require repeated diagnosis. Conclusion: CT colonography 

has many advantages when performed immediately after videocolonoscopy both in terms of patient 

tolerability and the possibility of delayed diagnosis. 

Колоректалният карцином (КК) остава едно от най-честите малигнени забоялвания. 

При съмнение за КК първото изследване, което следва да бъде извършено е видеоасистираната 

колоноскопия (ВК). Много често, ВК завършва неуспешно, поради обструкцията на лумена на 

дебелото черво. Качественото стадиране на заболяването е важно за оперативното лечение и 

последващия терапевтичен план. Абдоминалната компютърна томография може да 

визуализира обструктивния КК, но няма възможността да открие допълнителни по-малки 

лезии. КТ колоноскопия(КТК), извършена веднага след непълната ВК, е по-малко инвазивна 

процедура и осигурява качествено стадиране. Настоящият обзор има за цел да представи 

нашия клиничен опит от провеждането на КТ колоскопия веднага след непълната ВК. 

Материал и пациенти: На 15 пациента с обструктивен КК се извърши КK колоноскопия 

веднага след ВК и 15 пациента с обструктивен КК, на които се извърши КТ колоноскопия 

планово, при които се оцени: поносимост на процедурата, качество на подготовка, качество на 

отбелязване на остатъчни фекални маси, раздуване на лумена. Резултати: при 98% от 

пациентите, при които се извърши КТ колоноскопия веднага след ВК не се налагаше повторна 

диагностика. Заключение: КТ колонографията има множество предимства, когато се извършва 

веднага след видеоколоскопията не само по отношение на поносимостта от страна на 

пациента, но и на възможността да бъде забавена диагностиката. 

 

 

 

 

6. Множествени подкожни метастази от белодробен карцином – рядък случай от 

практиката, Цветкова С, Дойкова К, Редки болести и лекарства сираци 

 

 Multiple subcutaneous metastases from lung cancer – rare case in practice – Tsvetkova    

S, Doykova K 

 

Въведение: Мекотъканните метастази от белодробен карцином в областта на 

скелетната мускулатура, подкожието и кожата са рядко срещани. Най-често те се развиват при 

вече диагностицирани пациенти, като в много редки случаи се появяват по едно и също време 

или преди визуализацията на първичния злокачествен тумор. Клиничен случай: Представяме 

50-годишна жена, пушачка, с множествени нодуларни лезии, разположени в областта на 

меките тъкани и подкожието на дорзума, торакса и корема. Находките са с различна големина 

от няколко милиметра до 47 мм, като някои от тях са палпаторно подвижни, а други са плътни, 

болезнени и зачервени. Давност на измененията: два месеца преди посещението в 

диагностичния център. Извърши се компютърна томография (КТ) на торакса и абдомена, 

нативно и след въвеждане на интравенозна контрастна материя. Установи се голяма 

мекотъканна формация, ангажираща горен преден медиастинум асиметрично в дясно с 

инфилтрация на големите съдове на това ниво, метастази в лимфни възли на шията и 
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медиастинума, метастази в двете надбъбречни жлези и дифузни мекотъканни подкожни и 

кожни метастази. Хистологичното изследване доказа дребноклетъчен белодробен карцином, 

по повод на който се приложи химиотерапия. Четири месеца след началото на лечение 

пациентката почина. Заключение: Подкожните нодуларни метастази са израз на авансирал 

злокачествен процес и рядко те са първата проява на онкологично заболяване. Когато са 

резултат от дребноклетъчен белодробен карциом, те са признак на висока злокачественост и 

са свързани с ниска преживяемост. 

Introduction: Soft tissue metastases from lung carcinoma in the skeletal muscles, 

subcutaneous tissue and skin are rare. They mostly develop in already diagnosed patients and in very 

rare cases occur simultaneously or prior the visualization of the primary malignant tumor. Clinical 

case: It concerns a 50-year-old woman who smokes and has multiple nodular lesions located in the 

area of the soft tissues and the subcutaneous tissue of the dorsum, thorax and abdomen. The findings 

vary in size from a few millimeters to 47 mm. Some of them move at palpation while others are dense, 

painful and red. Duration of changes: two months prior the visit to the diagnostic center. Computed 

tomography (CT) of the thorax and abdomen was performed without and after intravenous contrast 

administration. A large soft tissue formation was found involving the upper anterior mediastinum 

asymmetrically to the right with infiltration of the large vessels, along with lymph node metastases 

of neck and mediastinum, metastases in both adrenal glands and diffuse soft tissue subcutaneous and 

skin metastases. The histological study revealed small-cell lung carcinoma and chemotherapy was 

administered. The patient passed away four months after starting the treatment. Conclusion: 

Subcutaneous nodular metastases reflect an advanced malignant process and are rarely the first 

manifestation of oncological disease. When they result from small-cell lung cancer, they are 

indicative of high malignancy and are associated with low survival rate. 

 

 

 

7. Остеопороза при ревматоиден артрит - Цветкова С, Дойкова К, Научни трудове на 

СУБ Пловдив 

 

Osteoporosis in rheumatoid arthritis – Tsvetkova S, Doykova K 

 

Osteoporosis (OP) is a frequent complication of rheumatoid arthritis (RA) with local and 

systemic bone loss which affects both trabecular and cortical bone. The etiology and pathogenesis of 

OP in these patients are complex and include life-style risk factors and diseaserelated determinants 

such as high levels of inflammation, low levels of physical activity and use of corticosteroids. The 

purpose of our study is to determine the frequency of low bone mass as well as the influence of disease 

duration and corticosteroid use on bone mass in patients with RA. Material and methods: the study 

includes 62 patients with RA and 88 age matched controls. Bone densitometry was performed by dual 

energy X-ray absorptiometry equipment in the lumbar spine (LS) and femoral neck (FN). The mean 

age of patients and controls were 53.4 and 54.8 years, respectively. The mean disease duration was 

6.3 years and 81.1% of patients were taking corticosteroids for a mean period of 4.3 years. At the FN, 

46% of patients had OP compared to 28.2% in the controls (P < 0.05). At the LS, the frequency of 

OP in patients was non-significantly lower than in the controls. OP was more frequent in 

corticosteroids treated patients as compared to non-corticosteroids treated patients both at the FN 

(42.8% vs 38.4%) and LS (27% vs 22.6%) but the differences were not significant. Disease duration 

longer than 10 years in comparison to disease duration of less than two years was associated with 

bone mineral density change of -10.6% at the FN (P = 0.05) and -10.1% at the LS (P=0.05). 

Conclusion: OP is frequent in patients with RA both at the FN and LS. Fortunately, the clinicians can 

employ several antiosteoporotic medications to prevent OP fractures. 

Остеопорозата (ОП) е често усложнение на ревматоидния артрит (РА) с локална и 

системна костна загуба, която засяга както трабекуларната, така и кортикалната кост. 

Етиологията и патогенезата на ОП при тези пациенти са сложни и включват, както рискови 

фактори за начина на живот, така и свързани с болестта детерминанти като високи нива на 

възпаление, ниски нива на физическа активност и употреба на кортикостероиди. Целта на 
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нашето изследване е да определим честотата на ниската костна маса, както и влиянието на 

продължителността на заболяването и употребата на кортикостероиди върху костната маса 

при пациенти с ревматоиден артрит. Материал и методи: изследването включва 62 пациенти с 

ревматоиден артрит и 88 възрастови контроли. Костната плътност се определи чрез двойно 

енерфийна рентгенова абсорбциометрия в лумбалния гръбначен стълб (LS) и бедрената шийка 

(FN). Средната възраст на пациентите и контролите е съответно 53,4 и 54,8 години. Средната 

продължителност на заболяването е 6,3 години и 81,1% от пациентите са приемали 

кортикостероиди за среден период от 4,3 години. При FN 46% от пациентите са имали ОП в 

сравнение с 28,2% в контролите (P <0,05). При LS честотата на ОП при пациентите е 

незначително по-ниска, отколкото при контролите. OP е по-честа при пациенти, лекувани с 

кортикостероиди, в сравнение с пациенти, лекувани с некортикостероиди, както при FN 

(42,8% срещу 38,4%), така и при LS (27% срещу 22,6%), но разликите не са значими. 

Продължителността на заболяването, по-дълга от 10 години в сравнение с продължителността 

на заболяването по-малко от две години, е свързана с промяна на костната минерална плътност 

от -10,6% при FN (P = 0,05) и -10,1% при LS (P=0,05). Заключение: ОП е честа при пациенти с 

РА както на FN, така и на LS. За щастие, клиницистите могат да използват няколко 

антиостеопоротични лекарства за предотвратяване на фрактури на ОП. 

 

 

 

8. Ехография с висока резолюция като нов метод в диагностиката на ларинкс- 

Цветкова С, Дойкова К, Научни трудове на СУБ Пловдив 

 

High Resolution Ultrasound as a new diagnostic tool of larynx – Doykova K, Tsvetkova 

S 

 

The larynx is located between hypopharynx and trachea. It has a small size and mobility in 

different planes, and it has complex anatomy. The diagnostics of the normal anatomy and pathological 

changes of the larynx is very difficult. The main imaging modalities for laryngeal evaluation are 

computed tomography (CT) and magnetic resonance (MRT), but both have a lot of limitations. High 

Resolution Ultrasound (HRUS) is noninvasive, cheap, easily available method of diagnostics with no 

radiation exposure. It could be used as an additional imaging modality or as an alternative to flexible 

fiberoptic-laryngoscopy in unresponsive patients. As a proven method for diagnostics of cervical 

lymph nodes, HRUS could be used for staging patients with laryngeal cancer. The aim of the study 

is to present the normal parameters and sonographic anatomy of the larynx. 30 patients were observed 

by HRUS, using high frequency linear transducer of Esaote MyLab™9 eXP. We visualized and 

examined significant structures in neck region: thyroid gland; thyroid, cricoid and arytenoid 

cartilages; pre-epiglottic space; vocal cords – true and false; lymph nodes. Because of the good 

visualization of all these components by HRUS, HRUS could be used as an alternative and 

complimentary method of evaluation and follow up. 

Ларинксът се разполага между хипофаринкса и трахеята. Има малки размери, 

подвижен орган е и има сложна анатомия. Нормалната анатомия и патологичните състояния 

на ларинкса представляват диагностична трудност. Основните методи за оценка на 

състоянията на ларинкса са компютърната томография (КТ) и магнитно-резонансната 

томография (МРТ), като и двата методи имат своите ограничения. Ехографията с висока 

резолюция е неинвазивен, евтин и лесен на осъществяване метод за диагностика. Може да се 

използва като допълнителен метод за визуализиране патологията в тази област или като 

алтернатива на ларингоскопията, особено при пациенти, които резистират. Като доказан метод 

за оценка цервикалната лимфаденопатия, ехографията с висока резолюция може да послужи 

за стадиране на пациенти с карцином на ларинкса. Целта на настоящата статия е да покаже 

техниката и параметрите на извършване на ларингеална ехография, нормалната ехографска 

анатомия на ларинкса. За достигане тази информация, 30 пациенти бяха подробно изследвани 

чрез ехографията с висока резолюция, използвайли високочестотен линеарен трансдюсер на 

апарата Esaote MyLab™9 eXP. Визуализирахме значителни структури в областта на шията: 
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щитовидна жлеза, тиреоиден, крикоиден и аритеноиден хрущял, пре-епиглотичното 

пространство, фалшивите и истински гласни връзки, регионални лимфни възли. Тъй като 

всички структури в тази област се визуализираха и отдиференцираха изключително добре, 

ехографията с висока резолюция на тази област може да се използва като алтернатива и 

допълнителен метод за оценка и проследяване на патологичните състояния.  

 

 

 

9. Нови диагностични възможности– pSWE на бъбрек – Дойкова К, Научни трудове 

на СУБ Пловдив 

 

       New diagnostic tool – pSWE of kidney – Doykova K 

 

Ultrasound elastography is a non-invasive method for assessment of the stiffness of certain 

structures, including renal parenchyma. Рoint shear wave elastography (pSWE) of renal cortex is a 

new method for evaluation renal diseases. pSWE of healthy renal cortex is being established, so 

studies in different countries and populations are ongoing. The aim of the study is to determine the 

values of healthy renal cortex in patients from the Bulgarian population. Patients and methods: 80 

healthy volunteers are included in the Department of Diagnostic Imaging in University Hospital 

Kaspela, Plovdiv. All patients are without current and past kidney disease, kidney stones, heart or 

neoplastic disease. Results: pSWE of kidney cortex is 2.15±0.46m/sec (p <0.001). A positive 

relationship was found between BMI and renal parenchymal density, which was not affected by age, 

sex, and kidney size. Conclusion: pSWЕ in healthy volunteers could be used as a basis for further 

studies showing changes in renal parenchymal stiffness in chronic kidney disease. 

Ултразвуковата еластография е метод за неинвазивна оценка на плътността на 

определени структури, в това число и на паренхима на бъбрека. Точкова напречно-вълнова 

еластография, (рoint shear wave elastography, pSWE) на бъбрека се представя като нов, 

неинвазивен метод за оценка. Стойностите на здравия бъбречен паренхим са в процес на 

установяване, поради което проучванията в различни държави и популации продължават. 

Целта на настоящето проучване е да се определят стойностите на здравия бъбречен паренхим 

при пациентите от българската популация. Пациенти и методи: В проучването са включени 

80 здрави доброволци, преминали през Отделението по образна диагностика на 

Университетска болница „Каспела“, Пловдив, на които се извърши клиничен преглед, 

лабораторни показатели за установяване бърбечната функция, стандартна абдоминална 

ехография и pSWЕ на бъбреците. Всички пациенти са без настоящи и минали бъбречни 

заболявания, бъбречно-каменна болест, сърдечни или неопластични заболявания. Резултати: 

Стойности на pSWE на бъбречния паренхим с в границата 2.15±0.46м/с (p<0.001). Установи 

се положителна връзка между BMI с плътността на бъбречния паренхим, като последният не 

се влияе от възрастта, пола и размерите на бъбрека. Заключение: pSWЕ на здрави пациенти 

може да се използва като база за допълнителни проучвания, показващо промяната на 

плътността на бъбречния паренхим при хроничните бъбречни заболявания.   

 

 

 

10. Комбинирани ултразвукови приложения за оценка туморните заболявания на 

паротидната жлеза, Дойкова К, Научни трудове на СУБ Пловдив 

 

Multiparametric ultrasound for evaluation tumors of the parothyd gland – Doykova K 

 

The presence of mass in salivary gland region, pain and persistent swelling, could be result of 

different diseases of the salivary glands. Preoperative diagnosis of tumor lesions involving mainly 

the parotid gland provides valuable information about the type and the volume of subsequent follow-

up. Ultrasound is the main imaging modality for evaluation diseases of the parotid gland. The new 

diagnostic tools such as ultrasound elastography, contrast-enhanced ultrasound, Doppler US and B-
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mode imaging in combination or individually, are defined as “Multiparametric ultrasound”. The aim 

of this article is to present all the possibilities for ultrasound diagnosis of the parotid gland. 

Наличието на туморна маса, болка и персистиращо изпотяване в лицевата и горната 

шийна област може да са резултат от различни заболявания, засягащи слюнчените жлези. 

Предоперативната диагностика на туморните формации, ангажиращи най-вече паротидната 

жлеза, носи ценна информация за вида и обема на последващата оперативна интервенция. 

Ултразвуковата диагностика е водещ метод в оценката на заболяванията на паротидната 

жлеза. Новите диагностични приложения като ултразвукова еластография, контрастноусилена 

ехография, в комбинация с доплеровата ехография и стандартен В-режим, се наричат 

„мултипараметрична ултразвукова диагностика“. Целта на настоящата статия е да представи 

всички възможности за ултразвукова диагностика на туморните заболявания на паротидната 

жлеза. 


