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еПидеМиОЛОГиЯ на ХрОниЧниТе 
ресПираТОрни сиМПТОМи  
При БОЛни с ХОББ  
и В ОБЩаТа ПОПУЛаЦиЯ

Резюме
Цел. Да се определи честотата на хроничните респираторни симптоми при хронична обструк-

тивна белодробна болест (ХОББ) и в общата популация въз основа на репрезентативна извадка 
от населението.

Материал и методи. Скринирахме 2 047 възрастни лица (40-69г.) от населението на региона, 
които попълниха специално разработен респираторен въпросник и направиха постбронходи-
лататорна спирометрия. Диагнозата на ХОББ беше дефинирана чрез пост FEV1/FVC<0.7 (GOLD 
– Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease).

Резултати. Проучването установи значимо по-голяма честота на всички хронични респира-
торни симптоми при болните с ХОББ в сравнение с лицата без бронхиална обструкция: диспнея 
(65.6% vs 13.5%) (р < 0.001); кашлица (67.5% vs 33.8%) (р < 0.001) и експекторация (29.8% vs 13%) 
(р < 0.001).

Заключение. Доказа се висока честота на хроничните респираторни симптоми в изследвана-
та популация, която беше сигнификантно по-висока при болните с ХОББ. 
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Abstract
Aim. To determine the prevalence of chronic respiratory symptoms of chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD) and in general population upon defined representative quotation of the 
population.

Material and Methods. We screened 2 047 people aged 40-69 yrs. who filled in a specially prepared 
respiratory questionnaire and performed a postbronchodilator spirometry. The disease was defined 
by using postbronchodilator FEV1/FVC<0.7 (GOLD - Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease).

Results. The study established higher prevalence of respiratory symptoms in the patients with 
COPD comparing the persons without bronchial obstruction: dyspnea (65.6% vs 13.5%) (р < 0.001); 
cough (67.5% / vs 33.8%) (р < 0.001); sputum (29.8% vs 13%) (р < 0.001).

Conclusion: High prevalence of chronic respiratory symptoms was proved in the studied population. 
It was significantly higher in the patients with COPD. 
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Introduction
The prevalence of the respiratory symptoms 

gives information about the rate of the respiratory 
risk factors in a population, and about the spread 
of chronic pulmonary diseases (15).  The chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) is the most 
common pulmonary disease that is shown clini-
cally with intensive respiratory symptoms (2, 3, 4, 5, 
8, 15). These symptoms give reason for spirometry 
that is the base of the diagnosis of chronic obstruc-
tive pulmonary disease (15).

Aim
To make an epidemiological characteristic of the 

chronic respiratory symptoms in the common pop-
ulation on the authority of actual representative 
extract of the population in the region of Pleven, 
Bulgaria.

Material and Methods
Determinating the representative sample of 
the population.

The demographic parameters (sex, age structure, 
population – urban/rural, ethnicity – Bulgarian/
Roma) of the population sample were determined 
on the basis of current data about the population 
in the region: male/female (49.4%/50.6%), age 
range 40 – 69 yrs. (44% of the population), urban/
rural population (67.5% / 32.5%) and Bulgarian/
Roma ethnicity (93.8% / 6.2%) (3, 9). The risk factors 
for the development of COPD and the percentage 
of the exposed population were stratified through 
inqueries, analyses of the risky manufactures and 
the reports of EEA (Executive Environment Agency): 
complex factors (tobacco smoking + additional risk 
factor) (18%), tobacco smoking (21%), professional 
exposure (20%), burning of biomass (6%), air pollu-
tion (10%), frequent respiratory infection (7%), fam-
ily history (6%), without risk factors (12%) (1, 9). Us-
ing the above data, we determined a representative 
sample of 2 047 patients.

Research and data processing
All examined patients signed an agreement to be 

included in the study, after which they filled out a 
specially designed respiratory questionnaire and 
performed post bronchodilator (400µg Salbutamol) 
spirometry(ATS/ERS: 2005. Strategies for lung func-
tion tests 2005, GOLD 2007) (6, 18).

The data was processed using STATGRAPHICS 4.0 
and SPSS 13: Kolmogorov-Smirnov test, Student 
t –test, Chi – square test and Pearson`s correlation 
coefficient test. The statistical significance was de-
fined at р<0.05.

Results of the Study
2 047 volunteers were included in the study. They 

were a representative extract of 115 819 persons of 
the old population (40-69 yrs) in the region. Demo-

Въведение
Честотата на хроничните респираторни симп-

томи дава информация за нивото на респира-
торните рискови фактори в дадена популация и 
разпространението на хроничните заболявания 
на белия дроб (15). Хроничната обструктивна бе-
лодробна болест (ХОББ) е най-честото белодроб-
но заболяване, което клинично се представя с 
интензивна респираторна симптоматика (2, 3, 4, 
5, 8, 15). Тази симптоматика дава достатъчно ос-
нование за спирометрично изследване, което е в 
основата  на диагнозата на хроничната обструк-
тивна белодробна болест (15). 
Цел

Да се направи епидемиологична характерис-
тика на хроничните респираторни симптоми в 
общата популация и при болни с ХОББ, въз ос-
нова на актуална репрезентативна извадка на 
популацията на региона на гр. Плевен, България.

Материал и методи
Определяне на репрезентативна попула-
ционна извадка.

Демографските параметри (пол, възрастова 
структура, население – градско/селско, етнос – 
български/ромски) на популационната извадка 
бяха определени на базата на актуални данни 
за населението на региона: мъже/жени (49.4% / 
50.6%), възрастов интервал 40 – 69г (44% от на-
селението), градско/селско население (67.5% / 
32.5%) и български/ромски етнос (93.8% / 6.2%) 
(3, 9). Чрез анкети, анализи на рисковите произ-
водства и бюлетините на ИАОС (Изпълнителна 
агенция на околната среда) бяха стратифици-
рани рисковите фактори за ХОББ и процентът 
от населението, което е подложено на тях: ком-
плексни фактори (тютюнопушене + допълните-
лен рисков фактор) (18%), тютюнопушене (21%), 
професионален риск (20%), горене на биомаса 
(6%), атмосферно замърсяване (10%), чести ре-
спираторни инфекции (7%), наследственост (6%) 
и без рискови фактори (12%) (1, 9).

По този начин беше определена репрезента-
тивна извадка от 2 047 души, която беше изслед-
вана.  

Изследвания и обработка на данните. 
Всички изследвани лица подписаха информи-

рано съгласие за участие в проучването, след 
което попълниха специално изработен респи-
раторен въпросник и извършиха постбронхо-
дилататорна (400µg Salbutamol) спирометрия 
(ATS/ERS:Standardisation of lung function testing 
2005,GOLD 2007) (6, 18). Данните бяха обработе-
ни със STATGRAPHICS 4.0 и SPSS 13: Kolmogorov-
Smirnov test, Student t –test, Chi – square test и 
Pearson`s correlation coefficient test. Статистиче-
ската значимост беше определена при р<0.05.

Резултати
В проучването бяха включени 2 047 добровол-

ци, които са репрезентативна извадка на 115 819 
души възрастно население (40 – 69 г.) от попула-
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graphic profile of studied persons was shown on 
table 1.

The study specified a high prevalence of chronic 
respiratory symptoms and  COPD (14.9%) among 
old inhabitants of the tested population. Interest-
ingly, about half (51.4%) of the screened persons 
indicated in the respiratory questionnaire that they 
have at least one respiratory symptom (cough, 
sputum, dyspnea). The prevalence of the respira-
tory symptoms in the COPD patients is significantly 
higher than the prevalence in the persons without 
COPD. We observed a logical correlation between 
the high prevalence of respiratory symptoms in 
the COPD patients, and the possibility of develop-
ment of COPD rather than a progress of COPD in 
the defined population. (84.9% vs 43.9%; r=0.36, 
p=0.0001) (Fig. 1).

The most numerous were the screen persons 
who had chronic cough during last three years 
especially in the morning hours. It was found 
in 38.8% of the studied persons in the general 
population, and in 15.5% was combined with 
sputum. Significantly higher prevalence of cough 
was found in the patients with COPD comparing 
those without disease (67.5% vs 33.8%) (р<0.05) 
(Table 2). They had cough in the morning and 
significantly less frequently – all day. (94.2% vs 
5.8% (р<0.05). The expectoration was significantly 
more common symptom that we observed in the 

цията на района.  Демографският профил на из-
следваните е отразен в Таблица 1.

Проучването установи висока честота на хро-
нични респираторни симптоми и ХОББ (14.9%) 
сред възрастното население на изследваната по-
пулация. Интересно е, че приблизително поло-
вината (51.4%) от скринираните лица са посочи-
ли в респираторните въпросници, че имат поне 
един респираторен симптом (кашлица, храчки 
и диспнея). Сигнификантно по-висока се оказа 
честотата на респираторните симптоми при бо-
лните с ХОББ, отколкото при лицата без ХОББ, 
както и наблюдавахме една логична корелация 
между високата честота на хроничните респи-
раторни симптоми с възможността за развитие 
на ХОББ в дадената популация (84.9% vs 43.9%; 
r=0.36, p=0.0001) (фиг. 1 ).

Най-много бяха скринираните лица, които 
са имали хронична кашлица през последните 
3 години, особено в сутрешните часове. Тя се 
установява при 38.8% от изследваните в обща-
та популация, която в 15.5% е съчетана с про-
дукция на храчки. Сигнификантно по-висока 
честота на кашлицата беше установена при бо-
лните с ХОББ, отколкото при тези без заболява-
не (67.5% vs 33.8%) (р<0.05) (Таблица 2). При бо-
лните с ХОББ се касаеше за предимно сутрешна 
кашлица и значително по-рядко за целодневна 
(94.2% vs 5.8% (р<0.05). Експекторацията също 
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Параметри

Пол:
• Мъже  
• Жени 

Средна възраст (г) (±SD)
Възрастова структура:

• 40 – 49г
• 50 – 59г
• 60 – 69г

Население:
• Градско   
• Селско  
Етнос:

• Български
• Ромски

n,%

1015 (49.6%)
1032 (50.4%)

58.5 ± 8.4

626 (30.6%)
690 (33.7%)
731 (35.7%)

1382 (67.5%)
665 (32.5%)

1920 (93.8%)
127 (6.2%)

Parameters

Sex:
• Males  

• Females 
Mean age (yrs) (±SD)

Age structure:
• 40 – 49yrs
• 50 – 59yrs
• 60 – 69yrs

Population:
• Urban   
• Rural  

Ethnicity:
• Bulgarian 

• Roma   

n,%

1015 (49.6%)
1032 (50.4%)

58.5 ± 8.4

626 (30.6%)
690 (33.7%)
731 (35.7%)

1382 (67.5%)
665 (32.5%)

1920 (93.8%)
127 (6.2%)

Taбл. 1. Демографски профил на популационната 
извадка.

SD – Стандартно отклонение

Фиг. 1. Честота на хроничните респираторни 
симптоми.
Fig. 1. Prevalence of chronic respiratory symptoms

* - р<0.05

Table 1. Demographic profile of the sample 
population.

SD – Standard deviation
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patients with COPD than in the persons without 
bronchial obstruction. (29.8% vs 13%)(р < 0.05) 
(Table 2). It was found that the cough in the 
morning was pathognomonic about the patients 
comparing expectoration during all day (86.8% vs 
13.2%) (р < 0.05). 

Every fifth studied old person in the common 
population was with dyspnea. It turned out that 
the dyspnea was significantly more common 
symptom for COPD than in the persons without 
bronchial obstruction. (65.6% vs 13.5%) (p = 
0.0001). Even some patients with light form of 
COPD were with dyspnea but it was found more 
frequently in advanced disease. (Table 2)

Discussion
The epidemiology of the chronic respiratory 

symptoms and COPD depend on the spread 
of exact risk factors (smoking, professional, 
atmosphere pollutants, burning of biomass, 
dynamic of respiratory infections, heredity etc.) 
and demographic structure (sex, age structure, 
urban/village population and ethnic structure) of 
this population (3, 12). Previous epidemiological 
studies show that the most important factors that 
determine the spread of COPD and respiratory 
symptoms in the region are sex and age structure 
of the population, smoking and air pollution (3, 
9).

The studied population was in advanced 
age that was connected with high prevalence 
of respiratory symptoms and COPD (3, 9). All 
of the epidemiological studies show that the 
prevalence of COPD rises with the age (13). An 
important problem that appears in spirometry 
in COPD patients above 70 y are false positive 
results especially when bronchial obstruction is 
determined with FEV1/FVC<0.7 (14, 19). To avoid 
this discrepancy, we used population sample 
with age under 70 yrs. 

The prevalence of chronic respiratory 
symptoms and COPD is higher for men in the 

е сигнификантно по-чест симптом, който на-
блюдавахме при болните с ХОББ, отколкото 
при лицата без бронхиална обструкция (29.8% 
vs 13%) (р < 0.05) (Таблица 2). Сутрешната екс-
пекторация се оказа патогномоничен симптом 
за болните, докато експекторацията през  це-
лия ден беше значително по-рядка (86.8% vs 
13.2%) (р < 0.05). 

С оплаквания от задух беше всеки пети от из-
следваните възрастни лица в общата попула-
ция. Оказа се, че диспнеята е значимо по-чест 
респираторен симптом при ХОББ, отколкото 
при лицата без бронхиална обструкция (65.6% 
vs 13.5%) (p = 0.0001). С диспнея бяха дори ня-
кои болни с лек ХОББ, но по-честа беше при 
болните с тежко заболяване (Таблица 2). 

Обсъждане
Епидемиологията на хроничните респира-

торни симптоми и ХОББ зависят от разпрос-
транението на определени рискови фактори 
(тютюнопушене, професионални вредности, 
атмосферни замърсители, горене на биома-
са, динамика на респираторните инфекции, 
наследственост и др.) и на демографската 
структура (пол, възрастова структура, градско/
селско население и етническа структура) на 
тази популация (3, 12). Предишни епидемио-
логични проучвания показват, че най-важните 
фактори, които определят разпространението 
на ХОББ и респираторните симптоми в района, 
са половата и възрастова структура на насе-
лението, тютюнопушенето и атмосферното за-
мърсяване (3, 9).

Изследваната популация е със застаряваща 
възрастова структура, което се свързва с висо-
ка честота на респираторни симптоми и ХОББ 
(3, 9). Всички епидемиологични проучвания 
показват, че с възрастта расте честота на ХОББ 
(13). Важен проблем, който се появява при спи-
рометричното диагностициране на ХОББ след 
70 годишна възраст, са фалшиво-положителни-
те резултати, особено когато бронхиалната об-
струкция се определя чрез фЕО1/фВК <0.7 (14, 
19). За да избегнем този недостатък използва-
хме популационна извадка на населението с 
възрастова граница до 70 години.

Честотата на хроничните респираторни 
симптоми и ХОББ е по-висока при мъжете в 

Chronic respiratory symptoms

Cough:
• (+) COPD
• (-)  COPD

Expectoration:
• (+) COPD
• (-)  COPD
Dyspnea:
• (+) COPD
• (-)  COPD

Symptomatic
subjects (%)

67.5%
33.8%

29.8% 
13%

65.6%  
13.5%

p-Value

p<0.001

p<0.001

p<0.001

Тable 2. Respiratory symptoms in subjects with and 
without COPD.

(+) COPD – subjects with COPD. 
(-) COPD – subjects without COPD.

Хронични  
респираторни симптоми

Кашлица:
• (+) ХОББ
• (-)  ХОББ

Експекторация:
• (+) ХОББ
• (-)  ХОББ
Диспнея:
• (+) ХОББ
• (-)  ХОББ

Симптоматич-
ни лица (%)

67.5%
33.8%

29.8% 
13%

65.6%  
13.5%

p-Value

p<0.001

p<0.001

p<0.001

Таблица 2. Респираторни симптоми при лица с и 
без ХОББ. 

(+) ХОББ – лица с ХОББ. 
(-)  ХОББ – лица без ХОББ. 
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most epidemiological studies (11, 16). It is due 
to their contact with risk factors and mainly to 
smoking (13, 16). There is a change in the model 
of smoking in some industrial countries during 
recent years (11, 13, 17). This leads to a higher 
prevalence of respiratory symptoms and COPD 
among women in countries such as the USA, 
Austria, Australia, Island and Russia (7, 11, 17). 

The main risk factor for high prevalence 
of respiratory symptoms and COPD in the 
investigated population was smoking (13, 16). It 
was the cause in 65.2% of the cases with COPD 
in the studied inhabitant (3). The prevalence of 
respiratory symptoms depend on intensity of 
smoking (pack years) and age of starting (3, 13). 
The studies show that stopping of smoking leads 
to reduction of respiratory symptoms in patients 
with COPD (13, 16).

Car traffic is one of the most important air 
pollution factors that makes foul with fine 
(FDPs) and extra fine particles. It is connected 
to higher level of respiratory symptoms and risk 
of development of COPD (OR=1.64), bronchial 
asthma (OR=1.4) and bronchial hyperreactivity 
(OR=1.41) (10, 12, 20).  The air pollution in the 
studied region during the year (average value) 
with FDP10 (>50 μg/m³), especially in the middle 
part of the town is raised. That leads to higher 
prevalence of the respiratory symptoms and 
COPD (1, 3)

Conclusion
Our study proved significantly higher 

prevalence of the chronic respiratory symptoms 
in the patients with COPD than in the general 
population. The appearance of respiratory 
symptoms in persons with risk factors for COPD 
is obligatory condition about functional testing. 
It conducts to an early diagnose and treatment of 
the disease that can limit the disease severity and 
reduce the mortality.

повечето епидемиологични проучвания (11, 
16). Това се дължи на контакта им с рисковите 
фактори и главно на тютюнопушенето (13, 16). 
През последните години се наблюдава промя-
на на модела на тютюнопушене в някои индус-
триални страни (11, 13, 17). Това доведе до по-
висока честота на респираторни симптоми и 
ХОББ сред жените в страни като САЩ, Aвстрия, 
Aвстралия, Исландия и Русия (7, 11, 17). 

Основен рисков фактор за високата чес-
тота на респираторните симптоми и ХОББ в 
изследваната популация е тютюнопушенето 
(13, 16). То е причина за 65.2% от случаите на 
ХОББ в изследваната популация (3). Честотата 
на респираторните симптоми и ХОББ зависят 
от интензивността на тютюнопушене (пакето-
години) и от възрастта, на която е започнало 
(3, 13). Проучванията показват, че спирането 
на тютюнопушенето чувствително намалява 
респираторната симптоматика на болните с 
ХОББ (13, 16).

Автомобилният трафик е един от главните 
замърсители на атмосферния въздух с фини 
и ултрафини прахови частици (фПЧ), кое-
то е свързано с повишено ниво на респира-
торни симптоми и риск за развитие на ХОББ 
(OR=1.64), бронхиална астма (OR=1.4) и брон-
хиална хиперреактивност (OR=1.41) (10, 12, 
20). В изследвания регион е повишено средно-
годишното замърсяване на атмосферния въз-
дух с фПЧ10 (>50 μg/m³), особено в централните 
градски части, което води до висока честота на 
хронични респираторни симптоми и риск за 
развитие на ХОББ (1, 3). 

Заключение
Нашето проучване доказа значително по-

голяма честота на хронични респираторни 
симптоми при болните с ХОББ, отколкото в 
общата популация. Появата на респираторни 
симптоми при лица с рискови фактори за ХОББ 
е задължително условие за функционално из-
следване на дишането. Това води до ранна 
диагноза и лечение на болните с ХОББ, което 
може да ограничи тежестта на заболяването и 
да намали смъртността. 
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