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Резюме: 
Дихателните нарушения по време на сън и в частност обструктивната сънна апнея/хипопнея 

(ОСА) се представят с повтарящи се периоди на интермитентна хипоксемия и фрагментация 
на съня. В редица проучвания се доказва многопосочното  влияние на ОСА върху функциите 
на организма. През последните двадесет години нарастват данните за различни метаболитни 
нарушения при този тип пациенти. Комбинацията от ОСА и метаболитен синдром се означа-
ва като синдром Z. С прогресиране на дихателните нарушения по време на сън се стимулира 
натрупването на висцерална мастна тъкан и нощно повишаване на нивата на хормони като 
кортизол и инсулин, които предразполагат към инсулинова резистентност и сърдечно-съдови 
заболявания. Съществуват и данни за обратна връзка - захарният диабет тип 2  и предиабетът 
са свързани с по-висок риск от развитие на ОСА, особено при пациенти с изразен обезитет. Из-
ползването на неинвазивна вентилация по време на сън демонстрира положителен ефект вър-
ху гликемичния контрол при пациенти със захарен диабет тип 2.   Едно единствено проучване 
на Czupryniak et al. се фокусира върху показателите на глюкозната обмяна при пациенти с ОСА 
без захарен диабет с помощта на продължително мониториране на кръвната захар (Continuous 
glucose monitoring – CGM), като не установява съществени промени в кръвната захар преди и по 
време на неинвазивна вентилация. Няма данни за ефекта на неинвазивната вентилация върху 
денонощните промени в нивата на кръвната захар при пациенти с ОСА и предиабетни състоя-
ния – нарушен въглехидратен толеранс (НГТ) и нарушена гликемия на гладно (НГГ). 

В заключение може да се каже, че връзката между нарушенията в дишането по време на сън 
и промените в глюкозната хомеостаза са многопосочни, и са необходими допълнителни про-
учвания за изясняване на дълбоките механизми на взаимодействие между тези две състояния. 

Ключови думи: обструктивна сънна апнея, метаболитен синдром, предиабетни състояния, 
мониториране на кръвната захар, инсулинова резистентност, кортизол
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Abstract: 
Intermittent hypoxia and sleep fragmentation are characteristic features for sleep disordered 

breathing, particularly OSA. Many studies have established the multi-facet impact of OSA on body 
functioning. During the last twenty years there is a growing body of data about the metabolic 
impairments in this patient group. The combination of both OSA and metabolic syndrome is assigned 
as Z syndrome. The natural evolution of sleep disordered breathing stimulates the overnight secretion 
of cortisol and insulin, which leads to the accumulation of visceral adipose tissue. All of these factors 
are predisposing for the occurrence of insulin resistance, as well as, the increased risk of cardiovascular 
diseases. 

Vice versa diabetes and pre-diabetes, especially in patients with obesity, are preconditions for 
OSA development. The application of noninvasive ventilation during sleep has a positive effect on 
glycaemic control in patients with diabetes. Only a single study by Czupryniak, et al has focused on 
indicators for blood glucose metabolism in patients with OSA without diabetes. Continuous glucose 
monitoring (CGM) was applied and showed that there isn’t a significant change in blood glucose 
before and after the non-invasive ventilation.  No data regarding the effect of non-invasive ventilation 
on blood glucose levels in patients with OSA and pre-diabetes (impaired glucose tolerance and 
impaired fasting glucose) exists.

In conclusion we can summarize that the associations between sleep disordered breathing and 
blood glucose homeostatsis is complex and diverse. This demands additional research for their 
unraveling and detailed analysis. 

Key words: obstructive sleep apnea, metabolic syndrome, pre-diabetes, glucose monitoring, 
insulin resistance, cortisol
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НАРУШЕНИЯ ВЪВ 

ВЪГЛЕХИДРАТНАТА ОБМЯНА, 
ОСТА ХИПОТАЛАМУС-ХИПОФИЗА-

НАДБЪБРЕК И ДИХАТЕЛНИ 
НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА СЪН

Торакална Медицина
Том V, март 2013, бр.1

Обструктивната сънна апнея/хипопнея 
(ОСА) представлява хронично състояние, кое-
то се характеризира с повтарящ се колапс на 
горните дихателни пътища по време на сън, 
който води до значителна хипоксемия и чес-
ти събуждания. Дихателните паузи, които се 
наблюдават при ОСА имат редица неблаго-
приятни ефекти върху целия организъм, вклю-
чително намалена сатурация на оксихемогло-
бина, флуктуации в артериалното налягане и 
сърдечната честота, повишена симпатикусова 
активност, ендокринни нарушения, повишена 
активност на мозъчната кора и фрагментиране 
на съня (18). Много проучвания демонстрират 
причинно-следствена връзка между ОСА и за-
болявания като хипертония и захарен диабет, 
която е независима от наличието на затлъстя-
ване (21). През последните двадесет години 
нарастват данните за различни метаболитни 
нарушения при пациенти с обструктивна сън-
на апнея и през деветдесетте години на 20 век 
е предложено асоциацията на ОСА и метабо-
литен синром (МС) да се нарече синдром Z 
(37). Нарастват експерименталните и клинич-
ни данни за независимия принос на ОСА за 
развитието и степента на проява на всяко от 
метаболитните нарушения и на метаболитния 
синдром като цяло. ОСА може да задълбочи 
инсулиновата резистентност и индиректно 
повлиява други нарушения, които допринасят 
за нейното развитие като хипертония, хипер-
триглицеридемия и висцералното затлъстя-
ване. Влошаването на сънната апнея може да 
стимулира натрупването на висцерална маст-
на тъкан чрез предизвикания от нея стрес и 
нощното повишаване на нивата на хормони 
като кортизол и инсулин, които предразпола-
гат към инсулинова резистентност и сърдеч-
но-съдови заболявания (9, 32, 33). От друга 
страна МС и неговите компоненти, особено 
затлъстяването, инсулиновата резистентност 
и захарният диабет, могат да благоприятстват 
развитието на синдрома на обструктивна сън-
на апнея. 

Инсулиновата резистентност показва силна 
връзка със затлъстяването (особено висце-
ралното), за което са посочени няколко ме-
ханизма. Адипоцитите са източник на редица 
циркулиращи в кръвта хормони, цитокини и 
метаболити, като например свободните маст-
ни киселини (СМК), всеки от които може да от-
слаби инсулиновото действие. При пациенти 
със затлъстяване адипоцитите са по-големи, 
което ги прави резистентни на свойството на 
инсулина да потиска липолизата, особено във 
висцералната или дълбоката подкожна мастна 
тъкан. Това води до засилено освобождаване 
и повишаване на плазмените нива на СМК и 
глицерола, които задълбочават инсулиновата 
резистентност в мускулите и черния дроб (3). 
Освобождаването на СМК от адипоцитите в 
резултат на засилената липолиза може да до-
принесе за инсулиновата резистентност чрез 

Obstructive sleep apnea/hypopnea (OSA) is 
a chronic condition, characterized by repeated 
collapse of upper airways during sleep, followed 
by significant hypoxemia and frequent arousals. 
Breathing pauses that are seen in OSA have seve-
ral unfavorable effects, including decreased oxy-
hemoglobin saturation, arterial blood pressure 
and heart rate fluctuations, increased sympa-
thetic activity, endocrine disturbances, increased 
brain activity and sleep fragmentation (18).  Many 
studies demonstrate a causal relationship be-
tween OSA and diseases like hypertension and 
diabetes that is independent of obesity (21). In 
the last twenty years there are many data about 
the presence of different metabolic disturbances 
in patients with OSA, and because of that it is pro-
posed that the combination between OSA and 
metabolic syndrome (MS) is called syndrome Z 
(37). There are plenty of experimental and clini-
cal data about the independent role of OSA in the 
development and the progression of the differ-
ent metabolic disturbances, and the metabolic 
syndrome. OSA can worsen the insulin resistance 
and indirectly influences other factors that have 
a pathogenic role like hypertension, hypertri-
gliceridema and visceral obesity. The worsening 
of sleep apnea can induce visceral adiposity be-
cause of the chronic stress and nighttime incre-
ment of hormones like cortisol and insulin, that 
predispose the patient to insulin resistance and 
cardiovascular disease (9, 32, 33). On the other 
hand the metabolic syndrome and its compo-
nents, especially the obesity, insulin resistance 
and type 2 diabetes could induce sleep apnea 
syndrome. 

Insulin resistance shows a strong connection to 
the obesity (especially visceral obesity), that is due 
to several different mechanisms. The adipocytes, 
located in the fat tissue, are a source of a num-
ber of circulating hormones, cytokines and me-
tabolites like free fatty acids  (FFA), any of which 
can decrease the insulin action. In obese patients 
the adipocytes are larger in size, and that makes 
them resistant to the insulin induced suppression 
of lypolisis especially in visceral and deep subcu-
taneous fat tissue. This leads to increased release 
of FFA and glycerol, and subsequently to higher 
plasma levels that intensify the insulin resistance 
in the muscles and in the liver (3). FFA release 
from the adipocytes as a result of increased li-
polysis can induce insulin resistance by suppres-
sion of glucose transport and phosphorilation, 
followed by decreased glucose metabolism and 
glycogen synthesis, increased apolipoprotein B 
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потискане на глюкозния транспорт и фосфори-
лиране, последвано от намалено разграждане 
на глюкозата и синтеза на гликоген, повишена 
секреция на аполипопротеин В, и повишена 
активност на чернодробната липаза (30). Пови-
шените нива на СМК и възпалителните цитоки-
ни (например TNFα и IL6), които се синтезират 
от натрупаната висцерална мастна тъкан имат 
негативен ефект върху сигналната каскада на 
инсулина (26, 27).

ОСА е тясно свързана с наличието на затлъс-
тяване, но редица проучвания сочат, че ОСА 
води до нарушения в метаболизма на глюко-
зата, независимо от степента на затлъстяване. 
Точният механизъм на тези нарушения все още 
не е изяснен. Множество фактори доприна-
сят за сложните взаимодействия между ОСА, 
затлъстяването и глюкозната обмяна. Самата 
ОСА се асоциира с хронична интермитентна 
хипоксия и фрагментация на съня, които могат 
значително да нарушат глюкозната хомеостаза 
(фиг. 1) (31). Повишената симпатикова актив-
ност, дисрегулация на хипоталамо-хипофизна-
та ос, продукцията на реактивни кислородни 
радикали и активирането на пътища на възпа-
лението са разглеждани като междинни меха-
низми, които могат да доведат до нарушенията 
в глюкозния метаболизъм при ОСА (31).

glycerol, and increased liver lipase activity (30). 
The increased levels FFA and inflammatory cyto-
kines (like TNFα and IL6), that are synthesized by 
the visceral fat tissue, have a negative impact on 
the insulin signal transduction (26, 27). 

OSA is closely related to the presence of obe-
sity, several studies however demonstrate that 
OSA can induce glucose metabolism distur-
bances independently of the degree of obesity. 
The precise mechanism of these disturbances is 
still unknown. Many factors can contribute to the 
complex relationships between OSA, obesity and 
glucose homeostasis. OSA is linked to chronic in-
termittent hypoxia and sleep fragmentation that 
can significantly impair glucose homeostasis (Fig. 
1) (31). Increased sympathetic activity, hypothala-
mo-pituitary-adrenal axis dysregulation, reactive 
oxygen species (ROS) production, and inflamma-
tion pathways activation are some of the mecha-
nisms that can lead to glucose metabolism im-
pairment in OSA patients (31).

Фигура 1. Връзка между обструктивната сънна 
апнея, затлъстяването и метаболитния синдром 
(модифицирано по Tasali и сътр., 2008).

Fig. 1. Link between OSA, obesity and metabolic 
syndrome (modified by Tasali et al., 2008).

ОСА
OSA

Интермитентна хипоксия
Intermittent hypoxia

Оксидативен стрес
Oxidative stress

Възпаление
In�ammation

Sleep fragmentation 
Фрагментация на съня

Невроендокринни промени
Neuroendocrine changes

Затлъстяване
Obesity

Инсулинова резистентност
Insulin resistance 

Хипертония
Hypertension

Дислипидемия
Dislipidemia

Захарен диабет 
Diabetes mellitus

Метаболитен синдром
Metabolic syndrome

Изказано е предположението, че ОСА би 
могла да доведе до повишена активност на 
оста хипоталамус-хипофиза-надбъбрек, и чрез 
повишените нива на кортизола да участва в 
патофизиологията на нарушенията във въгле-
хидратната обмяна, метаболитния синдром  
и ССЗ (6, 11). Има обаче сравнително малко 
данни, които поддържат тази хипотеза. Така 
например при мъже със затлъстяване, ОСА 
не е свързана с повишени нива на кортизола 
в слюнката през деня, или плазмените нива 
на кортизола през цялото денонощие, вклю-

It is supposed that OSA can lead to increased ac-
tivity of hypothalamic-pituitary-adrenal axis and 
be involved in pathophysiology of carbohydrate 
metabolism disturbances, metabolic syndrome 
and cardiovascular diseases through cortisol hy-
persecretion (6, 11). There is however relatively 
few data that support this hypothesis. For exam-
ple in obese male patients the presence of OSA is 
not linked to increased salivary cortisol levels dur-
ing the day, or to increased plasma cortisol during 
the twenty-four-hour period, including during 
the sleep (2, 6). Four other studies present data on 
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чително и по време на сън (2, 6). Четири други 
проучвания представят данни за единични из-
мервания на плазмен кортизол при  пациенти 
с ОСА и контроли без ОСА (5, 13, 16, 19). От тях 
само в едно, Bratel et al. (5), се установяват по-
вишени нива на кортизола в единично сутреш-
но измерване. Grunstein и сътр. (16) не намират 
повишени нива на сутрешния кортизол в про-
би, взети в 6:00 сутринта при пациенти с ОСА 
в сравнение с контроли. Lanfranco и сътр. (19) 
демонстрират, че базалните сутрешни нива на 
плазмените АСТН и кортизол, както и 24-ча-
совия свободен кортизол в урината са сходни 
при мъже със затлъстяване с и без ОСА, макар 
че не е провеждано изследване по време на 
сън. Освен това се оказва, че CPAP (continuous 
positive airway pressure)-терапията  не води до 
съществено понижение на концентрацията на 
кортизола (29). 

Независимо от това, промените в концентра-
цията на кортизола в рамките на референтните 
граници показва корелация с метаболитните 
нарушения при пациенти с диабет тип 2 (20). 
Особен интерес представлява промяната в 
нивата на кортизола преди заспиване при па-
циенти с ОСА след започване на СРАР-терапия. 
При изследване на слюнчен кортизол, пери-
одът преди заспиване най-добре отразява ми-
нималните нива на кортизола през денонощи-
ето (25). При здрави индивиди именно тогава 
нивата на кортизола са най-ниски и достигат 
пик около събуждането (4, 12, 15). Данните со-
чат, че при пациенти с ОСА след започване на 
СРАР-терапия минималните нива на кортизо-
ла се понижават. Тъй като се смята, че именно 
тези стойности, а не 24-часовият или сутреш-
ният кортизол, имат патогенетична роля при 
развитието на инсулинова резистентност (23), 
посочените данни хвърлят нова светлина вър-
ху връзката на ОСА с тези състояния (29). Няма 
обаче категорични данни за връзката между 
ОСА, промените в оста хипоталамус-хипофиза-
надбъбрек и нарушенията във въглехидратна-
та обмяна. 

Критериите, които поставят границите между 
нормалните стойности, НГТ, НГГ и ЗД, се бази-
рат на изчисления на прага, над който възник-
ват усложненията на диабета. Така например 
Paris Prospective Study показва, че честотата 
на фаталната коронарна болест е свързана с 
плазмената глюкоза на гладно и 2 часа след 
ОГТТ. Честотата на заболяването драматично 
се е увеличила при глюкоза на гладно над 6.9 
mmol/l и 2 часа след ОГТТ над 7.8 mmol/l (7, 9). 
Пациентите, които имат повишена плазмена 
глюкоза, но все още не са застрашени от спе-
цифичните за диабет хронични усложнения, 
не се считат за диабетици, а влизат в групата 
на нарушен глюкозен толеранс или нарушена 
гликемия на гладно (28).

Диагностичните критерии за нарушена гли-
кемия на гладно, нарушен глюкозен толеранс 
и захарен диабет са показани на таблица 1. 

single plasma cortisol measurements in OSA pa-
tients and healthy controls (5, 13, 16, 19). Of these 
only in one, Bratel et al. (5) find increased cortisol 
in a single morning measurement. Grunstein et 
al. (16) do not find increased morning cortisol in 
blood samples taken at 6.00 a.m. in OSA patients 
compared to control subjects. Lanfranco et al. 
(19) demonstrate that baseline morning ACTH 
and cortisol plasma levels and 24-hour free urine 
cortisol are similar in obese men with and with-
out OSA, although no samples during sleep were 
taken. It was also found that CPAP (continuous 
positive airway pressure)-treatment does not lead 
to a significant decrease in cortisol levels (29). 

Changes in cortisol concentration inside the 
reference ranges however shows a significant 
correlation to the metabolic disturbances in 
type 2 diabetes patients (20). Of special interest 
is the change in cortisol levels just before falling 
to sleep in OSA patients after CPAP-therapy has 
been initiated. If salivary cortisol measurement is 
used, the period before falling asleep is the best 
predictor of cortisol nadir during the 24-hour pe-
riod (25). In healthy individuals these are the low-
est cortisol levels while the highest are measured 
before awakening (4, 12, 15). Data show that in 
OSA patients minimal cortisol levels decrease 
after CPAP-therapy. Because it is accepted that 
nighttime cortisol rather than 24-hour cortisol 
or morning cortisol has a pathogenetic role in 
the development of insulin resistance (23), the 
abovementioned data are very important when 
investigating the link between OSA and these 
other conditions (29). However there are no defi-
nite data about the link between OSA, the chang-
es in hypothalamic-pituitary-adrenal axis and the 
disturbances in carbohydrate metabolism. 

The criteria that differentiate between the nor-
mal glucose levels, impaired glucose tolerance 
(IGT), impaired fasting glucose (IFG) and diabetes 
are based on the calculations of the threshold 
above which diabetes complications occur. For 
example Paris Prospective Study shows that the 
prevalence of the fatal coronary heart disease is 
linked to the fasting and 2 hours post glucose 
load plasma glucose. The prevalence of the dis-
ease dramatically increases with blood glucose 
above 6.9 mmol/l in a fasting state and 7.8 mmol/l 
2 hours after an OGGT (oral glucose tolerance 
test) (7, 9). Patients that have increased plasma 
glucose, but are still at lower risk for diabetes 
specific chronic complications are not considered 
diabetics, but rather have IGT or IFG (28).

The diagnostic criteria for impaired fasting glu-
cose, impaired glucose tolerance and diabetes 
are shown on table 1. 
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Има данни, че захарният диабет тип 2  и пре-
диабетът са свързани с по-висок риск от раз-
витие на ОСА, особено при пациенти с изразен 
обезитет (14).  От друга страна наличието на 
лека (АHI=5-14.9) и умерена към тежка (АHI>15) 
ОСА са предпоставка за по-висок риск от инсу-
линова резистентност, предиабетни състояния 
и захарен диабет (фигура 2 и 3) (24). Наруше-
нията в дишането по време на сън и свързана-
та с тях хипоксемия са асоциирани с нарушен 
глюкозен толеранс независимо от възрастта, 
пола, индекса на телесната маса и обиколката 
на талията.

There are data that type 2 diabetes and predia-
betes are linked to higher risk of OSA, especially 
in patients with severe obesity (14). On the other 
hand the presence of mild (АHI=5-14.9) and mod-
erate to severe OSA (АHI>15) is a significant factor 
for higher risk for insulin resistance, prediabetes 
and diabetes (figures 2 and 3) (24). Sleep disor-
dered breathing and the resulting hypoxemia are 
associated with impaired glucose tolerance inde-
pendently of the age, sex, body mass index (BMI) 
and waist circumference.

Таблица 1. Гликемични критерии според различни 
международни организации. 

Фигура 2. Честота на нарушен глюкозен толеранс и 
захарен диабет при пациенти без ОСА, и с лека и уме-
рена към тежка ОСА (Punjabi et al. 2004). 

Фигура 3. НОМА- индекс при пациенти без ОСА, и с 
лека и умерена  към тежка ОСА (Punjabi et al. 2004).

Fig. 2. Prevalence of impaired glucose tolerance and 
diabetes in patients  without OSA, and moderate to 
severe OSA (Punjabi et al. 2004). 

Fig. 3. НОМА- index in patients without OSA, and mild 
and moderate to severе OSA (Punjabi et al. 2004).

Table 1. Plasma glucose criteria according to different 
organizations.

Дефинирана 
категория
Нормален глюкозен 
толеранс

Нарушена гликемия 
на гладно

Нарушен глюкозен 
толеранс

Захарен диабет

Пояснение: всички стойности са в ммол/л. 
На гладно означава поне 8 часа без прием на калории.
• СЗО – световна здравна организация • АДА – американска диабетна асоциация

Международна 
организация

СЗО (1999)
АДА (1997)
АДА (2011)
СЗО (1999)
АДА (1997)
АДА (2011)
СЗО (1999)
АДА (2011)
СЗО (1999)
АДА (1997)
АДА (2011)

Кръвна захар 
на гладно

< 6,1
< 6,1
< 5,6

6,1 – 6,9
6,1 – 6,9
5,6 – 6,9

< 7,0

≥ 7,0
≥ 7,0
≥ 7,0

2 часа  
след ОГТТ

<7,8

<7,8

7,8 - 11,0
7,8 - 11,0

≥11,1

Defined  
category
Normal glucose 
tolerance

Impaired fasting 
glucose

Impaired glucose 
tolerance

Diabetes mellitus

Remarks: All measurements are in mmol/l. 
Fasting means at least 8 hours without calorie intake.
• WHO – World Health Organization • ADA – American Diabetes Association

International 
organization
  WHO (1999)
  ADA (1997)
 ADA (2011)

  WHO (1999)
  ADA (1997)
 ADA (2011)

  WHO (1999)
  ADA (2011)
  WHO (1999)
  ADA (1997)
  ADA (2011)

Fasting blood 
glucose

< 6,1
< 6,1
< 5,6

6,1 – 6,9
6,1 – 6,9
5,6 – 6,9

< 7,0

≥ 7,0
≥ 7,0
≥ 7,0

2 hours 
post OGTT

<7,8

<7,8

7,8 - 11,0
7,8 - 11,0

≥11,1

Нормогликемия
Normal glucose levels 62%

Нарушен  глюкозен толеранс 
Impaired glucose tolerance

29%

Захарен диабет
Diabetes mellitus 

9%

AHI <5

49%
36%

15%

AHI > 15

Без ОСА
No OSA

HOMA Index2.0 2.4 2.8 3.2

Лека ОСА
Mild OSA

Умерена и тежка ОСА
Moderate to Severe OSA

RDI – respiratory disturbance index
Правени са редица опити да се проследи 

глюкозната обмяна в хода на лечение на ОСА с 
CPAP, но все още няма яснота по въпроса и той 
остава отворен. До момента има много данни 
за благоприятния ефект на неинвазивната вен-
тилация върху гликемичния контрол при паци-
енти със захарен диабет тип 2 (1, 17, 22, 34, 35). 
Две по-големи рандомизирани проучвания 

RDI – respiratory disturbance index
Many attempts were made to asses the glucose 

homeostasis during CPAP treatment of OSA, but 
still there is no clarity on the matter. There are 
many data showing the beneficial effect of nonin-
vasive ventilation on the glycemic control in type 
2 diabetes patients (1, 17, 22, 34, 35). Two larger 
randomized trials (8, 36) do not show a significant 
difference in the insulin sensitivity and HbA1 be-
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(8, 36), не показват сигнификантна разлика в 
инсулиновата чувствителност и гликирания 
хемоглобин преди и след 3 месечно терапев-
тично приложение на nCPAP при пациенти със 
(36) или без (8) захарен диабет. Трябва да се от-
бележи, че средната дневна продължителност 
на терапията е била 3.6 ч. при едното (36) и 3.9 
ч. при другото (8), което повдига въпроса дали 
именно инсуфициентната терапия не е допри-
несла за споменатите негативни данни. 

Едно единствено проучване на Czupryniak  
et al. (10) се фокусира върху показателите на 
глюкозната обмяна при пациенти с ОСА без 
захарен диабет с помощта на продължително 
мониториране на кръвната захар (Continuous 
glucose monitoring – CGM), като не установява 
съществени промени в кръвната захар преди 
и по време на неинвазивна вентилация. Няма 
данни за ефекта на неинвазивната вентилация 
върху денонощните промени в нивата на кръв-
ната захар при пациенти с ОСА и предиабетни 
състояния – нарушен въглехидратен толеранс 
(НГТ) и нарушена гликемия на гладно (НГГ). 

В заключение може да се каже, че връзката 
между нарушенията в дишането по време на 
сън и промените в глюкозната хомеостаза са 
многопосочни и са необходими допълнителни 
проучвания за изясняване на дълбоките меха-
низми на взаимодействие между тези две със-
тояния. 

fore and after 3 month CPAP treatment in patients 
with (36) or without (8) diabetes. The mean daily 
duration in the treatment was 3.6 hours in  the 
first study (36) and 3.9 hours in the second, which 
raises the question of whether the insufficient 
therapy did not contribute to the negative results. 

Only one trial of Czupryniak et al. (10) focuses 
the attention on the glucose homeostasis evalu-
ation in OSA patients without diabetes using 
continuous glucose monitoring (CGM). This study 
did not find significant changes in blood glucose 
before and during noninvasive ventilation treat-
ment. There are no data on the effect of noninva-
sive ventilation on the blood glucose dynamics in 
OSA patients with prediabetes – IFG and IGT. 

In conclusion the link between sleep disordered 
breathing and glucose homeostasis changes are 
multidirectional and more studies are needed to 
clarify the deep mechanisms of interaction be-
tween these two conditions.
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Резюме: 
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е една от основните причини за заболе-

ваемост и смъртност в световен мащаб. Целта на фармакологичната терапия при ХОББ е реду-
циране на симптомите, намаляване честотата и тежестта на екзацербациите, подобряване на 
здравословното състояние и физическия капацитет на пациентите.  Основно място в лечението 
на симптомите при ХОББ заемат бронходилататорите. Индакатерол е представител на дълго-
действащите  β2-адренорецепторни агонисти, който се прилага еднократно дневно. Ролята на 
индакатерол за лечение на ХОББ е доказана чрез резултатите от редица международни про-
учвания. Той осъществява ефективна 24-часова бронходилатация и подобрява качеството на 
живот при пациенти с ХОББ.  Индакатерол намалява нуждата от прием на спешни медикаменти 
и се отличава с добър профил на безопасност и поносимост. Това дава възможност за ефективен 
контрол  и  лечение на пациенти с различна по тежест ХОББ.

Ключови думи: хронична обструктивна белодробна болест, дългодействащи бронходилата-
тори, β2-адренорецепторни агонисти, индакатерол, брийзхалер
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Abstract: 
The chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is one of the major causes of morbidity and 

mortality worldwide. The objective of pharmacological therapy for COPD is alleviation of symptoms, 
reduction of incidence and severity of exacerbations, improvement of the health status and exercise 
capacity of patients. Bronchodilators are the mainstay of drug therapy for stable symptomatic COPD. 
Indacaterol, once daily, belongs to the group of long-acting β2-andrenoreceptor agonists. The 
effectiveness of indacaterol for treatment of COPD has been confirmed by the results of a number 
of international studies. It provides effective 24-hour bronchodilation and improves the quality of 
life of COPD patients. Indacaterol reduces the need for rescue medication and has a good safety 
and tolerability profile, which allows effective management and treatment of patients with COPD of 
different severity.

Key words: Chronic obstructive pulmonary disease, long-acting bronchodilators, 
β2-andrenoreceptor agonists, indacaterol, breezhaler.
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The chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) is one of the major causes of morbidity 
and mortality worldwide. The revised GOLD 2010 
guidelines (Global initiative for chronic Obstruc-
tive Lung Disease) define it as a preventable and 
curable disease. Typical feature of COPD is airflow 
limitation which is not fully reversible and usually 
progresses in time. The underlying cause of the 
disease is a pathological inflammatory response 
in the airways and the lungs to the impact of nox-
ious particles or gases (15). The disease symptoms 
include breathlessness, chronic cough and spu-
tum production. The objective of drug therapies 
for COPD is alleviation of symptoms, reduction 
of incidence, and severity of exacerbations, im-
provement of the health status and exercise ca-
pacity of patients, prevention of disease progres-
sion and reduction of mortality (16). In the past, 
the choice of medication was based exclusively 
on the assessment of FEV1 (forced expiratory vol-
ume in 1 second). Since the FEV1 value by itself 
cannot provide a clear picture of the health sta-
tus of patients with COPD, the GOLD 2011 guide-
lines recommend that strategies for treatment of 
stable COPD should take into consideration the 
symptoms assessment and risk of exacerbations 
for each individual patient (16).

Bronchodilators are the mainstays of drug 
therapy of stable symptomatic COPD. The latter 
include β2-agonists, antocholinergic agents, as 
well as drug combinations (15). Drugs inducing 
less adverse reactions should be used preferably 
(16). Inhaled medications are recommended. The 
long-acting bronchodilators are easier to use and 
more efficient for symptom management in sta-
ble COPD than the short-acting ones (15). Accord-
ing to the last revision of GOLD in 2013, the long-
acting β2-agonists (LABAs) are recommended as 
therapy of choice for all types of patients (Table 1) 
(17). Due to their lypophilic structure, the rate of 
LABAs degradation in the fat-soluble lung tissue 
is slower than that of the short-acting bronchodi-
lators, resulting in their longer effect. 

Хроничната обструктивна белодробна бо-
лест (ХОББ) е една от основните причини за 
заболеваемост и смъртност в световен мащаб. 
Според ревизията на Глобалната инициатива 
за ХОББ от 2010 година (GOLD 2010) тя е дефи-
нирана като предотвратима и лечима болест. 
Характеризира се с ограничение на въздуш-
ния поток, което не е напълно обратимо и 
обикновено прогресира с времето. В основата 
на болестта стои патологичен възпалителен 
отговор на дихателните пътища и белия дроб 
спрямо въздействието на вредни частици или 
газове (15). Симптомите на болестта включват 
задух, хронична кашлица и продукция на храч-
ки. Целта на фармакологичната терапия при 
ХОББ е редуциране на симптомите, намаля-
ване честотата и тежестта на екзацербациите, 
подобряване на здравословното състояние и 
физическия капацитет, спиране прогресията 
на болестта и намаляване на смъртността (16). 
В миналото избора на медикаменти се базира-
ше само на резултатите от фЕО1 (форсиран екс-
пираторен обем за 1 сек.). Тъй като единствено 
оценката на фЕО1 не може да даде ясна пред-
става за здравословното състояние на болните 
с ХОББ, според препоръките на GOLD от 2011 
година, при изграждане на стратегия за лече-
нието на стабилна ХОББ в съображение влиза 
и индивидуалната оценка на симптомите, и ри-
ска от бъдещи екзацербации при всеки отде-
лен пациент (16).

Основно място в лечението на симптоми-
те при ХОББ заемат бронходилататорите. Те 
включват β2-агонисти, антихолинергeтици и 
метилксантини, както и комбинирани препа-
рати (15). При избор на медикамент се пред-
почитат тези, които имат по-малко странични 
ефекти (16). Препоръчва се инхалаторното ле-
чение. Дългодействащите бронходилататори 
са по-удобни за употреба и по-ефективни за 
поддържащо лечение на симптомите при ста-
билна ХОББ от бързодействащите (15). Според 
последната ревизия на GOLD от 2013 година 
дългодействащите β2-агонисти (ДДБА) се пре-
поръчват като средство на избор при всички 
групи пациенти (Таблица 1) (17). В резултат на 
тяхната липофилна структура ДДБА се раз-
граждат по-бавно в мастно-разтворимата тъ-

Група  
пациенти

A

B

C

D

БДАХГ- бързодействащи антихолинергици, ДДАХГ- дългодействащи антихолинергици, БДБА- бързодействащи 
β2-агонисти, ДДБА- дългодействащи β2-агонисти, ИКС- инхалаторни кортикостероиди, PDE4- Инхибитор на 
фосфодиестераза-4.

Препоръчителен 
първи избор

БДБА
или БДАХГ

ДДАХГ
или ДДБА

ИКС + ДДБА 
или ДДАХГ

ИКС + ДДБА 
и/или ДДАХГ

Алтернативен  
избор
ДДАХГ

или ДДБА
или БДБА и БДАХГ

ДДАХГ и ДДБА

ДДАХГ и ДДБА
или ДДАХГ и PDE4
или ДДБА и PDE4

ИКС + ДДБА и ДДАХГ
или ИКС + ДДБА и PDE4

или ДДАХГ и ДДБА
или ДДАХГ и PDE4

Друго възможно 
лечение
теофилин

БДБА и/или БДАХГ
теофилин

БДБА и/или БДАХГ
теофилин

Карбоцистеин
БДБА и/или БДАХГ

теофилин

Patient
group 

A

B

C

D

SAAC – short-acting anticholinergics, LAAC – long-acting anticholinergics, SABA – short-acting β2-agonists, LABA- long-
acting β2-agonists, ICS- inhaled corticosteroids, PDE4- phosphodiesterase type 4 inhibitor.

Recommended
first choice 

SABA
or SAAC

LAAC 
or LABA

ICS + LABA
or LAAC

ICS + LABA 
and/or LAAC

Alternative
choice
LAAC

or LABA
or SABA and SAAC

LAAC and LABA

LAAC and LABA
or LAAC and PDE4
or LABA and PDE4

ICS + LABA and LAAC
or ICS + LABA and PDE4

or LAAC and LABA
or LAAC and PDE4

Other possible
treatments
theophylline

SABA and/or SAAC
theophylline

SABA and/or SAAC
theophylline

carbocysteine 
SABA and/or SAAC

theophylline

Таблица 1. фармакологично лечение при стабилна ХОББ съглас-
но GOLD 2013.

Table 1. GOLD 2013 guidelines for pharmacological treatment of 
stable COPD.
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кан на белия дроб спрямо бързодействащите, 
в резултат на което имат по-продължителен 
ефект. 

Ултра-ДДБА е термин, който е въведен за 
описание на нови β2-адренорецепторни аго-
нисти, които имат още по-удължен полужи-
вот, в резултат на което могат да се прилагат 
еднократно дневно (2, 26). Представител на 
ултра-ДДБА е индакатерол. В резултат на мо-
лекулната си формула той има 24 часа про-
дължителност на бронходилатация, както и 
бързо начало на действие след приложение 
(5). Препоръчителната дневна доза е 150 µg 
еднократно дневно, приложени чрез инхала-
торно устройство, наречено брийзхалер. При 
необходимост дневната доза може да се увели-
чи до 300 µg еднократно дневно (13). Ролята на 
индакатерол за лечение на ХОББ е оценена в 
редица рандомизирани клинични изпитвания, 
част от които са представени в таблица 2. 

Ultra-LABAs is a term already in use to describe 
the novel class of β2-adrenoreceptor agonists 
with even longer half-life, permitting their once 
daily administration (2, 26). Indacaterol is a rep-
resentative of the ultra-LABAs. The specific mo-
lecular formula of indacaterol provides 24-hour 
bronchodilation and fast onset of action (5). Rec-
ommended dose is 150 µg once daily, adminis-
tered by an inhalation device, called Breezhaler. If 
necessary, the daily dose can be increased to 300 
µg once daily (13). The efficacy of indacaterol for 
treatment of COPD has been evaluated in a num-
ber of randomized clinical trials, some of which 
are presented in Table 2. 

Проучването INLIGHT 1 (INdacaterol efficacy 
evaLuation usInG 150 μg doses witH COPD 
paTients 1) е публикувано от Feldman и сътр. 
през 2010 год. Целта на това изпитване е да се 
оцени ефикасността и безопасността на 150 
µg индакатерол спрямо плацебо след 12-сед-
мично лечение на пациенти със средно-тежка 
и тежка ХОББ. В проучването са рандомизира-
ни 416 пациента – 211 на лечение с индакате-
рол 150 µg и 205 на плацебо. Първичен краен 
показател на проучването е най-ниския фЕО1 
след 12 седмици лечение (средна стойност 
от измерванията на 23ч. 10мин. и 23ч. 45мин. 
пост-доза на ден 85) (фиг.1). Допълнително 
са отчитани промените на фЕО1 след прило-
жение на първата доза медикамент и след 29 
дни, индивидуалните промени на фЕО1 на ден 
1 и седмица 12 спрямо изходните стойности, 
върховия фЕО1 на ден 1 и седмица 12. Анали-

The results of the INLIGHT 1 study (INdacater-
ol efficacy evaLuation usInG 150 μg doses witH 
COPD paTients 1) were published by Feldman 
et al. in 2010. The study objective was to evalu-
ate the efficacy and safety of indacaterol 150 µg 
versus placebo after 12-week treatment of pa-
tients with moderate to severe COPD. The study 
enrolled 416 patients – 211 randomized to treat-
ment with indacaterol 150 µg and 205 to place-
bo. The primary endpoint was trough FEV1 after 
12 weeks of treatment (mean of FEV1 of 23 h 10 
min and 23 h 45 min post-indacaterol dose at day 
85). (Figure 1). Additional assessments included 
changes in FEV1 following first dose administra-
tion and after 29 days, the individual changes in 
FEV1 at day 1 and week 12 versus baseline, peak 
FEV1 at day 1 and week 12. The data entries from 
the electronic patient diaries were analyzed. FEV1 
measured at week 12 in the indacaterol group 
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Клинично 
проучване

INABLE 1

INLIGHT 1

INLIGHT 2

INHANCE

INVOLVE

INDEED

Авторски  
колектив
O'Donnell  

и сътр. 2011
Feldman  

и сътр. 2010
Kornmann  

и сътр. 2011
Donohue  

и сътр. 2010
Dahl  

и сътр. 2010
Chapman  

и сътр. 2011

Доза  
индакатерол

300 μg  
еднократно дневно

150 μg  
еднократно дневно

150 μg  
еднократно дневно

150/300 μg  
еднократно дневно

300/600 μg  
еднократно дневно

150/300 μg  
еднократно дневно

Продължителност 
на проучването

21 дни

12 седмици

26 седмици

26 седмици

52 седмици

7 дни

Брой рандомизира-
ни пациенти

90

416

1 002

1 683

1 732

82

Медикамент  
за сравнение

Плацебо

Плацебо

Плацебо
Салметерол 50 μg два пъти дневно

Плацебо
Тиотропиум 18 μg дневно

Плацебо
формотерол 12 μg два пъти дневно

Плацебо

Таблица 2. Клинични проучвания.

Clinical  
study

INABLE 1

INLIGHT 1

INLIGHT 2

INHANCE

INVOLVE

INDEED

Investi-
gators

O'Donnell  
et al. 2011
Feldman   

et al. 2010
Kornmann  
et al. 2011
Donohue 
et al. 2010

Dahl 
et al. 2010
Chapman 
et al. 2011

Indacaterol
dosage
300 μg 

once daily
150 μg 

once daily
150 μg 

once daily
150/300 μg  
once daily

300/600 μg  
once daily

150/300 μg  
once daily

Study 
duration
21 days

12 weeks

26 weeks

26 weeks

52 weeks

7 days

Number of rando-
mized patients

90

416

1 002

1 683

1 732

82

Active
comparator

Placebo

Placebo

Placebo  
Salmeterol 50 μg b.i.d

Placebo  
Tiotropium 18 μg daily

Placebo  
Formoterol 12 μg b.i.d

Placebo

Table 2. Clinical studies.
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was 1.48 ± 0.018 l versus 1.35 ± 0.019 l in the pla-
cebo group. There was a clinically relevant FEV1 
difference of 130 ± 24 ml (p<0.001) between the 
groups in favor of indacaterol. All measurements 
in the indacaterol group demonstrated a statisti-
cally significant increase of FEV1. Indacaterol re-
duced significantly the number of days with poor 
disease control by 22.5% (p<0.001) compared 
to placebo and at the same time was associated 
with significant reduction of the use of rescue 
medication (p<0.001). The rate of adverse events 
was similar in both groups (49.3% for indacaterol 
versus 46.8% for placebo). The most important 
adverse reactions reported were COPD worsen-
ing (indacaterol 8.5%, placebo 12.2%) and cough 
(indacaterol 6.2%, placebo 7.3%). One patient 
died in the placebo group. No significant differ-
ence in the levels of plasma potassium and blood 
glucose in both groups was observed, as well as 
no patients with QTc interval prolongation >500 
ms according to the ECG recordings. The study 
results demonstrate that indacaterol 150 µg en-
sures significant and sustained bronchodilation 
and reduces the need for rescue medications, 
while its safety and tolerability profile is similar to 
that of placebo (14).

INABLE 1 (Indacaterol: endurance, exercise-
based, and lung evaluation 1), (O'Donnell et 
al., 2011) is randomised double blind, placebo-
controlled crossover study, with two treatment 
periods. The study enrolled male and female pa-
tients, aged ≥40 years, with postbronchodilator 
FEV1 <80% and ≥30% of predicted and FEV1/FVC 
<70%. The patients were randomised into two 
groups. During the first part of the study, the pa-
tients in the first group received indacaterol 300 
µg once daily, and in the second – placebo, for 3 
weeks. Following a 3-week wash-out period, dur-
ing the second period of the study the therapy of 
the groups was exchanged for three more weeks. 
The primary objective of the INABLE trial was to 
evaluate the effect of indacaterol 300 μg on ex-
ercise endurance after 21 days of treatment (3 
weeks). Exercise endurance time was measured 
by ergometry testing. Additional assessments 
included exercise endurance time on day 1, 
trough inspiratory capacity (IC) and trough FEV1 
measured at rest (60 minutes predose), peak IC, 
measured at exercise completion after 21 days of 
treatment, and use of rescue medication through-
out the study. Safety and tolerability were also 
monitored. Patients receiving indacaterol 300 
μg once daily had a significant improvement in 
exercise endurance compared with placebo, fol-
lowing first treatment on day 1 as well as on day 
21 (Week 3). Compared with placebo, the exercise 

зирани са данните от електроните дневници, 
попълвани от пациентите по време на проуч-
ването. На седмица 12 измерения фЕО1 в гру-
пата на индакатерол е 1.48 ± 0.018 l, а в тази на 
плацебо – 1.35 ± 0.019 l. Между двете групи е 
отчетена клинично значима разлика от 130 
± 24 ml (p<0.001). Статистически значимо по-
вишение във фЕО1 в групата на индакатерол 
спрямо тази на плацебо е отчетено във всич-
ки случаи, когато той е измерван. Индакатерол 
сигнификантно намалява дните с лош контрол 
на заболяването с 22.5% (p<0.001) спрямо пла-
цебо, като същевременно се асоциира със 
сигнификантно намаляване броя на случаите, 
в които се е наложило използване на медика-
мент за спешна терапия (p<0.001). Честотата на 
нежеланите ефекти е сравнима в двете групи 
(49.3% за индакатерол спрямо 46.8% за плаце-
бо). Най-важните отчетени нежелани ефекти са 
влошаване на ХОББ (индакатерол – 8.5%, пла-
цебо – 12.2%) и кашлица (индакатерол – 6.2%, 
плацебо – 7.3%). Един пациент е починал в гру-
пата на плацебо. Не се отчита сигнификантна 
разлика между серумния калий и кръвната 
захар в двете групи, като не е имало пациен-
ти с удължаване на QTc-интервал >500ms от 
електрокардиографските записи. Проучването 
доказва, че индакатерол 150 µg води до значи-
телна и трайна бронходилатация, намалява не-
обходимостта от използване на спасителен ме-
дикамент, като същевременно профила му на 
безопасност и поносимост е подобен на този 
при плацебо (14).

Проучването INABLE 1 (Indacaterol: endurance, 
exercise-based, and lung evaluation 1) е рандо-
мизирано, двойно-сляпо, плацебо-контроли-
рано кръстосано проучване с два подпериода. 
То е публикувано от O'Donnell и сътр. през 2011 
година. В проучването са включени мъже и 
жени на възраст ≥40 години със стойности на 
постбронходилататорен фЕО1 <80% и ≥30% от 
предвидените и ТИфНО <70%. Пациентите са 
рандомизирани в две групи. В първата част на 
проучването едната група пациенти получа-
ват индакатерол 300 µg еднократно дневно, а 
втората – плацебо за срок от 3 седмици. След 
три седмичен период на очистване от медика-
мента във втория подпериод на проучването 
групите са били с разменено лечение за още 3 
седмици. Целта на проучването е да се оцени 
ефекта на 300 µg индакатерол върху физиче-
ската издръжливост при натоварване след 21 
дни лечение (3 седмици). За целта e използван 
ергометричeн тест. Допълнително е измерва-
но времето за физическо натоварване на ден 1, 
определяни са фЕО1 и инспираторния капаци-
тет в покой (60 минути преди дозата), върховия 
инспираторен капацитет измерен след края на 
физическото упражнение на 21-вия ден от ле-
чението, както и употребата на спешен меди-
камент за периода на изпитването. Проучени 
са безопасността и поносимостта на индакате-
рол спрямо плацебо. Пациентите, получаващи 
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endurance time was increased by 1.68 minutes 
(101 seconds) on day 1 and by 1.85 minutes (111 
seconds) on day 21 (week 3). The results showed 
that indacaterol provided clinically significant im-
provement of exercise endurance as well as sus-
tained reduction of lung hyperinflation both at 
rest and post exercise (21).

In 2011 Kornmann et al. (19) published the re-
sults of the INLIGHT 2 study (Indacaterol Efficacy 
Evaluation Using 150-mg Doses with COPD Pa-
tients). This 6-month, multicentre, double-blind, 
placebo-controlled study compared indacaterol 
150 µg once daily with placebo and inhaled sal-
meterol 50 µg, twice daily. In the study 1,002 
patients with moderate to severe COPD were 
randomized, 838 (84%) of which completed the 
study. Mean trough FEV1 at week 12 (the primary 
endpoint) was 170 ml higher with patients receiv-
ing indacaterol compared to those on placebo 
(p<0.001), exceeding the prespecified 120 ml 
level of clinical significance. Mean trough FEV1 
at week 12 was also 60 ml higher in patients, re-
ceiving indacaterol than in those receiving salme-
terol (p<0.001). The percentage of patients with 
clinically important improvement in St. George's 
Respiratory Questionnaire (SGRQ) total score at 
week 12 was highest in the indacaterol group 
(57.9%), compared to salmeterol (46.8%) and pla-
cebo (39.1%). Patients receiving indacaterol had 
a greater chance of achieving a clinically relevant 
improvement in quality of life than those receiv-
ing placebo or salmeterol (odds ratio (OR) for in-

300 µg индакатерол еднократно дневно имат 
сигнификантно подобрение във физическата 
издръжливост при натоварване спрямо тези 
на плацебо, както след приложение на първа-
та доза на ден 1, така и на ден 21 (Седмица 3). 
Издръжливостта на физическо натоварване 
на ден 1 нараства с 1.68 минути (101 секунди) 
в сравнение с плацебо и с 1.85 минути (111 
секунди) на ден 21 (седмица 3). В заключение 
индакатерол предизвиква клинично значимо 
подобрение във физическата издръжливост 
при натоварване, като трайно намалява бело-
дробната хиперинфлация както в покой, така и 
в края на физическото натоварване (21).

През 2011г. Kornmann и сътр. (19) публику-
ват проучването INLIGHT 2 (Indacaterol Efficacy 
Evaluation Using 150-mg Doses with COPD 
Patients). Това 6-месечно многоцентрово, 
двойно-сляпо, плацебо-контролирано проуч-
ване сравнява индакатерол 150 µg приложен 
еднократно дневно с плацебо и салметерол 50 
µg инхалиран два пъти дневно. В проучването 
са рандомозирани 1 002 пациенти със средно-
тежка и тежка ХОББ, като 838 (84%) са завър-
шили проучването. Първичен краен показател 
е най-ниския фЕО1, измерен на седмица 12, 
който е бил със 170ml по-висок при пациен-
тите, получаващи индакатерол, спрямо тези 
на плацебо (p<0.001). Тази разлика във фЕО1 
надвишава предварително определената кри-
тична стойност с клинично значение от 120ml. 
Средната стойност на фЕО1 на седмица 12 е 
с 60ml по-висока при пациентите получава-
щи индакатерол спрямо тези със салметерол 
(p<0.001). Процентът пациенти, достигнали 
клинично значимо подобрение в общия ре-
зултат от въпросника за оценка качеството на 
живот на Свети Георги (SGRQ) на седмица 12 
е най-висок в групата на индакатерол (57.9%), 

* p < 0.001  спрямо плацебо
                       versus placebo
† p < 0.001  спрямо формотерол 12 мкг
                       versus formoterol 12 µg

* p < 0.001  спрямо плацебо
                       versus placebo
† p ≤ 0.001 спрямо тиотропиум 18 мкг
                       versus tiotropium 18 µg
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Фиг. 1. Промяна на фЕО1 на седмица 12. 
Адаптирано по Feldman et al. 

Фиг. 2. Стойности на фЕО1 отчетени на 
седмица 12. Адаптирано по Dahl et al. 

Фиг. 3. Промяна на фЕО1 според проучване-
то INHANCE Адаптирано по Donohue et al. 

Fig. 1. Change in FEV1 at week 12. 
Adapted from Feldman et al.

Fig. 2. FEV1 values at week 12 
Adapted from Dahl et al. 

Fig. 3. FEV1 changes in the INHANCE study 
Adapted from Donohue et al. 

* p < 0.001  спрямо плацебо
                       versus placebo
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спрямо 46.8% за салметерол и 39.1% в случаи-
те на плацебо. Пациентите, приемащи индака-
терол, имат по-голям шанс за клинично значи-
мо подобрение в качеството на живот спрямо 
тези получаващи плацебо или салметерол (OR 
за индакатерол спрямо плацебо е 2.41, 95% CI 
- 1.69–3.42, p< 0.001 и OR за индакатерол спря-
мо салметерол -1.59, 95% CI - 1.12–2.25, p<0.01). 
Проучването доказва, че индакатерол, прило-
жен еднократно дневно, е по-ефективен по от-
ношение на бронходилататорния ефект спря-
мо салметерол, приложен двукратно дневно, 
като същевременно значително подобрява ка-
чеството на живот при пациентите с ХОББ (19).

В проучването INVOLVE (INdacaterol: Value 
in COPD: Longer Term Validation of Efficacy and 
Safety) публикувано от Dahl и сътр. през 2010 
година е сравнена ефикасността и безопас-
ността на индакатерол спрямо формотерол 
и плацебо в продължение на една година. 
Включени са пациенти с умерена към тежка 
ХОББ на възраст ≥ 40 години и анамнеза за тю-
тюнопушене ≥ 20 пакетогодини. Пациентите 
са рандомизирани в четири групи на двойно-
сляп принцип, като в продължение на 52-сед-
мици получават съответно индакатерол 300 
µg (n=437) или индакатерол 600 µg (n=428) ед-
нократно дневно, формотерол 12 µg два пъти 
дневно (n=435) или плацебо (n=432). Първичен 
краен показател на изпитването е определяне-
то на фЕО1 след 12 седмици лечение. Показа-
телят средна стойност от измерванията на 23ч. 
10мин. и 23ч. 45мин. след последното прило-
жение на медикамента. Отчетена е статистиче-
ски значима разлика от 170 ml в стойността на 
фЕО1 в групите на индакатерол (и двете дози-
ровки) спрямо плацебо и 100 ml спрямо фор-
мотерол съответно (всички p<0.001) (фиг.2). 
Тези различия остават постоянни и на 52-сед-
мица от началото на лечението. В групата с ин-
дакатерол 300 µg се отчита по-малък брой ек-
зацербации – 133 пациента (32.8%), спрямо 145 
пациента (36.3%) на плацебо. Индакатерол е 
по-ефективен спрямо формотерол по отноше-
ние намаляване на задух, като резултатите са 
оценявани чрез въпросника за оценка промя-
ната на диспнеята (TDI). Същевременно инда-
катерол редуцира в по-голяма степен нуждата 
от прием на спешен медикамент в сравнение 
с формотерол. Индакатерол се понася добре, 
има добър общ профил на безопасност, в това 
число и минимално въздействие върху QTc-ин-
тервала и системните нежелани β2-медиирани 
лекарствени ефекти (9).

Двойно-сляпото, многоцентрово, плацебо-
контролирано и рандомизирано проучване 
INHANCE (INdacaterol vs tiotropium to Help 
Achieve New COPD treatment Excellence) е пуб-
ликувано от Donohue и сътрудници през 2010 
година. То включва паралелни групи, като е 
разделено на две фази. През първата в про-
дължение на 14 дни пациентите са рандомизи-
рани на лечение с различни дози индакатерол 

dacaterol versus placebo was 2.41 (95% CI 1.69–
3.42), p<0.001, and OR for indacaterol versus 
salmeterol was 1.59 (95% CI 1.12–2.25), p<0.01). 
The study demonstrates that indacaterol given 
once daily, is superior to salmeterol twice daily in 
terms of bronchodilation, improving at the same 
time significantly the quality of life of COPD pa-
tients.

The INVOLVE study (INdacaterol: Value in COPD: 
Longer Term Validation of Efficacy and Safety), 
published by Dahl et al. in 2010, investigates the 
efficacy and safety of indacaterol, compared to 
formoterol and placebo for a period of 1 year. 
The patients enrolled were ≥40 years of age, with 
moderately severe COPD and history of smok-
ing ≥ 20 pack-years. The patients were random-
ized double-blindly in four groups, respectively 
receiving either indacaterol 300 µg (n=437) or 
indacaterol 600 µg (n=428) once daily, formoterol 
12 µg twice daily (n=435) or placebo (n=432) for 
52 weeks. The primary end point was trough FEV1 
after 12 weeks of treatment (mean of FEV1 at 23 
h 10 min and 23 h 45 min post-dose). The results 
show a statistically significant FEV1 difference of 
170 ml in favour of indacaterol (both dosages) 
versus placebo and of 100 ml versus formoterol 
(p<0.001 for all) (Figure 2). These differences were 
sustained on week 52 from the beginning of 
treatment. In the group receiving indacaterol 300 
µg, the number of exacerbations observed was 
smaller –133 patients (32.8%), versus 145 patients 
(36.3%) on placebo. Indacaterol was more effec-
tive than formoterol in improving the breathless-
ness, evaluated by Transition Dyspnea Index (TDI) 
and reducing the need for rescue medication. In-
dacaterol was well tolerated and had a good over-
all safety profile, including minimal impact on the 
QTc interval and systemic β2-mediated adverse 
reactions (9).

The double-blind, multicentre, placebo-con-
trolled randomized study INHANCE (INdacaterol 
vs tiotropium to Help Achieve New COPD treat-
ment Excellence) (Donohue et al. 2010) with 
parallel-group design, consisted of two stages. 
During the first 14-day stage, the patients were 
randomized to receive four dosages of indacaterol 
(75, 150, 300 and 600 μg once daily), formoterol 
12 μg twice daily or placebo, all double-blind, or 
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(75, 150, 300 и 600 µg еднократно дневно), фор-
мотерол 12 µg два пъти дневно или плацебо, 
всички двойно-слепи, или открита доза тиот-
ропиум 18 µg еднократно дневно. Във втората 
фаза на проучването индакатерол 150 µg и 300 
µg е сравнен с плацебо и открита терапия с ти-
отропиум за оставащият период от проучване-
то (26-тата седмица, n=1683). Първичен краен 
показател на изследването е сравняване ефи-
касността на индакатерол спрямо плацебо въз 
основа на измерения фЕО1 на 12-тата седмица. 
Като вторични резултати са отчетени ефекта 
върху задуха чрез попълване на TDI, свърза-
ното със здравето качество на живот (SGRQ), 
употребата на спешен медикамент и брой ек-
зацербации. На 12-тата седмица е отчетено на-
растване на фЕО1 със 180 мл. и при двете дози 
индакатерол и със 140 ml за тиотропиум спря-
мо плацебо ( p<0.001 за всички спрямо плаце-
бо) (фиг.3). Отчетено е статистически значимо 
нарастване на фЕО1 при лечение с индакате-
рол 300 µg спрямо тиотропиум на −50, −15 и 
5 минути, 2 часa, 4 часa и 23 часa и 10 минути 
(p<0.05). Резултатите от TDI нарастват при ле-
чение и с двете дози индакатерол (1.00/1.18, 
p<0.001), а тези от въпросника SGRQ намаляват 
- -3.3/-2.4, p<0.01; съответните резултати при 
лечение с тиотропиум са 0.87 (p<0.001) за TDI и 
−1.0 (p не е сигнификантно) за SGRQ. Честотата 
на страничните ефекти е била приблизително 
една и съща във всички терапевтични групи. 
Това проучване доказва, че и двете терапев-
тични рамена индакатерол са ефективни по 
отношение 24 часовата бронходилатация, като 
медикамента е поне толкова ефективен, колко-
то тиотропиум по отношение на симптомите и 
здравословното състояние на пациентите (10). 

Проучването INDEED (indacaterol: handling 
and preference evaluation of the Breezhaler 
device in COPD) е публикувано през 2011 год. 
от Chapman и сътр. В това отворено кръстоса-
но проучване са рандомизирани 82 пациента 
с лека до тежка ХОББ, които са използвали две 
различни устройство за инхалиране – брийз-
халер и хендихалер с плацебо-капсули. Пър-
вичният краен показател на проучването е да 
се оцени правилната употреба на двата инха-
латора след 7 дни всекидневно приложение. 
Резултатите показват, че повечето пациенти 
използват и двете устройства правилно (78-
100% за брийзхалер и 81-100% за хендихалер). 
Допълнително е отчетено предпочитанието на 
пациентите към двата различни инхалатора. 
Резултатите показват, че двама от всеки трима 
пациенти с ХОББ предпочит брийзхалер пред 
хендихалер за ежедневна употреба (61% сре-
щу 31%, p=0.01). Те намират брийзхалер за удо-
бен за инхалиране и лесен за употреба (p<0.05 
и за двете), като са по-уверени, че медикамен-
та е инхалиран правилно в сравнение с хен-
дихалер (p≤0.001). Проучването доказва, че 
устройството брийзхалер може да се използва 
от пациенти с различна тежест на ХОББ, като 

open-label tiotropium 18 μg once daily. In stage 
2, indacaterol 150 and 300 μg were compared 
with placebo and open-label tiotropium during 
the remainder of the study (week 26, n=1683). 
The primary objective was to compare the effi-
cacy of indacaterol with that of placebo based on 
measurement of trough FEV1 at week 12. Second-
ary outcomes were the effect on dyspnoea score 
(TDI), health-related quality of life (SGRQ), rescue 
medication use and the number of exacerba-
tions. Trough FEV1 at week 12 increased by 180 ml 
with both indacaterol doses and by 140 ml with 
tiotropium (all p<0.001 versus placebo) (Figure 3). 
A statistically significant increase of FEV1 was ob-
served for indacaterol 300 μg versus tiotropium at 
−50, −15 and 5 min, 2 h, 4 h, and 23 h 10 min (p < 
0.05). TDI scores increased with both indacaterol 
doses (1.00/1.18, p < 0.001), while SGRQ scores de-
creased (-3.3/-2.4, p<0.01); corresponding results 
with tiotropium were 0.87 (p<0.001) for TDI and 
−1.0 (p value not significant) for SGRQ total score. 
The incidence of adverse events was similar across 
treatments. The study demonstrated that both in-
dacaterol treatment arms were effective in provid-
ing 24-hour bronchodilation, and indacaterol was 
at least as effective as tiotropium in its effect on 
symptoms and health status of patients (10).

In the open-label, crossover study INDEED (in-
dacaterol: handling and preference evaluation 
of the Breezhaler device in COPD) (Chapman et 
al., 2011) 82 patients with mild-to-severe COPD 
were randomized in two groups, using two differ-
ent inhaler devices – Breezhaler and HandiHaler 
with placebo capsules. The primary objective was 
to assess the correct handling of the two inhal-
ers after 7 days of daily use. The results showed 
that most patients used both devices correctly 
(78-100% for Breezhaler; 81-100% for HandiHal-
er). Secondary endpoints included a comparison 
of patients’ preferences for the different inhalers. 
Results showed that two out of three COPD pa-
tients preferred Breezhaler to HandiHaler for daily 
use (61% vs. 31%, p=0.01). Patients found the 
Breezhaler more comfortable and simpler to use 
(both p<0.05), and were more confident that the 
medication had been inhaled correctly than with 
HandiHaler (p≤0.001). The study confirms that 
the simpler to use and preferred by the patients 
Breezhaler device contributes to the adequate 
management of patients with different COPD se-
verity (7).
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е по-лесно и предпочитано за употреба спря-
мо хендихалер. Това е от особено значение за 
правилното лечение на пациенти с ХОББ (7).

Индакатерол е представител на дългодейст-
ващите β2-агонисти, който се прилага едно-
кратно дневно. Безопасността и ефикасността 
на медикамента са оценени при 6 968 паци-
енти с ХОББ, включени в 16 рандомизирани, 
двойно-слепи, плацебо-контролирани клинич-
ни проучвания (27). Индакатерол предизвиква 
значителна бронходилатация още след прило-
жение на първата си дозата, като този ефект 
остава стабилен и след 12-седмичен период 
на лечение. Увеличението на фЕО1, измерен в 
края на седмица 12 от лечението с индакате-
рол 150 µg дневно, е повече от 120 ml спрямо 
плацебо (14). Тази стойност е статистически 
сигнификантна и е в границите, определени 
като минимална клинично значима разлика 
(6). Индакатерол има 24-часово действие, като 
увеличение във фЕО1 спрямо плацебо се от-
чита във всеки момент, в който той е измерен 
след приложение на дозата (3, 4, 14, 24). Ин-
дакатерол предизвиква увеличение на фЕО1 
със 100 ml спрямо формотерол на седмица 12 
(p<0.001), като тази разлика остава постоянна 
и на 52-седмица от началото на лечението (9). 
Спрямо салметерол разликата във фЕО1 на 
седмица 12 е 60 ml, на 26 седмицата от лече-
нието – 70 ml, като и в двата случая разликата 
е статистически значима – p<0.001 (19). Инда-
катерол и тиотропиум предизвикват статис-
тически значимо увеличение на фЕО1 спрямо 
плацебо (p<0.05). Освен това индакатерол 300 
µg води до сигнификантно по-голямо увеличе-
ние във фЕО1 (p<0.05) отчетено на -50, -15 и -5 
мин., 2 часa, 4 часa и 23 часa и 10 минути след 
приложение на медикамента спрямо тиотро-
пиум (10).

Продължителното потискане на β2–адре-
норецепторите в резултат на хроничното ле-
чение на ХОББ с ДДБА води до развитие на 
толеранс спрямо бронходилататорния ефект 
(20). Това е доказано в редица предходни про-
учвания, включително и със салмeтерол (11). 
За разлика от останалите ДДБА, при лечение с 
индакатерол няма развитие на толеранс, като 
той остава със стабилно действие, както след 
12 – седмично приложение, така и след едно-
годишен период (8, 14, 25). 

Индакатерол подобрява качеството на живот 
на пациентите, намалява задуха и нуждата от 
използване на спасителен медикамент, както 
спрямо плацебо, така и спрямо другите ДДБА. 
По отношение на тези показатели индакатерол 
е поне толкова ефективен, колкото и тиотро-
пиум. Това е доказано в редица проучвания, 
в които за оценка са използвани въпросници 
като SGRQ и TDI (1, 8, 9, 14, 18, 19, 23). Отчита се 
подобрение в здравния статус на пациентите, 
като общата оценка от SGRQ – въпросника на-
малява средно с над 4 единици спрямо изход-
ната (8, 19). 

Indacaterol once daily, is a long-acting β2-
agonist. The safety and efficacy of the drug have 
been evaluated in 6 968 COPD patients, enrolled 
in 16 randomized, double-blind, placebo-con-
trolled trials (27). Indacaterol provides significant 
bronchodilation following first dose administra-
tion, which is sustained after a 12-week treatment 
period. The increase in FEV1, measured at the end 
of week 12 of the indacaterol treatment, is more 
than 120 ml higher compared to placebo (14). 
The value is statistically significant and within the 
limits, defined for minimal statistically significant 
difference (6). Indacaterol has a 24-hour activity, 
demonstrating post-dose increase of FEV1 versus 
placebo at each time point (3, 4, 14, 24). The in-
crease of FEV1 provided by indacaterol at week 
12 is 100 ml higher compared with formoterol 
(p<0.001), the difference remaining consistent 
at week 52 from the beginning of treatment (9). 
The difference in FEV1 versus salmeterol is re-
spectively 60 ml at week 12 and 70 ml at week 
26 – both statistically significant (p<0.001) (19). 
Indacaterol and tiotropium provide statistically 
significant FEV1 increase versus placebo (p<0.05). 
Furthermore, indacaterol 300 µg demonstrates 
statistically higher increase of FEV1 (p<0,05) ver-
sus tiotropium, measured at -50, -15 и -5 min, 2 h, 
4 h and 23 h and10 min post-dose (10).

The long-term β2-adrenoreceptor inhibition, 
resulting from the regular use of LABAs for treat-
ment of COPD, leads to development of tolerance 
to their bronchodilator effects (20). This has been 
proved in a number of previous trials, including 
trials with salmeterol (11). In contrast to other 
LABAs, indacaterol is not associated with devel-
opment of tolerance, due to its consistent action 
both after 12 weeks and 1 year period of treat-
ment (8, 14, 25).

Indacaterol improves the patients' quality of 
life, reduces breathlessness and the use of rescue 
medication, compared with placebo and other 
LABAs. In respect to these parameters, indacater-
ol is at least as effective as tiotropium. This has 
been proved in a number of studies, using SGRQ 
and TDI as assessment tools (1, 8, 9, 14, 18, 19, 23). 
The results show an improvement in the health 
status of patients, with a mean of 4 points or more 
decrease of the total SGRQ versus baseline (8, 19). 
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Повечето пациенти с ХОББ съобщават за най-
изразена симптоматика и затруднено извърш-
ване на обичайните дейности рано сутрин (22). 
При измерване на сутрешния върхов експи-
раторен дебит (PEF) е отчетен значително по-
добър ефект на индакатерол спрямо плацебо 
и салметерол (14, 19). Това прави индакатерол 
предпочитан медикамент при овладяване на 
ранните сутрешни симптоми.

Лечението с индакатерол намалява сигни-
фикантно броя на екзацербациите на ХОББ 
спрямо плацебо (1, 9, 12, 28). Резултатите от 
проучването INDORSE (Chapman и сътр. 2011), 
показват статистически значимо намаляване 
на екзацербациите на ХОББ (p<0.05) със съот-
ношение 0.62-0.64 спрямо плацебо (8). 

Поносимостта на индакатерол 150 μg е 
добра, като нежеланите ефекти от неговото 
приложение са съизмерими с плацебо и обик-
новено са леки и бързопреходни. Най–често 
докладваните нежелани ефекти са влошаване 
симптомите на ХОББ и кашлица. Кашлицата, 
която се появява скоро след инхалирането, е 
бързопреходна и не е свързана с бронхоспа-
зъм. Тя е различна от кашлицата, докладвана 
като нежелан ефект и не се свързва с по-ви-
сока честота на отказ от лечение (3, 4, 8, 14, 
24). Сериозните нежелани ефекти, обикнове-
но свързани с остро настъпили усложнения 
от страна на дихателната система (налагащи 
хоспитализация, интубация или причиняващи 
смърт) са съизмерими при лечение с индакате-
рол спрямо плацебо (12). Страничните прояви, 
характерни за β2-адренорецепторите, като хи-
пергликемия, хипокалиемия и удължаване на 
QTc–интервала се срещат с ниска честота при 
приложение на индакатерол. При сравнение с 
плацебо в групата на индакатерол се регистри-
ра леко повишение в кръвната захар при мал-
ка част от пациентите, без клинично значима 
промяна в нивото на серумния калий и QT– ин-
тервала (3, 4, 8, 12, 14, 24).

Сърдечно-съдовата безопасност на медика-
ментите, използвани за лечение на ХОББ, е от 
особена важност поради честия коморбидитет 
ХОББ и сърдечно-съдови заболявания. Резул-
татите от проучванията доказват нисък сър-
дечно-съдов риск при приложение на индака-
терол, което прави този медикамент средство 
на избор (3, 4, 12, 14, 24). Коефициентът за риск 
от сериозни сърдечно-съдови усложнения на 
индакатерол спрямо плацебо е < 1. Броят на 
смъртните случаи, регистрирани за година при 
лечение с индакатерол е по – нисък в сравне-
ние с плацебо (относителен риск 0.21 с 95% 
доверителен интервал 0.07-0.66, p=0.008) (12).

ХОББ е социално значимо заболяване, при-
чиняващо значителна заболеваемост и смърт-
ност. Крайъгълен камък в неговото лечение 
са дългодействащите бронходилататори. Ин-
дакатерол е представител на β2-агонистите. 
Приложен еднократно дневно, той подобрява 
белодробната функция по-добре спрямо ос-

The majority of COPD patients report more 
manifest symptoms and limitations in the daily 
activities early in the morning (22). The measure-
ments of the morning peak expiratory flow (PEF) 
show considerably higher efficacy of indacaterol 
compared with placebo and salmeterol (14, 19). 
This makes indacaterol a preferred therapy for 
management of early morning symptoms.

Indacaterol therapy reduces significantly the 
number of COPD exacerbations compared with 
placebo (1, 9, 12, 28). The results of the INDORSE 
study (Chapman et al. 2011) show a statistically 
significant reduction of COPD exacerbations 
(p<0.05) – 0.62-0.64 odds ratio versus placebo (8).

Indacaterol 150 μg demonstrates a good toler-
ability profile, the adverse reactions being mild, 
transient and comparable with placebo. The most 
common side effects are worsening of the COPD 
symptoms and cough. 

The cough, experienced within seconds after 
inhalation, is transient and not associated with 
bronchospasm. It differs from the cough, re-
ported as adverse reaction, and is not related to 
increased treatment discontinuiation (3, 4, 8, 14, 
24). The rate of serious adverse events, generally 
associated with acute respiratory complications 
(leading to hospitalization, intubation or death) 
is comparable to placebo (12). The incidence of 
adverse events, typical for β2-adrenoreceptors 
agonists, such as hyperglycemia, hypokalemia 
and prolonged QTc interval is low with inde-
caterol. Compared with placebo, a slight increase 
of blood glucose levels and no clinically relevant 
changes of serum potassium and QT interval were 
observed with a small number of patients in the 
indacaterol group (3, 4, 6, 12, 14, 24). 

The cardiovascular safety of drugs, used for 
treatment of COPD is of vital importance due to 
frequent cardiovascular comorbidities. The low 
cardio-vascular risk with indacaterol, demonstrat-
ed by study results, makes it a therapy of choice 
(3, 4, 12, 14, 24). The cardiovascular risk coefficient 
of indacaterol versus placebo is < 1. The number 
of deaths cases, adjusted per patient year, is lower 
with indacaterol than with placebo (RR 0.21 с 95% 
CI 0.07-0.66, p=0.008) (12).

COPD is a socially important disease, leading to 
significant morbidity and mortality. The mainstay 
of the therapy of COPD is the bronchodilators. 
Indacaterol belongs to the group of β2-agonists. 
It provides higher improvement of lung function 
given once daily, than the rest of the twice daily 
long-acting β2-agonists, as confirmed in the last 
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revision of GOLD 2013. The efficacy of indacaterol 
is not inferior to that of tiotropium. Moreover, the 
inhaler device used for indacaterol is simpler and 
convenient for use. Indacaterol improves the clin-
ical symptoms and the quality of life of COPD pa-
tients, reducing the rate of exacerbations and use 
of rescue medication. It has a good safety and tol-
erability profile. Indacaterol, once daily, provides 
effective 24-hour bronchodilation and is suitable 
for treatment of patients with different stages of 
COPD severity.

The article is sponsored by Novartis.

таналите дългодействащи β2-агонисти, които 
се прилагат два пъти дневно. Това е потвър-
дено включително в последната редакция на 
GOLD 2013. Неговият ефект не отстъпва на 
този, постиган при лечение с тиотропиум. Съ-
щевременно устройството, използвано за при-
ложение на индакатерол е по-лесно и удобно 
за употреба от пациентите. Индакатерол по-
добрява клиничните симптоми и качеството 
на живот при пациенти с ХОББ, като намаля-
ва честотата на екзацербациите и употребата 
на спешен медикамент. Той е с добър профил 
на безопасност и поносимост. Индакатерол, 
приложен еднократно дневно предизвиква 
ефективна 24-часова бронходилатация, като е 
подходящ за лечение при пациенти с различна 
тежест на ХОББ.

Статията е публикувана със съдействието на 
Novartis. 
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неВрО-ВеГеТаТиВна реГУЛаЦиЯ 
При ПаЦиенТи с ОБсТрУКТиВна 
сънна аПнеЯ

Резюме
Синдромът на обструктивна сънна апнея (ОСА) се характеризира с повтарящи се епизоди 

на обструкция на горните дихателни пътища по време на сън, което е свързано с нарастващи 
дихателни усилия и интермитентна десатурация на кислорода. В резултат на това се повиша-
ват системното и белодробно артериално налягане, и се нарушава архитектониката на съня. 
Настъпват редица дисрегулационни феномени свързани с ендокринната система. Нарушена е 
циркадността на биологичните процеси, включително и на автономната невро-вегетативна ре-
гулация. Полисомнографията (ПСГ) е златен стандарт за диагностицирането на ОСА. Въпреки 
това, за широката медицинска практика се търсят методи за скриниране на пациенти с ОСА. 
За оценката на автономния баланс при пациенти с ОСА се използва определянето на вариа-
билитета на сърдечния ритъм (ВСР) чрез ЕКГ методика. ВСР се определя от дихателния цикъл, 
периодите на дихателни паузи и на възстановяване на дишането. Определянето на профила на 
автономния баланс чрез ВСР при пациенти с ОСА подпомага не само диагностиката, но и про-
следяването на пациентите след терапевтична намеса (неинвазивна вентилация). 

Ключови думи: обструктивна сънна апнея, автономна невро-вегетативна регулация, вариа-
билитет на сърдечния ритъм, неинвазивна вентилация
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Possibilities for evaluation of the autonomic nervous system regulation of 
patients with OSA through ECG methodic, designed for defining the variability 
of the heart rhythm.

Abstract
Obstructive sleep apnea syndrome (OSA) is characterized with repetitive episodes of obstruction of 

the airways during sleep, which results in increasing breathing efforts and intermittent desaturation 
of the oxygen. As a result there is a rise of the systemic and pulmonary arterial pressure, and disorder 
of the dream architectonic. A lot of disregulation phenomena are observed in the endocrine system. 
There are disorders of the circadian processes, and especially of the autonomic nerve regulation. Poly-
somnography (PSG) is the golden standard for diagnosis of OSA. Although in the clinical practice 
screening methods are still needed in management of patients with OSA. To assess the autonomic 
balance is used heart rate variability (HRV) by ECG method. HRV depends on the breathing cycle, 
periods of breathing pauses and restitution of breathing. Determination of the autonomic balance by 
HRV in patients with OSA is useful not only for diagnosis, but also for follow up of these patients after 
treatment (noninvasive ventilation).

Key words: obstructive sleep apnea, autonomic neurovegetative regulation, heart rate variability, 
noninvasive ventilation
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Автономно-вегетативната регулация е един 
от основните механизми за поддържане на 
хомеостазата в организма. Всяко нарушение в 
тази регулация би могло да предизвика дисба-
ланс на равновесието и да доведе до хемоди-
намични, метаболитни и хормонални наруше-
ния (40, 42). 

Синдромът на обструктивна сънна апнея 
(ОСА) се дефинира като съвкупност от симпто-
ми следствие на интермитентно, повтарящо се 
ограничение и/или пълно прекъсване на въз-
душния поток през горните дихателни пътища 
(ГДП) по време на сън. При пълна непроходи-
мост на ГДП и липса на въздушен поток се го-
вори за апнея, а при частична обструкция с на-
маляване на напречното сечение на лумена на 
ГДП, съпроводено с хиповентилация, се касае 
за хипопнея (6, 32, 33). Обструктивната апнея 
се определя като липса на оро-назален възду-
шен поток за повече от 10 секунди и десатура-
ция поне 4 %, при продължаващи дихателни 
движения на гръдния кош и корема. За разли-
ка от обструктивната апнея, обструктивната 
хипопнея представлява намаляване на оро-
назалния въздушен поток с 50 % от нормалния 
при същите изисквания за продължителност, 
десатурация и фрагментиране на съня. По 
време на тези нарушения са възможни микро 
събуждания (arousal), които нарушават архи-
тектониката на съня (10, 32, 33, 37).

Клинично ОСА може да се подозира при па-
циенти с хъркане и ексцесивна дневна сънли-
вост (ЕДС) (34). Диагностицирането на ОСА се 
осъществява с нощна полисомнография (ПСГ), 
която е и златен стандарт за диагнозата (6). 
Стандартната ПСГ включва електроенцефало-
графия (ЕЕГ), електроокулография (ЕОГ), елек-
тромиография (ЕМГ), електрокардиограма 
(ЕКГ), дихателни движения и поток на въздуха 
през носа и устата, оксиметрия, движения на 
краката и позиция на тялото, регистриране на 
хъркането. ПСГ позволява регистриране и от-
диференциране на различните дихателни на-
рушения, както и съпоставянето им с фазите на 
съня и събужданията на пациента. Предоставя 
богата информация относно основните жизне-
ни показатели и степента на нарушенията им. 
Важен показател при изследването на ОСА е 
апнея/хипопнея индексът (AHI), който отразя-
ва броя на дихателните нарушения за един час 
(32, 35). 

AHI се използва и като индикатор за просле-
дяване резултатите от лечението и еволюция-
та на заболяването. AHI може да се повиши с 
възрастта, което кореспондира с по-голяма те-
жест на нарушенията. При адекватно лечение 
AHI намалява и достига нормални стойности 
(под 5) (7, 32).

ОСА се среща във всички възрастови групи, 
болестността се повишава с възрастта. Във 
възрастовата група от 30 до 60 години 24 % от 
мъжете и 9 % от жените имат индекс на апнея/
хипопнея над 5, а 2% от жените и 4 % от мъжете 

Autonomic nervous system regulation is one 
of the main mechanisms, that takes part in main-
taining the homeostasis of the human organism. 
Any disturbances in this regulation could induce 
an unbalance in the homeostasis, and lead to 
hemodynamic, metabolic and hormonal disfunc-
tion. (40, 42)

The syndrome of obstructive sleep apnea (OSA) 
is defined as a combination of symptoms, caused 
by intermittent repeating obstruction or total ces-
sation of the airflow through the upper respira-
tory pathways (URP) during sleep. A complete ob-
struction of the URP with lack of airflow is defined 
as apnea, while a partial obstruction concomitant 
with hypoventilation is identified as hypopnea (6, 
32, 33). OSA is defined as a combination of lack of 
oro-nasal airflow for more than 10 seconds and 
at least 4% oxygen desaturation, while continu-
ous respiratory movements of the abdomen and 
thorax are present.   Unlike the obstructive sleep 
apnea, the obstructive hypopnea is defined by  a 
50% decreased oro-nasal airflow compared to the 
normal values, while fulfilling the same prerequi-
sites for length, desaturation and sleep fragmen-
tation. It is possible for micro awakenings (arous-
als) to occur during these disturbances, leading 
to infringement of the normal sleep architectonic 
(10, 32, 33, 37).   

Patients, presenting with snoring and exces-
sive daily sleepiness, are clinical suspects for OSA 
(34). The diagnosing of OSA is accomplished with 
night time polysomnography, which is the gold-
en standard for the differential diagnosis (6). The 
standard  polysomnography includes electroen-
cephalography (EEG), electrooculography (EOG), 
electromyography (EMG), electrocardiogram 
(ECG), respiratory movements, the oro-nasal air-
flow, oxymetry, leg movements and body posi-
tion, snoring registration. The polysomnography 
allows for the different breathing disturbances to 
be registered and differentiated, and compared 
to the patient`s sleeping phases and awakenings. 
It gives detailed information about the main vi-
tal signs and the degree of their aberration. An 
important factor in the OSA investigation is the 
apnea/hypopnea index (AHI), which gives infor-
mation about the number of respiratory distur-
bances for one hour (32, 35).

AHI is used as an indicator for monitoring the 
treatment outcomes and the evolution distur-
bances. With proper treatment AHI decreased to 
reach normal values (less than 5) (7, 32).

OSA can be found in every age group, but the 
morbidity increases with increasing the age. In 
the age group between 30 and 60 years, 24 % 
of the males and 9% of the females have an AHI 
above 5, and 2% of the women and 4 % of the 
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покриват минималните критерии за синдром 
на обструктивна сънна апнея (AHI>5 и повише-
на дневна сънливост) (5, 6, 13, 32). Дихателните 
нарушения по време на сън, отличителен бе-
лег на ОСА, се свързват с вариации в сърдеч-
ната честота и множество микро събуждания 
(аrousal), с резултат ексцесивна дневна сън-
ливост. Настъпват редица дисрегулационни 
феномени свързани с ендокринната система. 
Нарушена е циркадността на биологичните 
процеси.  Могат да се появят симптоми като 
безспокойство никтурия, обилна саливация, 
потене, гастроезофагеален рефлукс, както и 
сутрешно главоболие, сухота в устата и гър-
лото. Често се срещат депресивни симптоми и 
когнитивни нарушения (6), като има данни за 
значителна честота на депресивните симптоми 
в популацията на пациенти с различен по те-
жест синдром на ОСА (7, 26, 30, 31, 39).

Освен ексцесивната дневна сънливост при 
пациенти с ОСА се срещат и невропсихични 
симптоми като раздразнителност, трудна кон-
центрация, когнитивни нарушения, депресив-
ни симптоми и други психологични наруше-
ния, които затрудняват социалната адаптация 
(6, 10). Една от причините за тези феномени ве-
роятно е свързана с дисрегулация на циркад-
ните ритми и абнормен модел на мелатонино-
вата секреция (1, 8, 9, 15,  36, 41).

Биологичните функции  на организма след-
ват определени време-зависими цикли (цир-
кадни ритми – денонощни (24, 45), сезонни и 
др.(24). Такива  времеви ритми са универсално 
явление за всички бозайници, включително и 
за човека, и се определят от цикъла ден-нощ. 
При хората циркадният ритъм има отношение 
към физиологични състояния като почивка-
активност, сън-бодърстване, метаболитната 
и хормонална хомеостаза, сърдечно-съдова 
функция, имуномодулация и др. (24, 28, 43). 

Дългата еволюция на структурите на цен-
тралната нервна система, отговорни за регу-
лацията на циркадните ритми, и в частност  
главният биологичен „часовник“ в nucleus 
suprachiasmaticus (NSC), е довела до  възниква-
нето на автономна регулация със собствен ен-
догенен цикъл с продължителност малко над 
24 часа (26, 29). Автономията на „часовника” е 
устойчив феномен, който персистира дори при 
липсата на екзогенна сигнализация. 

Голямо лонгитудинално популационно про-
учване на Gangwisch  и съавтори (12) доказва 
наличието на зависимост между продължи-
телната относителна сънна депривация (до 5 
часа в денонощието) и предразположението 
към хипертонична болест. Рискът от развитие 
на артериална хипертония в тази популация е 
с до двеста процента по-висок. При пациенти с 
нарушение в циркадната регулация на артери-
алното налягане и неговия физиологичен спад 
по време на сън, екзогенното приемане на ме-
латонин в правилно избран момент от деноно-

men fulfill the minimal criteria for OSA (AHI>5, 
and increased sleepiness during the day) (5, 6, 13, 
32).  The respiratory disturbances during sleep, 
which are a defining sign of OSA, are linked to 
variations in the heart rate and multitude of mi-
cro awakenings (arousals), resulting in an exces-
sive sleepiness during the day. That causes mul-
tiple disregulation phenomena of the endocrine 
system. The circadian rhythm of the biological 
processes is disturbed. Symptoms such as unrest, 
nicturia, hypersalivation, sweating, GER, morning 
headache, mouth and throat dryness can appear. 
Depressive symptoms and cognitive dysfunctions 
can be also frequently seen (6). There is additional 
data about a significant frequency of depressive 
symptoms in the population of patients, suffering 
from OSA (7, 26, 30, 31, 39). 

In addition to the excessive daytime sleepiness 
of patients with OSA many other symptoms can 
be observed – neuropsychological symptoms, 
such as irritability; loss of concentration; cogni-
tive disturbances; depressive symptoms, and 
other psychological disturbances, which hinder 
the social adaptation (6, 10). One of the causes 
to these phenomena is likely to be linked to the 
disregulation of the circadian rhythms and an ab-
normal model of melatonin secretions (1, 8, 9, 15, 
36, 41).

The biological functions of the organism fol-
low certain time-dependent  cycles (circadian 
rhythms – daily rhythms (24, 25), seasonal, etc.
(24). Such temporal rhythms are an universal phe-
nomenon for all mammals, including humans, 
and are determined by the cycle of day and night. 
The circadian rhythm is related to some of the hu-
mans` physiological states such as rest-activity, 
sleep-wakefulness, metabolic and hormonal ho-
meostasis, cardiovascular function, immunomod-
ulation etc (24, 28, 43).

The long evolutionary process of forming and 
developing the structures of the CNS, respon-
sible for the regulation of the circadian rhythms 
through the “master clock” in the nucleus supra-
chiasmaticus (NSC), has led to the emerging of an 
autonomous regulation, which has an individual 
endogenous cycle with a duration slightly above 
24 hours (26, 29). The autonomous nature of the 
“clock” is a stable phenomenon, which persists 
even when lacking an exogenous signaling.

A massive longitudinal population study, done 
by Gangwisch et al. (12), reports an existing link 
between the duration of relative sleep depriva-
tion (up to 5 hours of sleep daily), and susceptibil-
ity to the development of hypertonic disease. The 
risk values of developing arterial hypertension in 
this population are increased more than two fold. 
OSA`s effect on the cardiovascular system is ob-
served in the fact, that exogenous administration 
of melatonin in a precise moment of the day, sig-
nificantly lower the values of systolic and diastolic 
pressure in patients with compromised circadian 
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щието, сигнификантно намалява стойностите 
на систолното и диастолното налягане (1, 2, 3, 
18, 19). При пациенти със средно тежка есенци-
ална хипертония, лечението с мелатонин води 
до намаляване на нивата на кръвното налягане 
и увеличаване на дневно-нощната амплитуда 
(16, 17, 20).

През 2005 година Wennerblum и сътр. (45) 
публикуват резултати от проучване при паци-
енти с ОСА, анализирайки вариабилитета на 
сърдечния ритъм (ВСР) и търсейки детерми-
нанти на синдрома в техния профил на авто-
номна регулация. Авторите се базират на жи-
вотински модел, при който е доказана пряката 
връзка между централната регулация на сър-
дечната дейност и дихателния ритъм, която се 
осъществява в медулата, и по-точно в nucleus 
ambiguus. Това ядро регулира сърдечната чес-
тота, получава мощни инхибиторни сигнали по 
време на вдишване и се възбужда в ранната 
фаза на вдишване, или след приключването 
му. Доказан е вагалният механизъм на обратна 
връзка от белодробните рецептори на разтя-
гане, което повлиява еферентния поток към 
синусовия възел (4, 18). Dubocovich и сътр. (11) 
дори използват животински модели, които са с 
денервирани бели дробове, за да докажат ме-
ханизма на пулмоналната обратна връзка, как-
то и да тестват важността на централната крос-
регулация на дишането и сърдечната дейност. 

Въпреки, че ПСГ е златен стандарт и предос-
тавя големи възможности за диагностика на 
ОСА, в клиничната практика се търсят достъп-
ни и лесноприложими методи за скриниране 
на пациенти с предполагаема ОСА. Целта е тези 
методи е да са бързи, с добра сензитивност и 
специфичност, и при положителен резултат 
пациентите да бъдат насочени за уточняване 
в лаборатория за ОСА. Една такава методика 
е изследване на вариабилитета на сърдечния 
ритъм (ВСР) чрез ЕКГ метод. Вариабилитет се 
определя от дихателния цикъл, периодите на 
дихателни паузи и на възстановяване на ди-
шането. В литературата съществуват данни за 
различни изследователски колективи, чиито 
резултати потвърждават, че осцилациите в 
сърдечния ритъм са свързани с ОСА (21, 23, 25, 
44, 45). Тази методика е особено важна при па-
циенти, които нямат съществени оплаквания, 
както и придружаващи заболявания, но имат 
данни за субклинично протичаща ОСА, при 
които навременната терапевтична намеса е от 
съществено значение.   

ОЦЕНКА НА ВАРИАБИЛИТЕТА НА СЪРДЕЧ-
НИЯ РИТЪМ
ЕКГ система

Под ръководството на проф. Матвеев, екип 
от Централна лаборатория по биомедицинско 
инженерство, Българска академия на науките, 
е разработил компютър базирана ЕКГ система 
(22, 23). Системата регистрира, визуализира и 
използва различни техники при синхронно ре-

deregulation of melatonin secretion, which af-
fects the blood pressure circadian rhythm (1, 2, 3, 
18, 19). Patients with mild essential  benefit from 
melatonin administration, which leads to lower-
ing of the blood pressure values and increasing of 
the day-night amplitude (16, 17, 20).

In 2005 Wennerblum et al. (45) published re-
sults from a study with OSA patients, in which 
they analyzed the hearth rate variability (HRV) 
and searched for determinants of the syndrome 
in their autonomous regulation profile. The au-
thors base their study on an animal model, in 
which there is an evidence, proving the direct 
link between the central cardioregulation and 
the respiratory rhythm, which takes place in the 
nucleus ambiguous in the medulla. This nucleus 
regulates the heart rate and receives powerful in-
hibitory signals during the inspiration phase, and 
excitation signals during the early phase or after 
the end of inspiration. One proven mechanism 
is the vagal feedback mechanism, which func-
tions by receiving information from the pulmo-
nal stretch receptors and influencing accordingly 
the efferent neuronal flow to the sinus node (4, 
18). Dobucovich et al. (11) even use dog models 
that had denervated lungs to demonstrate the 
mechanism of the pulmonal feedback, and to test 
the importance of the central cross-regulation of 
breathing and cardiovascular function.

Regardless the fact that polysomnography is 
a golden standard, that gives great opportuni-
ties for diagnosing, new screening methods for 
potentially sick with OSA patients are being con-
stantly sought. The main characteristics of these 
methods should be speed, with good sensitivity 
and specificity. The heart rate variability (HRV) 
analysis through an ECG methodic is one of those 
potential screening methods. HRV is defined by 
the respiratory cycle, the periods of respiratory 
pauses and recoveries. There are existing scientif-
ic data, which prove the correlation between os-
cillations in the heart rhythm and OSA (21, 23, 25, 
44, 45). This methodic is of great importance for 
patients, who don`t have significant complaints 
and also lack any comorbidities, but still have 
signs of an ongoing subclinical OSA, for which the 
timely therapeutic intervention is of significance.

ASSESMENT OF THE HEART RATE VARIABILITY 

Electrocardiography Sistem 
A team from the Central laboratory of biomedi-

cal engineering at the Bulgarina Academy of Sci-
ences, led by prof. Matveev, created a computer-
based ECG system (22, 23). This system registers, 
visualizes and applies different techniques at syn-
chronously registered  ECG signals from 8 analog 
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гистрирани ЕКГ сигнали от 8 аналогови канала. 
Архитектурата на разработената ЕКГ система е 
представена на фиг. 1. 

Работата и на двата компонента е от същест-
вено значение за подобряването на обработ-
ката и анализа на ЕКГ сигналите.  

МОДУЛИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ ВАРИАБИЛИТЕ-
ТА НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ
Преносим усилвателен модул

Главните характеристики на модула са из-
броени по-долу:

- Регистриране на ЕКГ сигнали с висока резо-
люция - SR = 1 kHz, 12 bit резолюция;

- Синхронна 8 канална регистрация (елек-
тродите са поставени на двете ръце, ляв крак и 
6 стандартни прекордиални отвеждания);

- Малък размер, малко тегло и консумация 
на електроенергия на усилвателя, което е осъ-
ществено с малък брой оперативни усилвате-
ли;

- CMOS дигитален компонент с ниска консу-
мация, който е разработен с обикновено упра-
вляващо устройство за контрол на синхронно 
регистрираните осем канални сигнали;

- Осемте канала са множествени, модери-
рани от едноканален аналогово-дигитален 
преобразовател (ACD) към 12-битов цифров и 
изпращащ ги в сериен формат към компютър-
ния модул през оптично присъединително ус-
тройство.

Общата консумация на системата, която ра-
боти с малък брой чипове, без микропроце-
сорен контрол, е намалена на по-малко от 15 
mA. Освен това, малкият размер и тегло прави 
подходящ модула за пренасяне, който може да 
бъде монтиран в кутия с пациентски кабел и да 
се захранва от батерии. 
Компютърен модул

Компютърният модул се състои от: (1) ком-
пютърен интерфейс за синхронизация на пре-
носа на ЕКГ данни, и (2) компютърен интер-
фейс работещ под Windows 7 среда, чрез който 
се реализират следните операции по време на 
приемането на ЕКГ данните:

channels (fig. 1).
The architecture of the devised ECG system is 

shown in Fig.1
Both of the components have a significant role 

in the improving of the ECG signal processing and 
analysis.

MODULES FOR REGISTERING HEART RATE 
VARIABILITY
Mobile amplifying module

Main characteristics of the module are listed 
below:

- Registering of high resolution ECG – SR = 1 
kHz, 12 bit resolution;

- Simultaneous 8 channel registration (elec-
trodes over both arms, left food and 6 standard 
precordial leads);

- Small size, less weight and electricity con-
sumption of the amplifier due to relatively small 
number of operational amplifiers;

- CMOS digital component with low consump-
tion, which is made with common driving device 
for control and simultaneous registering of 8 
channels;

- 8 channels are multiple, moderated by mono-
channel analog-digital transformer (ACD) to 12-
bits digital, and sending them to serial format 
to computer module by optic communicational 
device. 

The total consumption of the system, that 
works with a small number of chips sets without 
micro processing control is decreased to 15 mA. 
Nevertheless, the small size and weight are suit-
able for transportation and could be assembled 
in a box with a patient cable and to be charged 
by batteries.  

Computer module
The computer module consists of: (1) computer 

interface for synchronization of the transmission 
of ECG data, and (2) computer interface using 
Windows 7 environment, which is based on the 
following activities during the transfer of ECG 
data:

Fig.1. Module for register-
ing high-frequency ECG. 
Summarized, the ECG sys-
tem is composed of two 
components: 
1) portable amplifying 
module on the signal 
entrance.
2) computer module, 
working with a computer 
interface and software for 
ECG visualization of data, 
processing, recording and 
printing. 
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Фиг. 1. Модул за реги-
стриране на високочес-
тотна ЕКГ.
Обобщено, ЕКГ системата 
се състои от два компо-
нента: 
1)  преносим усилвате-
лен модул на входа на 
сигнала;  
2) компютърен модул, 
работещ с компютърен 
интерфейс и софтуер за 
ЕКГ визуализация на дан-
ните, обработка, запис и 
печат. 

reviews

Thoracic Medicine
Volume V, March 2013, Issue 1

NEUROVEGETATIVE REGULATION  
IN PATIENTS WITH OBSTRUCTIVE 
SLEEP APNEA



30

- Изчисляване на стандартното 12 канално 
ЕКГ, използва се математическо преобразува-
не;

- Буфериране на ЕКГ данните;
- филтриране: 0.64 Hz високопропускливост 

(билинеарна трансформация) за супресия на 
базалната флуктоация, 50 Hz бандов филтър 
(преместващ осредняването) за елиминация 
на интерференцията;

- Визуализация и принтиране в реално вре-
ме;

- Четене и записване от и на HDD;
- QRS детекция и изчисляване на сърдечната 

честота. 

ПРОТОКОЛ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРИАБИ-
ЛИТЕТ НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ  

За изследване вариабилитета на сърдечния 
ритъм и връзката му с автономния баланс са 
използвани различни модели. 

МОДЕЛИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВАРИАБИЛИ-
ТЕТА НА СЪРДЕЧНИЯ РИТЪМ

Натрупаният огромен фактически материал, 
сочещ отчетлива връзка между състоянието на 
вегетативната нервна система (ВНС) и сърдеч-
но-съдовата патология, стимулира изследва-
ния, свързани с определяне на количествени 
показатели за оценка на състоянието на авто-
номния сърдечен контрол.  Вариабилитетът 
на сърдечния ритъм (ВСР), оценяван чрез по-
казателите от времевата и честотната област 
е достъпен и приложим метод в клиничната 
практика (22, 23).  

Според дефиницията ВСР – това са промени-
те в продължителността на интервала между 
два последователни сърдечни удара. После-
дователните интервали се измерват между 
R-зъбците в съседни QRS комплекси на непре-
къснато записвана електрокардиограма (ЕКГ) 
– т.н. R-R интервали (фиг. 2). В действителност 
начало на всеки сърдечен цикъл върху елек-
трокардиограмата, свързан с възбуждането на 
синусовия възел, е началото на P-вълната. R-
зъбците обаче най-точно се детектират върху 
сигнала поради високата им амплитуда в стан-
дартните отвеждания от крайниците. Поради 
това анализът на ВСР е основан върху промени 
в R-R интервалите, а не в Р-Р интервалите.   

Методите за анализ на ВСР могат да бъдат 
разделени в три категории: 1). изследване на 
общия вариабилитет със статистически мето-
ди и анализ на времеви редове; 2). изследване 
на периодичните компоненти във ВСР (често-
тен анализ); 3). изследване на вътрешната орга-
низация на динамичния ред от R-R интервали 

- Calculation of the standard 12 lead ECG, 
mathe matical transformation is used;

- ECG data buffering;
- Filter: 0.64 Hz (bilinear transformation) for the 

suppression of basal fluctuation, 50 Hz band filter 
(moving averaging) for elimination of interfer-
ence;

- Visualization and printing in real time;

- Reading and writing from and to the HDD;
- QRS detection and calculation of heart rate.

STUDY PROTOCOL FOR EVALUATING VARI
ABILITY OF CARDIAC RHYTHM

For the evaluation of heart rate variability and 
its relationship to the autonomous balance differ-
ent models are used.

MODEL FOR EVALUATING THE VARIABILITY 
OF THE HEART RHYTHM

The enormous factual material, indicating a 
clear connection between the state of the auto-
nomic nervous system (ANS) and cardiovascular 
pathology, stimulates research related to defin-
ing quantitative indicators for evaluation of the 
condition of the heart autonomous control. Heart 
rate variability (HRV) measured by the indicators 
of time and frequency range is an accessible and 
applicable method in clinical practice (22, 23).

According to the definition HRV – these are the 
changes in the length of the interval between 
two successive heart beats. Successive intervals 
are measured between the R-teeth adjacent QRS 
complexes on continuously recorded electrocar-
diogram (ECG), R-R intervals (Fig. 2). In fact, the 
beginning of each cardiac cycle on the electrocar-
diogram associated with excitation of the sinus 
node is the beginning of the P-wave. R-teeth are 
however most accurately detected on the signal 
due to the high amplitude in the standard limb 
leads. The analysis of HRV is based on changes in 
RR intervals rather than P-R intervals.

The methods for analysis of HRV can be divided 
into three categories: 1). Evaluation of the total 
variability by statistical methods and time series 
analysis, 2). Evaluation of periodic components 
in HRV (frequency analysis), 3). Evaluation of the 
internal organization of the series of RR intervals 
(autocorrelation, digital filtering, presentation of 
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Фиг. 2. R-R интервали.
Fig. 2. R-R intervals.
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R-R intervals in a selected space of states, meth-
ods of nonlinear (chaotic) dynamics, etc.)

Autocorrelation analysis
The calculation of the autocorrelation func-

tion (AF) of the dynamic series of RR intervals is 
used to study the internal structure of the line, 
considered as a random process. Graphically AF 
presents the dynamics of correlation quotients, 
obtained by successive shifting of the dynamic 
line one step to the line output. After the first 
shift the correlation quotient is so less than one, 
the more prominent periodic components of the 
respiratory arrhythmia. If slow wave components 
dominate in the studied, the correlation quotient 
after the first shift will be slightly less than one. 
Obviously AF gives us information about the hid-
den regularity of the heartbeat.

Digital filtering
In practice, digital filtering is used for rapid as-

sessment of the periodic components of the HRV 
on short (less than 5 min) ECG records. The me-
thod is as creeping averaging over a number of 
R-R intervals.
Scatter diagram (scatter-plot). Spots of 
Punkare/Lorenz.

This method is a graphical representation of 
pairs of consecutive R-R intervals, in relation to a 
specified nR-wave (Rn) are adjacent intervals Rn - 
Rn-1 and Rn +1 - Rn. If we inflict on the abscissa Rn - Rn-

1, and the y-axis Rn +1 - Rn, then on the two-dimen-
sional graph a set of points is obtained - (spots 
Punkare / Lorenz), with a center on the bisector of 
the coordinate system. The distance from the cen-
ter of the spot to the beginning of the coordinate 
system gives the probable duration of the cardiac 
cycle. The distance from the bisector to a point to 
its left side shows whether a cardiocycle is shorter 
than the previous one, on to its right - how much 
longer. The normal form of the spot is an ellipse, 
drawn along the bisector (long axis of the ellipse). 

It should also be noted that the characteristics 
of the scattering diagram and part of HRV time 
indicators are interchangeable because there are 
high and reliable correlations between them. The 
same is true for frequency parameters.

Methods of nonlinear dynamics
Nonlinear sources of variability in the over-

all HRV are caused by complex interactions be-
tween hemodynamic, electrophysiological, and 
humoral factors, and the influences of the central 
and autonomic nervous system. For description 
of the nonlinear properties of the HRV scaling of 
Fourier spectrum is applied with 1/f, cluster spec-

(автокорелационен анализ, цифрова филтра-
ция, представяне на R-R интервалите в избра-
но пространство на състоянията, методи на 
нелинейната (хаотичната) динамика и др.). 
Автокорелационен анализ

Изчисляването на автокорелационната фун-
к ция (Аф) на динамичния ред от R-R интерва-
ли се използва за изучаване на вътрешната 
структура на реда, разглеждан като случаен 
процес. Графично Аф представя динамиката 
на корелационните коефициенти, получавани 
при последователно изместване на динaмич-
ния ред с една стъпка спрямо изходния ред. 
След първото изместване с една стъпка кое-
фициентът на корелация е толкова по-малък 
от единица, колкото са по-изявени периодич-
ните компоненти на дихателната аритмия. Ако 
в изследвания ред доминират бавновълнови 
компоненти, то корелационният коефициент 
след първото изместване ще е незначително 
по-малък от единица. Очевидно Аф ни дава 
информация за скритата периодичност в сър-
дечния ритъм.
Цифрова филтрация

На практика цифровата филтрация е използ-
вана за бърза оценка на периодичните компо-
ненти на ВСР върху  къси (под 5 мин.) ЕКГ записи. 
Такъв метод например е пълзящото осреднява-
не по определен брой R-R интервали.
Диаграма на разсейването (scatter-plot). 
Петна на Пункаре/Лоренц. 

Този метод представлява графично изобра-
зяване на последователни двойки R-R интер-
вали, т.е. спрямо определен n-ти R-зъбец (Rn) 
това са съседните интервали Rn – Rn-1 и Rn+1 – Rn. 
Ако по абсцисата нанасяме Rn – Rn-1, а по ор-
дината Rn+1 – Rn, то върху двумерната графика 
се получава съвкупност от точки – (петна на 
Пункаре/Лоренц), с център върху ъглополовя-
щата на координатната система. Разстоянието 
от центъра на петното до началото на коорди-
натната система дава най-вероятната продъл-
жителност на сърдечния цикъл. Разстоянието 
от ъглополовящата до точка от лявата й страна 
показва доколко дадения кардиоцикъл е по-
къс от предишния; от дясната –  доколко е по-
дълъг. Нормалната форма на петното е елипса, 
изтеглена по дължината на ъглополовящата 
(дългата ос на елипсата).

Също така трябва да се отбележи, че харак-
теристиките на диаграмата на разсейването и 
част от времевите показатели за ВСР са вза-
имозаменяеми, поради съществуващите меж-
ду тях високи и достоверни корелации. Също-
то се отнася и до честотните показатели. 
Методи на нелинейната динамика. 

Нелинейните източници на вариабилитет 
в общия ВСР са породени от комплексни вза-
имодействия между хемодинамичните, елек-
трофизиологичните и хуморалните фактори, 
както и от влияния на централната и вегета-
тивната нервна система. За описание на нели-
нейните свойства на ВСР са прилагани маща-
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бирането на фурие-спектъра с 1/f, клъстърен 
спектрален анализ. За количествено описание 
на нелинейните свойства на вариабилитета са 
прилагани: D2 корелационни мерки, експонен-
тата на Ляпунов, приближената ентропия, тур-
булентния анализ, фрактален анализ, теория 
на хаоса (27, 38).

 Внедрени в практиката са линейни модели 
за оценка на ВСР, основани върху времевите 
и спектралните характеристики на R-R интер-
валите. Този избор означава, че последова-
телността от R-R интервали ще разглеждаме 
като динамичен линейно-корелиран времеви 
ред. По-долу ще аргументираме този избор с 
резултати от проучвания, посветени на осо-
беностите на времевите редове от R-R интер-
вали и изискванията за прецизно оценяване 
на времевите и честотните характеристики на 
ВСР. Тук ще отбележим, че избраният подход 
е целесъобразен и поради това, че осигурява 
сравнимост между резултатите от различни 
изследвания поради наличие на общовъзпри-
ети стандарти (21, 23).  
А. Технически аспекти при определяне про-
дължителността на R-R интервалите. 

Точното измерване на интервалите между 
два съседни сърдечни удара е решаващо за 
анализа на ВСР. Използването на ЕКГ записи 
за определяне на последователностите от R-R 
интервали и на тяхната продължителност съ-
държа риск от внасяне на грешки, породени от 
мускулни смущения, електродна нестабилност 
и грешки при детекция на камерните (QRS) 
комплекси. Отстраняването на възможните 
грешки и точността на измерване е свързано 
по принцип с:

- честотата на дискретизация на ЕКГ сигнала 
(честотата на аналого-цифровото преобразу-
ване (АЦП));

- предварителна обработка на дискретизи-
рания сигнал;

- детекцията на QRS-комплексите и опреде-
лянето на върха на R-зъбеца.
Б. Оценка на ВСР във времевата и честотна-
та област. 

Последователностите от R-R интервали от 
математико-статистическа гледна точка пред-
ставляват времеви редове (time series). Харак-
теристиките на такива редове се определят с 
времеви  и честотни  показатели.  
Избор на параметри преди анализа. 

Посочените възможности за получаване на 
спектрални характеристики на последовател-
ностите от R-R интервали водят до различни 
начални условия за извършване на FFT. За да 
има сравнимост между резултатите от спек-
тралния анализ на ВСР е необходимо изрично 
да се посочи избраният:

- тип FFT прозорец;
- брой на измерените R-R интервали (напри-

мер 128, 512 и т.н.);
- тип стандартизация на R-R интервалите 

преди FFT.

trum analysis. For a quantitative description of 
the nonlinear properties of variability are used: 
D2 correlation measure, Lyapunov exponent, en-
tropy turbulent analysis, fractal analysis, chaos 
theory (27, 38).

Linear models to assess the HRV based on the 
temporal and spectral characteristics of R-R in-
tervals are implemented in practice. This choice 
means that the sequence of R-R intervals will be 
considered as a dynamic linear-correlated time 
series. This choice will be reasoned below by re-
sults of studies devoted to the characteristics of 
the time series of RR intervals and requirements 
for precise measurement of time and frequency 
characteristics of the HRV. We will note that the 
approach is suitable because it provides compa-
rability between the results of different studies 
due to the presence of valid standards (21, 23).

А. Technical aspects in determining the length 
of the RR interval

The accurate measurement of the interval be-
tween two adjacent heart beats is crucial for the 
analysis of HRV. Using the ECG to determine the 
sequence of R-R intervals and their duration con-
tains a risk of introducing errors due to musculo-
skeletal disorders, electrode instability and error 
in the detection of the ventricles (QRS) complex-
es. Eliminating mistakes and accuracy is generally 
associated by: 

- The sampling rate of the ECG signal (frequency 
of analog-digital conversion );

- Pre-processing the digitized signal;

- Detection of QRS-complexes and determina-
tion of the top of the R-wave.
B. Evaluation of the HRV in the time and 
frequency domain.

The sequences of R-R intervals from mathemat-
ical and statistical point of view represents time 
series. The characteristics of these series are de-
termined by time and frequency parameters.

Selection of parameters prior to analysis
The opportunities to obtain spectral character-

istics of sequences of R-R intervals lead to differ-
ent initial conditions for performing FFT. For the 
comparability between the results of spectral 
analysis of HRV it is necessary to explicitly specify 
the selected:

- FFT window type;
- Number of measured R-R intervals (eg 128, 

512, etc.);
- Type of standardization of R-R intervals before 

the FFT.
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Връзка между вариабилитета на сърдечния 
ритъм и автономния баланс на сърцето.

В норма вариацията в продължителността 
на R-R интервалите е предизвикана от различ-
ни периодични и непериодични въздействия 
върху сърдечния пейсмейкър. Непериодични-
те въздействия са свързани със случайни съби-
тия. Поради това те не представляват интерес 
от гледна точка на физиологичните механи-
зми, обуславящи вариабилитета на сърдечния 
ритъм (ВСР). Както посочихме, в алгоритмите 
за анализ на вариабилитета са включени про-
цедури или предписания за отстраняване на  
ефектите от случайни въздействия, тъй като те 
могат значително да се отразят върху резулта-
тите от анализа. 

Периодично въздействие оказват фазите на 
дишането: повишаване на сърдечната честота  
по време на вдишване и  намаляването й по 
време на издишване. Тази периодична флукту-
ация в ЕКГ е известна като дихателна синусо-
ва аритмия (ДСА). ДСА е предизвикана преди 
всичко от това, че вагалният еферентен трафик 
към синусовия възел е синфазен с издишва-
нето и липсва, или е слаб при вдишване. ДСА 
преобладава в условия на покой. Недихател-
ната синусова аритмия се свързва с по-бавно-
вълнова модулация на сърдечния ритъм, като 
въздействието се осъществява чрез симпати-
кусовите и хуморалните пътища. Тя се проя-
вява по-осезаемо при различни натоварвания 
върху организма. 

Привлекателността на ВСР като метод за 
клинична диагностика, контрол върху качест-
вото на лечението и прогнозиране хода на за-
боляването в кардиологията е обусловена от 
възможността да се свържат вариабилитетът 
и контролът върху сърдечната дейност в рам-
ките на прост модел (фиг. 3).

Correlation between heart rate variability and 
heart autonomous balance

Usually, variation in the length of the R-R inter-
val is caused by various periodic and aperiodic ef-
fects on cardiac pacemaker. Non-recurrent effects 
are associated with random events. Therefore, 
they are of no interest in terms of physiological 
mechanisms behind the variability in heart rate. 
As mentioned, in the algorithms for analysis of 
the variability procedures or instructions are in-
cluded to remove the effects of random factors, 
as they can significantly affect the results of the 
analysis

The phases of breathing have a periodic im-
pact: the heart rate increases during inspiration 
and decreases during expiration. This periodic 
change in ECG is known as respiratory sinus ar-
rhythmia (RSA). RSA is caused predominantly by 
vagal efferent impulses to the sinus node, which 
are active during expiration and decrease or lack 
in inspiration. RSA prevails in rest conditions. Non-
respiratory sinus arrhythmia is connected to slow-
er wave modulation of the cardiac rhythm which 
is performed through sympathetic and humoral 
pathways.   It prevails during physical stress.

Heart rate variability is an attractive method for 
clinical diagnosis, control of treatment and prog-
nosis in cardiology because of the opportunity to 
connect the variability and control over the car-
diovascular system in a simple model (fig. 3).
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Фиг. 3. Схематичен модел на автономния 
контрол на сърцето.

Fig. 3. Schematic model of autonomous control 
of the heart.

Ритмичността на сърдечната дейност се оп-
ределя както от автоматизма на синусовия въ-
зел и от особеностите на проводящата система 
на сърцето, така и от стимулиращата или потис-
кащата инервация на тези структури от страна 
на автономната нервна система. Синусовият и 
атриовентрикуларният възел са инервирани 
богато от парасимпатикусовите нервни влак-
на. Повишената активност на тези нерви води 
до понижаване на сърдечната честота. Симпа-
тикусовата инервация обхваща всички струк-
тури на сърцето: пейсмейкъра, проводящата 
система, предсърдната и камерната мускула-

The rhythm of the heart is determined by the 
automatism of the sinus node and the character-
istics of the conduction system of the heart, and 
by stimulating or depressing innervation of these 
structures by the autonomic nervous system. 
Sinus and atrioventricular node are richly inner-
vated by parasympathetic nerve fibers. Increased 
activity of these nerves leads to a decrease in 
heart rate. Sympathetic innervation covers all 
structures of heart: pacemakers, vascular system, 
atrial and ventricular muscle. Increased sympa-
thetic activity increases heart rate. The balance 
between the activity of the two parts of the au-
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tonomic nervous system at any point reflects its 
regulatory function on the heart in order to main-
tain such a circulation that is optimal for adaptive 
response to functional changes in the body. The 
feedback is through baroreflex mechanism acti-
vated by baroreceptors in most of the major ar-
teries (28, 29, 36, 45).

The model for the evaluation of HRV through 
time and frequency parameters specified in the 
previous section is related to the idea whether 
these indicators reflect activity in both parts of 
the autonomic nervous system and the autono-
mous balance (AB). 

Experimental research has demonstrated the 
physiological dependence of HF components in 
HRV mostly negative parasympathetic chrono-
tropic effects on the sinus node pacemakers. Ob-
viously high frequency components of the HRV 
are eventually determined by the relationship 
between the vagal nerve and the sinus node (5, 
45). This allows to evaluate the state of the para-
sympathetic part of the ANS in spectral power in 
HF spectral range.

Three mechanisms are involved in the shap-
ing of the LF range of HRV (baroreflex, central 
and miogenius), from a practical point of view it 
is important that it is connected with the activity 
of the postganglionic sympathetic fibers and its 
spectral power can be used to evaluate the state 
of the sympathetic control of the heart rhythm. 
However, in the LF range frequency subintervals 
are set with origin from vagal activity. This leads 
us to the assumption that in the integral LF power 
both sympathetic and parasympathetic influenc-
es on the sinus node are reflected, but predomi-
nantly sympathetic.

Probably VLF is formed under the influ-
ence of the rhythm of thermoregulation by the 
hypothala mus and the hormonal changes. A re-
lationship between the reduction of the VLF and 
activation of the renin-angiotensin system has 
been shown. Other authors claim that through 
central neural mechanisms angiotensin inhibits 
parasympathetic activity. Some authors show 
that there is a smaller increase in VLF during the 
night in patients with left ventricular hypertrophy 
and assume that this is due to activation of the 
renin-angiotensin system in hypertensive pa-
tients at night, and loss of the normal circadian 
rhythm of hormonal secretion. (7, 8, 14) Despite 
the different views on the formation of VLF range 
in the spectrum of HRV, most authors agree that 
it characterizes the activity of sympathetic part of 
the autonomous nervous system.

тура. Нарастващата симпатикусова активност 
повишава сърдечната честота. Балансът между 
активностите на двата дяла на АНС във всеки 
момент отразява нейната регулираща функция 
върху сърдечната дейност с оглед поддържане 
на такова кръвообращение, което е оптимално 
за приспособителния отговор на организма 
при функционални промени. Обратната връз-
ка се осъществява чрез барорефлекторния 
механизъм, активиран от барорецепторите в 
повечето важни артерии (28, 29, 36, 45).

Приемането на модела за оценяване на ВСР 
чрез времевите и честотните показатели, посо-
чени в предишния раздел, е свързано с пред-
ставата доколко тези показатели отразяват ак-
тивността на двата дяла на АНС и автономния 
баланс (АБ). 

В изследванията експериментално е до-
казана физиологичната обусловеност на HF 
компонентите във ВСР предимно от парасим-
патикусовите отрицателни хронотропни влия-
ния върху пейсмейкърите на синусовия възел. 
Очевидно високочестотните компоненти на 
ВСР в крайна сметка се определят от връзка-
та между вагуса и синусовия възел (5, 45). Това 
дава основания да се съди за състоянието на 
парасимпатикусовия дял на АНС по спектрал-
ната мощност в HF спектралния  диапазон. 

Във формирането на LF диапазона на ВСР 
участват и трите механизма (барорефлектор-
ният, централният и миогенният), от практи-
ческа гледна точка е важно, че той е свързан 
с активността на постганглионарните симпати-
кусови влакна и по спектралната му мощност 
може да се съди за състоянието на симпатику-
совия контрол на сърдечния ритъм. При все 
това в диапазона на LF са установени честотни 
подинтервали с генезис от страна на вагусо-
вата активност. Това ни кара да приемем, че 
в интегралната мощност на LF са отразени и 
симпатикусови, и парасимпатикусови влияния 
върху синусовия възел, с преобладаване на 
симпатикусовите. 

Най-вероятно VLF  се формира под влияние 
на ритмичността на терморегулацията от стра-
на на хипоталамуса и на хормоналните проме-
ни. Доказана е връзката между редукцията на 
VLF и активацията на  ренин-ангиотензиновата 
система. Други автори  посочват, че чрез цен-
трални неврални механизми ангиотензинът 
инхибира парасимпатикусовата активност. 
Предполага се, че при пациенти с левокамерна 
хипертрофия има по-малко увеличение на VLF 
през нощта и допускат, че това се дължи на ак-
тивацията на ренин-ангиотензиновата система 
при хипертоници през нощтта, и загубата на 
нормалния циркаден ритъм на хормоналната 
секреция (7, 8, 14). Въпреки различните въз-
гледи върху формирането на диапазона VLF в 
спектъра на ВСР, повечето автори приемат, че 
той характеризира активността на симпатику-
совия дял на ВНС.
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Principle of the method
For assessment of the autonomous balance, 

function tests are used to stimulate the sympa-
thetic or parasympathetic part of the autonomic 
nervous system. 
Simulation tests

In studies concerning the status and changes in 
heart autonomous balance, targeted impact on 
both parts of the autonomic nervous system are 
widely applied (22, 23).

Impacts connected to medical or psychologi-
cal techniques to inhibit or stimulate the sympa-
thetic nervous system are known as simulation 
tests. Specific effects of one or both parts of the 
autonomic nervous system through stimulation 
test should be understood conditionally - that is a 
predominant impact on one of the parts allowing 
to ignore the involvement of the other.

Parasympathetic stimulation: Valsalva maneu-
ver. This test monitors the frequency response 
of the heart during and after the study. The ex-
amined patient blows in a modified mercury ma-
nometer, maintaining pressure of 40 mmHg for 
15 seconds. During the trial and after it changes 
in the pulse rate, ECG recording are registered.

Sympathetic stimulation: Hand grip test. In 
this test a manual dynamometer is pressed (by 
contracting the palm) equally to 30% of the 
maximum possible effort. The effort continues 
4-5 minutes; blood pressure is monitored every 
minute. The heart rate with ECG recording is also 
registered.  Static effort is a form of stress, in re-
sponse to which an increase in blood pressure 
and to a lesser extent in heart rate is observed. 
It is believed that the mechanism of the increase 
in blood pressure is reflex: probably a reflex from 
the tense muscles. The ischemic effect in strained 
muscles leads to metabolic changes in them, and 
efferent pathways from the muscles involved 
are activated. The rise in pressure is partly deter-
mined by an increase in the cardiac output due 
to rapid heart rate, an increase in myocardial con-
tractility and peripheral vasoconstriction (not all 
authors find). The tense of the muscle groups is 
associated with increased sympathetic tone and 
an increased level of plasma cathecholamines 
(21, 22, 23).

The static muscular effort is considered to be 
workable and easily reproducible assay for test-
ing the sympathetic part of autonomous nervous 
system.

Stimulation tests are an important part of re-
search of the HRV. The main purpose for their use 
is the determination of the functional reserve of 
the mechanisms for autonomic regulation. Sensi-

Принцип на метода
За оценка на автономния баланс се използ-

ват функционални тестове за стимулация на 
симпатикусовия или парасимпатикусовия дял 
на вегетативната нервна система. 
Стимулационни тестове.

В проучванията на състоянието и промените 
в АБ на сърцето широко се прилагат насочени 
въздействия върху двата дяла на автономната 
нервна система (22, 23).

Въздействията, с които медикаментозно или 
чрез физиологични техники се потиска, или 
стимулира симпатикуса или вагуса, са извест-
ни като стимулационни тестове. Специфично-
то въздействие върху един от двата дяла на 
автономната нервна система чрез стимулацио-
нен тест трябва да се разбира условно – това 
е преимуществено въздействие върху единия 
дял в степен, позволяваща да се пренебрегне 
ангажирането на другия. 

Парасимпатикусова стимулация: маньовър 
на Валсалва. При този тест се проследява че-
стотния отговор на сърцето по време на, и след 
изследването. Изследваното лице духа в моди-
фициран живачен манометър, поддържайки 
налягане от 40 mmHg стълб в продължение 
на 15 секунди. По време на опита и след него 
се регистрират промените в пулсовата честота 
чрез ЕКГ запис. 

Симпатикусова стимулация: hand grip тест.  
При този тест се използва ръчен динамометър 
за упражняване на натиск (чрез свиване на 
дланта), равен на 30% от възможното макси-
мално усилие за изследваното лице. Усилието 
продължава 4-5 минути, като на всяка минута 
се отчита артериалното налягане. Регистрира 
се и пулсът с ЕКГ запис. Поддържаното статич-
но усилие е форма на стрес, в отговор на кой-
то се наблюдава покачване на артериалното 
налягане и в по-малка степен на сърдечната 
честота. Счита се, че механизмът на покачване 
на артериалното налягане е рефлексен: пред-
полага се  рефлекс, изхождащ от напрегнатите 
мускули. Исхемичният ефект в напрегнатите 
мускули води до метаболитни промени в тях, а 
последните активират еферентните пътища от 
ангажираните мускули. Покачването на наля-
гането отчасти е определено от нарастването 
на минутния обем поради ускорения пулс, от 
нарастването на миокардния контрактилитет 
и от периферна вазоконстрикция (която не 
всички автори откриват). Напрягането на мус-
кулните групи е свързано с нарастване на сим-
патикусовия тонус и покачване на нивото на 
плазмените катехоламини (21, 22, 29). 

Статичното мускулно усилие се счита за лес-
но приложим и лесно възпроизводим тест за 
изследване на симпатикусовия дял на AНС.

Стимулиращите тестове са важна част от из-
следванията на ВСР. Основна цел при тяхното 
използване е определянето на функционал-
ните резерви на механизмите за автономна 
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tivity and reactivity of the autonomous nervous 
system and its sympathetic and parasympathetic 
part can be used as diagnostic or predictive crite-
ria when applying a certain test.

From a practical point of view it is important to 
note that the Valsalva maneuver and handgrip-
test are suitable physiological procedures pro-
voking various branches of the autonomic ner-
vous system (22, 23, 45). 

The presented methodology developed to 
evaluate the HRV could be used not only for snap 
assessment of the state of the autonomous bal-
ance in patients with OSA, but can also be used 
to evaluate the circadian regulation. In some pa-
tients, particularly those with subclinical phase 
of syndrome, it might prove early changes in au-
tonomic regulation that are associated with im-
paired circadian regulation profile (21, 24, 31, 38, 
45).

In addition to screening, the assessment of HRV 
in patients with OSA could be used as a method-
ology for monitoring therapeutic effects in these 
patients. The acceptable reproducibility, sensitiv-
ity and specificity of the methodology, the op-
portunity of its implementation in daily clinical 
practice are essential.

регулация. Чувствителността и реактивността 
на ВНС, и на нейния симпатикусов и парасим-
патикусов дял при въздействие със съответен 
тест могат да бъдат диагностичен и прогности-
чен критерий.

От практическа гледна точка е важно да се 
отбележи, че маньовърът на Валсалва и хен-
дгрип-тестът са удобни физиологични проце-
дури, провокиращи различните дялове на ав-
тономната нервна система (22, 23, 45). 

Представената разработена методика за 
оценка на ВСР би могла да даде не само мо-
ментна оценка за състоянието на автономния 
баланс при пациенти с ОСА, но и да се използва 
за оценка на циркадността на тази регулация. 
При някои пациенти, особено при такива със 
субклинична фаза на синдрома е възможно да 
се докажат ранни промени в автономната ре-
гулация, които са свързани с нарушен профил 
на циркадна регулация (21, 24, 31, 38, 45) . 

Освен за скрининг, оценката на ВСР при па-
циенти с ОСА би могла да се използва и като 
методика за проследяването на терапевтич-
ното въздействие при тези пациенти. Добрата 
възпроизводимост, сензитивност и специфич-
ност на методиката, както възможността за 
осъществяването й в ежедневната клинична 
практика са от съществено значение.

НЕВРО-ВЕГЕТАТИВНА РЕГУЛАЦИЯ 
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ОБСТРУКТИВНА 
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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. 

Ключови думи: епидемиология, респираторни симптоми, 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. 

Key words: epidemiology, respiratory symptoms, 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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ендОсКОПсКа реЗеКЦиЯ на 
ендОБрОнХиаЛен ХаМарТОМ

Резюме
 Белодробните хамартоми са  доброкачествени тумори на белия дроб, в които епителната 

компонента е реактивна. Обикновено те са разположени в периферията на белите дробове, 
докато ендобронхиалната локализация е рядкост. Представяме случай с рядка диагноза  ен-
добронхиален хамартом при 69-годишен мъж, с клинична картина на кашличен синдром и ре-
цидивиращи белодробни инфекции. Диагностициран и подложен на лечение с ендоскопска 
електрохирургична резекция. Първоначалната диагноза от бронхологично изследване  на ма-
териал от бръш биопсия открива клетки  суспектни за плоскоклетъчен карцином. Последва-
щата фибробронхоскопия с извършване на фиброщипкова биопсия потвърждава диагнозата 
ендобронхиален хамартом.

Ключови думи: хамартома, доброкачествени тумори на белите дробове, ригидна бронхоско-
пия, флексибилна бронхоскопия, електрохирургична резекция
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Abstract
Lung hamartomas are benign lung tumors where the epithelium component is reactive. They are 

usually located at the periphery of the lungs, while the endobronchial location is rare. We are reporting 
on a case of a rare diagnosis of endobronchial hamartoma in a 69-year-old male patient with a clinical 
picture of cough syndrome and recurrent pulmonary infections. He was diagnosed and underwent 
endoscopic electrosurgical resection. The initial diagnosis after the bronchological examination 
of brush biopsy sample found cells suspicious for squamous lung cell cancer. The subsequent 
fibrobronchoscopy together with forceps biopsy confirmed the diagnosis of endobronchial 
hamartoma.

Key words: hamartoma, benign lung tumors, rigid bronchoscopy, flexible bronchoscopy, 
electrosurgical resection 

ENDOSCOPIC  RESECTION OF 
ENDOBRONCHIAL HAMARTOMA
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case
presentations   

Мезенхимните  хамартоми  са редки тумори, 
произхождащи от  примитивни мезенхимни 
клетки, и тяхното наличие в белите дробове е 
изключително рядко (1). Белодробните хамар-
томи са доброкачествени новообразувания на 
белия дроб и представляват  6% от солитарни-
те белодробни нодули. 

Две клинични форми са определени спо-
ред местоположението им:  интрапаренхимен 
(90%) и ендобронхиален (10%) (3, 6, 8).

Докладваме за случай на ендобронхиален 
хамартом отстранен с електрокаутеризацион-
на резекция посредством използване на ри-
гидна и флексибилна бронхоскопска техника. 
69-годишният пациент е приет в клиниката за 
диагностична верификация на ендобронхиал-
ен тумор с положителен цитологичен резултат 
(плоскоклетъчен карцином) от предшестващо 
бронхологично изследване в областен меди-
цински център. Пациентът не пуши, съобщава 
за кашлица и рецидивиращи бронхобелодроб-
ни инфекции, трудно поддаващи се на лечение 
с антибактериални медикаменти, и с нетраен 
период на клинично здраве. Бронхологичното 
изследване с флексибилен бронхоскоп показа 
туморна формация разположена в междинен 
бронх, обтурираща устията на В6 и останалите 
долнодялови бронхи (фиг. 1). 

Mesenchymal hamartomas are rare tumors, 
originating from primitive mesenchymal cells 
and their presence in the lungs is extremely rare 
(1). Lung hamartomas are benign lung neoplasms 
and they comprise 6% of the solitary pulmonary 
nodules. 

There are two clinical types of hamartoma de-
fined according to its location: intraparenchymal 
(90%) and endobronchial (10%) (3, 6, 8).

We report on a case of endobronchial hamar-
toma resected with electrocautery by rigid and 
flexible bronchoscopic techniques. A 69-year-old 
male patient was admitted to the clinic for a di-
agnostic verification of an endobronchial tumor 
with a positive cytological result (squamous lung 
cell cancer) after a previous bronchological exam-
ination in a regional medical centre. The patient is 
a non-smoker, reports cough and recurrent bron-
chopulmonary infections, which are hard to treat 
with antimicrobial drugs and the period of clinical 
health is short. The bronchological examination 
with a flexible bronchoscope has shown a tumor 
formation located in a middle lobe bronchus, ob-
turating the hila of B6 and the other lower lobe 
bronchi (Fig. 1). 

Фиг. 1. Туморна формация разположена в дясно 
(междинен бронх), обтурираща устията на В6 и 
останалите долнодялови бронхи.

Fig. 1. Tumor formation located in the right (middle 
lobe bronchus)/, obturating B6 and the other lower 
lobe bronchi.

Фиг. 2. Хистологична картина на мезенхи-
мен хамартом.

Fig. 2 . Histologic picture of mesenchymal 
hamartoma.

Фиг. 3. Хистологична картина на мезенхи-
мен хамартом.

Fig. 3 . Histologic picture of mesenchymal 
hamartoma.

Фиг. 4. Хистологична картина на мезенхи-
мен хамартом.

Fig. 4 . Histologic picture of mesenchymal 
hamartoma.

Извършената фиброщипкова биопсия по-
каза хистологична картина на мезенхимен ха-
мартом (фиг. 2, 3, 4).

The performed forceps biopsy showed a histo-
logic picture of mesenchymal hamartoma (Fig. 2, 
3, 4).
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На следващ етап посредством използване 
на обща анестезия и ригидна бронхоскопска 
техника, и флексибилна ендоскопска техника 
Olympus evis exera се извърши електрохирур-
гична резекция на тумора.

На фигура 5 е показан остатъка от основата 
на тумора на четвъртия ден след електроре-
зекцията. Контролните бронхологични из-
следвания след 20 дни потвърдиха успешното 
лечение на ендобронхиалния хамартом. Бяха 
реканализирани сегментните бронхи – сегмен-
ти IV, VII, VIII, IX. 

In the next stage an electrocautery resection of 
the tumor was performed under general anesthe-
sia, and with the use of rigid bronchoscopic tech-
nique Olympus evis exera.

Figure 5 shows the remains of the tumor base 
on the fourth day after the electroresection. Con-
trol bronchiological examinations after 20 days 
confirmed the successful treatment of the en-
dobronchial hamartoma. The segmental bronchi 
segments IV, VII, VIII, IX have been recanalized. 

Фиг. 5. Остатък от основата на тумора на четвърти 
ден след   електрорезекцията.

Fig. 5. Remains of the tumor base on the fourth day 
after the electroresection.

Фиг. 6. Окончателно терапевтично повли-
яване на тумора на 30 ден.

Fig. 6. Final therapeutic influence on the 
tumor on the 30th day.

Фиг. 7. Окончателно терапевтично повлияване на тумора 
на 30 ден.

Fig. 7. Final therapeutic influence on the tumor on the 30th day.

На фигура 6 и 7 се вижда окончателното те-
рапевтично повлияване на тумора, реканали-
зирани  бронхи с оскъдна некроза на залавно-
то място на хамартома и оскъдно количество 
секрет (използвана апаратура – видеосистема 
Fujinon). Терапевтичните процедури по дезоб-
струкцията и електрохирургичната резекция 
на тумора не изискваха продължителен, пове-
че от тридневен болничен престой.

Figures 6 and 7 show the final therapeutic in-
fluence on the tumor, recanalized bronchi with 
scarce necrosis of the arising spot of the hamarto-
ma, and scarce quantity of secretion (equipment 
used – video system Fujinon). The therapeutic 
procedures related to the desobstruction and 
electrocautery resection of the tumor do not re-
quire more than a 3-day-long hospital stay. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Анатомичното местоположение на хамарто-

ма определя клиничните симптоми. Перифер-
ните лезии (интрапаренхимни) са най-често 
асимптоматични и се откриват случайно при 
рутинен преглед с рентгенова снимка. Ендо-
бронхиалните лезии (централни) се проявяват 
с кашлица, хемоптое и бронхиална обструкция 
(обструктивен пневмонит) (3). В по-голямата 
част от случаите тумора е солитарен възел, но 
в редки случаи може да се открият множест-
вени лезии. Регистрирани са случаи, в които 
едновременно се открива интрапаренхимен и 
ендобронхиален хамартом.

Макроскопска характеристика: Интрапа-
ренхимните хамартоми са добре отграниче-
ни, некапсулирани, заобиколени от тънка тъ-
канна мембрана. При срез се наблюдава ясна 
лобулираност. Туморът е белезникав, с твърда 
консистенция, с мукоиден или хрущялен вид. 
В тези лезии не се откриват зони на некроза и 
кръвоизливи. Размерът на интрапаренхимните 
хамартоми варира от 1 до10 cm (7, 8).

Ендобронхиалните хамартоми са по-малки, 
достигат размери от 1 до 3 cm. Туморът е беле-
зникав, с твърда консистенция и е прикрепен 
към бронхиалната стена (4, 6, 7).

Хистопатологична характеристика: хамарто-
мите са изградени от различни видове тъканни 
елементи, които макар и зрели са дезорганизи-
рани; хрущялна тъкан; мастна тъкан; снопчета 
гладка мускулатура и бронхиален епител.

Тези тъканни елементи се появяват в различ-
ни пропорции и до известна степен това зави-
си от размера на тумора. Ако туморът е центра-
лен (ендобронхиален), преобладава предимно 
хрущялната тъкан, малко мастна тъкан, оста-
тъчни ендобронхиални жлези между хрущял-
ната и мастната тъкан, и туморът е покрит с 
бронхиален ресничест епител с инвагинации 
от бронхиален  епител навътре във формация-
та. В епителните клетки може да се наблюдава 
метаплазия и папиларни пролиферации. Кле-
тъчният плеоморфизъм и ядреният атипизъм 
не са чести, освен в големите лезии, където яд-
реният атипизъм се  наблюдава в хрущялната 
компонента (2, 3, 5).

Подход и прогноза: Избор на лечение е хи-
рургичната резекция, което се осъщестява  с 
различни техники в зависимост от местополо-
жението и от големината на тумора (2, 4, 5, 7).

Макар и доброкачествени, докладвани са ня-
колко случая на рецидиви, както и злокачест-
вена трансформация на хамартом  в аденокар-
цином, сарком и плоскоклетъчен карцином (1, 
8). Освен това болестта на Cowden (синдром на 
множествени хамартоми) с туморни лезии и в 
белия дроб се свързва с повишен риск от рак 
на гърдата, щитовидната жлеза и матката (3). 

CONCLUSION 
The anatomic location of the hamartoma deter-

mines the clinic symptoms. Peripheral lesions (in-
traparenchymal) are most commonly asymptom-
atic, and are accidentally found during a routine 
X-ray examination. Endobronchial lesions (cen-
tral) occur with cough, hemoptysis and bronchial 
obstruction (obstructive pneumonitis) (3). The 
tumor is a solitary nodule in the majority of the 
cases, but multiple lesions can rarely occur. There 
are registered cases of both intraparenchymal 
and endobronchial hamartoma.

Macroscopic characteristics: Intraparenchy-
mal hamartomas are well circumscribed, not en-
capsulated, covered by a thin tissue membrane. 
When cut, clear lobularity is observed. The tumor 
is whitish, with solid consistency, mucoid or carti-
lagenous, no necrotic zones or hemorrhages are 
found in these lesions. The size of the intraparen-
chymal hamartomas varies from 1 to10 cm (7, 8).

Endobronchial hamartomas are smaller, reach-
ing size of 1 to 3 cm. The tumor is whitish, with 
solid consistency and it is attached to the bron-
chial wall (4, 6, 7).

Histopathological characteristics: hamartomas 
consist of different types tissue elements, which 
though mature are disorganized: 1. Cartilaginous 
tissue; 2. Adipose tissue; 3. Bundles of smooth 
muscle; 4. Bronchial epithelium.

These tissue elements occur in different pro-
portions and it depends greatly on the size of 
the tumor. If the tumor is central (endobronchi-
al), cartilaginous tissue is predominant, a small 
amount of adipose tissue and residual endobron-
chial glands between the cartilaginous, and the 
adipose tissue, and the tumor is covered by cili-
ated bronchial epithelium with invaginations of 
bronchial epithelium inside the tumor. Metapla-
sia and papillary proliferation can be observed in 
the epithelial cells. Cell pleomorphism and nucle-
ar atypia are not frequent, aside from big lesions 
where nuclear atypia is observed in the cartilagi-
nous component (2, 3, 5). 

Approach and forecast: The choice for treat-
ment is surgical resection which is realized with 
different techniques depending on the tumor lo-
cation and size (2, 4, 5, 7).

Though benign, there are several recurrent 
cases reported as well as a malignant transfor-
mation of a hamartoma into adenocarcinoma, 
sarcoma and squamous cell carcinoma (1, 8). Be-
sides Cowden Disease (Multiple Hamartoma Syn-
drome) with tumor lesions in the lungs, it is also 
related to a high risk of breast, thyroid and uterine 
cancer (3).
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Диференциална диагноза на ендобронхиал-
ните хамартоми:

1. Бронхогенен карцином
2. Гранулозо-клетъчен тумор
3. Аденоидно-кистичен карцином
4. Мукоепидермоиден карцином
5. Карциноид
6. Лейомиома
7. Липом
8. Tracheobronchopathia steochondroplastica
9. Метастатичен тумор
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Differential diagnosis of endobronchial hamar-
tomas:

1. Bronchogenic carcinoma
2. Granulosa cell tumor
3. Adenoid cystic carcinoma
4. Mucoepidermoid carcinoma
5. Carcinoid
6. Leiomyoma
7. Lipoma
8. Tracheobronchopathia osteochondroplastica
9. Metastatic tumor
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КЛиниЧен сЛУЧаЙ на 
КОМБиниранО ЛеЧение на 
реЦидиВираЩа ресПираТОрна 
ПаПиЛОМаТОЗа (RRP)

Резюме
Рецидивиращата респираторна папиломатоза (RRP) е заболяване, което се характеризира с 

рецидивираща пролиферация на доброкачествени плоскоклетъчни папиломи както в ларинк-
са, така и в останалите части на аеродигестивния тракт, и възможност за малигнена трансфор-
мация в плоскоклетъчен карцином. В настоящата статия разглеждаме случай на тежка форма 
на рецидивираща респираторна папиломатоза (RRP) с разпространение в трахеята при 42-го-
дишен пациент, който беше третиран системно с α-интерферон в комбинация с СО2 лазерна хи-
рургия на ларингеалните лезии и криохирургия на трахеалните лезии, което се прави за първи 
път у нас. Наблюдавахме пълно изчезване на ларингеалните лезии след СО2 лазерната хирургия 
и тримесечно приложение на α-интерферон по схема, и на втори етап лечение на трахеалните 
лезии с криохирургия. 

Ключови думи: респираторна папиломатоза, трахея, СО2 лазер хирургия, криохирургия
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Abstract
The recurrent respiratory papillomatosis is a disease that is characterized with recurrent proliferation 

of benign squamous cell papilloma originating from the laryngeal epithelium, and from other parts 
of the aerodigestive tract which has a potential to convert into a malignant lesion. In this article we 
report a case of a severe recurrent respiratory papillomatosis with laryngeal and tracheal involvement 
in a 42-year old patient, who went through a three month systematic treatment with interferon-
alpha after a combination between CO2 laser surgery of the laryngeal lesions, and cryosurgery of the 
tracheal lesions. The result from this combined treatment was radical extirpation of the lesions and 
free of disease status at the follow-up period.

Key words: severe RRP, trachea,  CO2 laser surgery, cryosurgery
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Въведение
Инфектирането с човешки папилома вирус 

(HPV) може да предизвика образуването на до-
брокачествени епителни папиломи (3, 9, 11). Пър-
вите съобщения за това са на Boyle et al. (1971) 
(4), Spoendlin и Kistler (1978), и Arnold (1979) (2). 
Лезиите получават своето настояще име от Morell 
MacKenzie (8) през 1871 година, когато той прави 
първото описание на заболяването под името ла-
рингеална папиломатоза. HPV са необвити, двой-
новерижни ДНК вируси от семейство Papilloma 
viridae. Таргетна клетка на HPV е диференцира-
ния човешки кератоцит от многослойния плосък 
(сква мозен) епител. Инфекцията засяга повърх-
ностните и базални клетки на многослойния епи-
тел. Доброкачествените плоскоклетъчни папило-
ми на аеродигестивния тракт биват екзофитни, 
плоски и ендофитни форми. Рецидивиращата 
респираторна папиломатоза (RRP) е заболяване, 
което се характеризира с рецидивираща проли-
ферация на доброкачествени плоскоклетъчни 
папиломи както в ларинкса, така и в останалите 
части на аеродигестивния тракт. Ние разграни-
чаваме ювенилната папиломатоза от червената 
рецидивираща папиломатоза при възрастните. 
През последните години много автори предла-
гат да се приеме съществуването на трета фор-
ма на RRP или папиломатоза започваща в детска 
възраст и преминаваща при възрастните. От де-
сетина години наблюдаваме рязко увеличаване 
на дела на червената папиломатоза или ІІ тип, 
за разлика от ювенилната, която вече се среща 
много рядко. Независимо, че хистологично RRP 
е доброкачествено образувание, то представля-
ва сериозен клиничен проблем, поради своята 
локализация, резистентност към провежданите 
терапии, чести рецидиви и агресивност – раз-
пространение в долните дихателни пътища и хра-
нопровода, склонност към малигнена трансфор-
мация в плоскоклетъчен карцином. 

В досега откритите над 200 типа HPV, при 60 
от тях се наблюдава склонност към малигниза-
ция (3, 9, 11). Типовете се определят на базата на 
нуклеотидната последователност на специфич-
ни региони на вирусния геном. Състоят се от нук-
леид и гол капсид, съставен от 72 асиметрично 
разположени капсомери с икоседрална форма. 
В над 90 % от клиничните случаи, като причини-
тел, се установяват HPV-6 и HPV-11. Последният 
се характеризира с по-тежко протичане. Рядко 
се доказват HPV-16, HPV-18, HPV-31 и HPV-33, 
които пък имат по-висок потенциал за малигни-
зация. Човешкият папилома вирус се счита за 
един от най- разпространените човешки вируси. 
Повечето от HPV инфекции са преходни, много 
често преминават без почти никаква симптома-
тика и не водят до поява на медицински пробле-
ми, т. нар. клинично незначими инфекции. 70% 
от съвременните HPV инфекции отминават за 
срок от около една година, а при 90% от тях, са 
напълно лечими в рамките на две години. Стан-
дартното лечение е палиативно – отстраняване 
на папиломите с СО2 лазер, което ни позволя-

Introduction
Infection with human papilloma virus (HPV) is 

the major cause for benign squamous papilloma of 
the larynx (3, 9, 11). The first authors who reported 
a HPV as a possible etiological agent were Boyle et 
al. (1971) (4), Spoendlin and Kistler (1978), and Ar-
nold (1979) (2).  The respiratory papillomatosis ob-
tained its name in the distant 1871 by Morell McK-
enzie (8) in his report on laryngeal papillomatosis. 
Human papilloma virus is a double-stranded DNA 
virus from the Papilloma viridae family. The target 
cell of the virus is the undifferentiated cell from the 
basal layers of the squamous epithelium. The be-
nign squamous cell papillomas of the aerodigestive 
tract are classified in exophytic, flat and endophytic 
types. The recurrent respiratory papillpmatosis is a 
disease that is characterized with recurrent prolifer-
ation of benign squamous cell papilloma originat-
ing from the laryngeal epithelium and other parts 
of the aerodigestive tract which has a potential to 
convert into a malignant lesion. The papillomatosis 
could be divided also in two groups according the 
age of onset: juvenile papillomatosis in children, 
and red recurrent papillomatosis in adults. Recently, 
a number of authors proposed a third type - papil-
lomatosis with an onset at an early age which spon-
taneously resolves in adults. During the last decade 
we observe a major increase in the rate of red pap-
illomatosis (type II) in comparison to the juvenile 
type which has diminished recent years. Despite its 
benign nature, recurrent respiratory papillomatosis 
is a serious clinical problem, because of its localiza-
tion, systemic therapy resistance and aggressive na-
ture, as also of its malignant potential to transform 
into a squamous cell carcinoma. 

Among all 200 types of HPV, 60 of them were 
documented to be causing a malignant lesion (3, 9, 
11). Types are based on their nucleotide sequence 
in specific regions of the viral genome. Every one of 
them consists of a nucleide and a bare nucleocap-
sid, as the latter has icosaedric form with 72 asym-
metrical capsomeres. In 90% of the cases as an etio-
logical agent are found two HPV types: HPV-6 and 
HPV-11. The last is characterized with a worse clini-
cal outcome. Rarely, HPV-16, HPV-18, HPV-31 and 
HPV-33 are found, as they have a higher malignant 
potential. The human papilloma virus is thought 
to be one of the most spread human viruses in the 
world. The HPV infection is transitional most of the 
times, clinically passes without any symptoms and 
does not lead to a medical problem – clinically in-
significant infections. 70% of the HPV infections 
nowadays resolve in a period of one year. Standard 
treatment protocol consists in extirpation of the 
papillomas with a CO2 laser (1, 5, 10), which allows 
the surgeon to restore airway patency and voice 
function. In everyday practice additionally we could 
use alpha-interferon therapy (7), cidofovir therapy 
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ва да възстановим проходимостта на дихател-
ния път и гласа. В практиката се ползват много 
методики за лечение на RRP, като СО2 лазерна 
хирургия (1, 5, 10), терапия с α-interferon (7), те-
рапия с цидофовир - cidofovir (S-1-3-hydroxy-2-
phosphonomethoxypropil-cytosine) (6), фотоди-
намична терапия с ALA (5-амино-левулинова 
киселина - 5-amino-laevulinic acid), имунотера-
пия с Calgevax (BCG), но за съжаление, всички те 
са с променлив резултат. 
Клиничен случай

Разглежданият от нас клиничен случай про-
следява пациент на 42 години с тежка форма на 
на рецидивираща респираторна папиломатоза 
(RRP) и разпространение в трахеята, с леко изра-
зена инспираторна диспнея.

Оплакванията на пациента са започнали седем 
месеца преди уточняване на диагнозата. Започ-
нали са с промяна на звучния глас – дрезгавост и 
лесна гласова уморяемост. Оплакванията имали 
прогресивен характер, което накарало пациента 
в рамките на първия месец да потърси лекарска 
помощ. След проведения преглед и изследвания 
мъжът бил опериран, и хистологичният резултат 
бил плоскоклетъчен папилом. Следоператив-
но и през следващите три месеца оплакванита 
били почти напълно отзвучали. След прекарана 
вирусна инфекция, която протекла с общо не-
разположение, хрема, леки до умерени болки в 
гърлото, субфебрилитет и суха кашлица, които 
отзвучали за около десет дена, предишните оп-
лаквания се възобновили. Първоначално паци-
ентът предположил, че има ларингит, но оплак-
ванията от страна на гласа вместо да отзвучават, 
се засилвали. Два месеца след началото на вто-
рия епизод, на пациента започнало да му прави 
впечатление, че се заморява при изкачване на 
стълби. След повторен преглед от личния лекар, 
той бил насочен за специализирано лечение към 
Клиниката по УНГ болести „Царица Йоанна”. При 
първия преглед с индиректна ларингоскопия се 
видяха множествени дребнозърнести червени 
на цвят папиломатозни образувания, обхваща-
щи двете гласни връзки асиметрично, предна 
комисура и слизащи субхордално. 

Подвижността на двете истински гласни връз-
ки беше запазена, но поради размера на папи-
ломатозните образувания, гласната цепка не 
можеше коректно да се затваря. Отделно луме-
нът на глотиса беше стеснен, което водеше до 
тази дискретно изразена инспираторна диспнея. 
При извършената бронхоскопия се визуализира-
ха две леко надигнати лезии с размери 3/5 mm 

(6), photodynamic therapy with ALA, immunother-
apy with Calgavex (BCG vaccine). Results vary indi-
vidually. 

Clinical case
This case reports for a 42-year old patient with 

a severe recurrent respiratory papillomatosis with 
localization in the larynx and the trachea. Clinical 
symptoms consist in a mild inspiratory dyspnea. 

The patient’s complaints began seven months 
ago before visiting our ENT department. They be-
gan with a change in the voice – hoarse voice. The 
complaints evolved in progressive manner. After 
an ENT examination, the patient was operated in 
another clinic with a histological diagnosis of squa-
mous cell papilloma. After a clinically silent period 
of three months, the patient sickened from acute 
viral infection of the upper respiratory tract. The in-
fection resolved but in the next ten days the patient 
began to feel the symptoms that were before the 
surgical intervention, and those progressed. Two 
months later the patient felt difficulty in climbing 
stairs. After an initial examination in Department 
of ENT, University Hospital “Queen Joanna”, a re-
currence of the papillomatosis was found – close-
grained red lesions was visualized that enveloped 
both vocal cords, the anterior commissure and the 
subchordal subsite of the larynx. 

The mobility of the vocal cords was retained, but 
the airway was partially obstructed, which caused 
the mild inspiratory dyspnea. The fibrobronchosco-
py allowed us to visualize two exophytic lesions in 
the trachea (3/5mm and 4/5mm). No abnormalities 
of blood tests (hematology and biochemistry), and 
X-ray examination were found. 

Фиг. 1. Резултат от проведената директна ларинго-
скопия – две надигнати лезии с размери 3 и 5 mm 
предно латерално в дясно, на 1.5 cm субхордално.

Fig. 1. Result of the direct laryngoscopy – two raised 
lesions measured 3 and 5 mm antero-lateral, right, 1.5 
cm subchordal.
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предно латерално в дясно, на 1.5 cm субхордал-
но (фиг. 1), и втората – с размери 4/5 mm в ляво, 
на страничната стена на трахеата. От проведени-
те рентгенографии на бял дроб и сърце, и хема-
тологични и биохимични кръвни резултати не се 
установиха патологични промени. 
Лечение

Проведохме СО2 лазерна хирургия, в режим 
SP, 8W, 0.1s и 0.2mm. Отстранихме папиломатоз-
ните образувания по повърхността на ларинкса. 
Хистологичният резултат потвърди първия – 
плоскоклетъчен папилом. При извършената ти-
пизация се установи VІ тип HPV. След 30 дневен 
период от операцията преминахме към систем-
но лечение с α-interferon, като приложихме три-
месечна схема:

Първи месец: пет пъти седмично (понеделник 
– петък) по 3 милиона s.c.

Втори месец: три пъти седмично (понеделник – 
сряда – петък) по 3 милиона s.c.

Трети месец: един път седмично (сряда) по 3 
милиона s.c.

Пациентът беше проследяван ежемесечно. 
През това време наблюдавахме пълно изчезване 
на ларингеалните лезии и изчезване на инспира-
торната диспнея. Един месец след приключнане 
на интерфероновата терапия, пациентът дойде 
на контролен преглед и съобщи, че предишния 
ден при закашляне отхрачил нещо като „папи-
лом”. При проведената фибробронхоскопия се 
видя, че вляво на трахеята на мястото на лезията, 
има само зачервена лигавица, докато другата ле-
зия е увеличила леко размерите си. В Универси-
тетска клиника в Истанбул, Турция бяха проведе-
ни четирикратно криохирургични интервенции 
през един месец. Три месеца след приключване 
на криохирургичните интервенции при прове-
дената фибробронхоскопия установихме пълно 
изчезване както на ларингеалните лезии, така и 
на трахеалните.
Заключение

Тъй като до момента няма утвърдена терапия 
при папиломатозните лезии, ние смятаме, че с 
този комбиниран метод може да постигнем мно-
го добри резултати при лечението на това забо-
ляване. За проследяване на пациентите ние ги 
подлагаме на ежемесечен контрол през първата 
година, на тримесечен – през втората, и на шест-
месечен контрол през третата година. Контрол-
ните прегледи освен индиректна ларингоскопия 
включват и бронхоскопия, а при необходимост 
(при разпространени форми в повече от един 
орган) КТ на ларинкс и бял дроб.

Treatment
The patient underwent a surgical intervention 

with a CO2 laser (SP, 8W, 0.1s, 0.2mm) excision of the 
lesions. Histological results confirmed the diagnosis 
– squamous papilloma. With the help of additional 
examination we determined that the etiological 
agent is HPV type VI. After a 30 day period from the 
operation the patient underwent a systematic treat-
ment with alpha-interferon for three months.

First month: five times a week, 3 million s.c. per 
infusion. 

Second month: three times a week, 3 million s.c. 
per infusion. 

Third month: one time a week again 3 million s.c. 
per infusion. 

There was a monthly follow-up, during which 
we observed resolving of the recurrent lesions. Ad-
ditionally on the fourth month, respectively one 
month after the end of the interferon infusions, one 
of the tracheal lesions has progressed in size. In an-
other clinic (University hospital in Istanbul, Turkey) 
the patient underwent cryosurgery four times for 
the tracheal lesions. In the follow ups no recurrence 
was documented. 

Conclusion
Since there are no specific guidelines for treat-

ment of recurrent papillomatosis, we conclude that 
using this combined method we could  achieve 
some very good results when treating this disease. 
It is appropriate that the patient to be followed-up 
monthly during the first year after the surgical in-
tervention, every three months during the second 
year and every six months after that. The examina-
tion should include fiber-bronchoscopy, as also CT 
of the larynx and lungs. 

CLINICAL CASE OF COMBINED 
TREATMENT OF RECURRENT 
RESPIRATORY PAPILLOMATOSIS 
(RRP)

Thoracic Medicine
Volume V, March 2013, Issue 1

case
presentations   

Книгопис:
References:
 
1. Тодоров Ив., Тодоров Сп. Рецидивираща респираторна папиломатоза Оториноларингологични страници, Годишнина ІІІ, 1996; 3-4: 4- 7.
2. Arnold, W. Tubular forms of papova viruses in human laryngeal papilloma. Arch. Otorhinolaryngol 1979; 15: 225 – 227.
3.  Avidano MA, Singleton GT. Adjuvant drug strategies in the treatment of recurrent respiratory papillomatosis. Otolaryngol Head Neck Surg 1995; 112: 197- 202.
4.   Boyle, W.F, McCoy, E.G, Fogarty, W.A: Electronmicroscopic indentification of papova viruses in laryngeal papillomata: Laryngoscope 1971; 83: 1102 – 6.
5.  Dedo HH, Yiu KCY. CO2 Laser Treatment in 244 Patients with Respiratory Papillomas. Laryngoscope 2001; 111: 1639 – 1644.
6.  Gaylis B, Hayden RE. Recurrent respiratory papillomatosis: progression to invasion and malignancy. Am J Otolaryngol 1991; 12: 104 – 112.
7.  Leventhal BG, Kashima HK, Weck PW et al: Randomized surgical adjuvant trial of interferon alfa n-1 in recurrent papillomatosis. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 1988; 3-9: 114:116.
8.   Mac Kenzie, M. Essays on growths in the larynx. 1871. London J&A Churchill.
9.  Shyknon M, Kuo M, Pearman K. Recurrent respiratory papillomatosis. Clin Otolaryngol. 2002; 27: 237-243.
10.  Strong, M. S.,Jaco C.J; Laser surgery of the larynx. Ann. Otol Rhinol Laryngol 1972; 81:781 –  789.
11.  Wiatrak BJ. Overview of recurrent respiratory papillomatosis. Curr Opin Otolaryngol, Head and Neck Surg. 2003; 11: 433 – 441.

Кореспонденция:
Доц. Цоло Цолов
Клиника по УНГ болести
София 1527
ул. Бяло море 8

Correspondence:
Assoc. prof. Tzolo Tzolov
Department of ENT
University Hospital “Queen Joanna”
Sofia 1527
8 Bialo more str

e-mail: tsolo.tsolov@mail.bg



54

сЛУЧаЙ на ТрОМБОФиЛиЯ 
ПрОТиЧаЩа с арТериаЛна и 
ВенОЗна ТрОМБОЗа

Резюме
Терминът тромбофилия се отнася за състояние на вродено или придобито нарушение на ко-

агулацията, предразполагащо към развитие на тромбоза във венозната и артериална система.  
Двете форми: наследствена и придобита могат да съществуват едновременно при един пациент.  

Клиничният случай, който представяме е за пациент с тромбофилия при намален Протеин С, 
долнограничен Антитромбин ІІІ, повишен титър на  IgM антикардиолипинови антитела и IgM ан-
тифосфатидилсерин антитела, диагностицирана след четири исхемични мозъчни инсулта; хро-
нично рецидивиращ белодробен тромбоемболизъм и инфаркт пневмония; емболия на артерия 
поплитеа двустранно, а. тибиалис антериор и постериор двустранно; емболия на а. лиеналис с 
инфаркт на слезката. След започване на лечение с директни антикоагуланти и антиагрегантна 
терапия за 4 годишен период, има само една остра артериала оклузия, най-вероятно провоки-
рана от статична работа в дома повече от 8 часа, на фона на хиподебитна сърдечна недостатъч-
ност, наложила осъществяване на десностранен феморо-тибиален автовенозен байпас. 

Ключови думи: тромбофилия, протеин С, антифосфолипиден синдром, хронично рецидиви-
ращ белодробен тромбоемболизъм, феморо-тибиален автовенозен байпас.  
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Kr. Koshtikova, R. Cherneva, D. Petrova, D. Vasileva, T. Donova
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Abstract
The term thrombophilia refers to a condition of inherited or acquired disorder of coagulation, which 

predisposes to arterial and venous thrombosis. Two forms of the disease – inherited and acquired 
can occur in one and the same patient simultaneously. The clinical case that we present, concerns a 
patient with thrombophilia with reduced Protein C vlaue, lowered borderline Antithrombin III plasma 
levels, high titers of IgM anticardiolipin antibodies and IgM antiphosphatidilserine antibodies. The 
patient was diagnosed after he underwent four ishaemic cerebral strokes, chronic-recurrent form of 
pulmonary embolism and infarct-pneumonia, bilaterial popliteal artery embolism, bilaterial anterior 
and posterior tibial artery embolism, lienal artery embolism and lineal infarction. After starting of 
direct anticoagulant and antiaggregant therapy for a period of four-years only one acute arterial 
occlusion was diagnosed. It was most probably provoked by a static work at home, which continued 
over 8 hours. This occlusion presented with concomitant low-output heart failure and led to the 
setting of a right-sided femoro-tibial autovenous by-pass.

Key words: thrombophilia, Protein C, antiphospholipid syndrome, chronic-recurrent pulmonary 
embolism, femoro-tibial autovenous bypass.
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Според приетия през 1990 год. от BCSH 
(British Committee for Stands in Haematology) 
консенсус тромбофилията е състояние на вро-
дено или придобито нарушение на хемостаза-
та, предразполагащо към развитие на тром-
боза (1, 13, 16) във венозната и артериална 
система. Двете форми: наследствена и придо-
бита могат да съществуват едновременно при 
един пациент. 

Клиничният случай, който ще представим е 
за пациент с тромбофилия при доказан генети-
чен дефект, довел до намален Протеин С, дол-
нограничен Антитромбин ІІІ, повишен титър на 
IgM антикардиолипинови антитела и IgM анти-
фосфатидилсерин антитела. 

Касае се за 59 год., фамилно необременен 
мъж, пушач, постъпващ за пореден път в КПВБ 
„Проф. Ст. Киркович” – УМБАЛ ”Александров-
ска” (19.02.2013 изписан на 24.02.2013 год.) с 
данни за изострена хронична двустранна сър-
дечна недостатъчност. Тя е обусловена от дъл-
гогодишна артериална хипертония, системно 
контролирана и лекувана; исхемична болест 
на сърцето (ИБС) – едноклонова коронарна 
болест; състояние след Аорто-коронарен бай-
пас RM-І (декември 2009 г.); дегенеративна ви-
сокостепенна аортна стеноза и състояние след 
аортно клапно протезиране с биологична про-
теза SJM № 27 (м. декември 2009 год.); посто-
янно предсърдно мъждене; ляв бедрен блок 
(ЛББ); хронична обструктивна белодробна 
болест (ХОББ) според критериите на ATS/ERS; 
хронично рецидивиращ белодробен тром-
боемболизъм (БТЕ); вторична пулмонална хи-
пертония. От 2006 г. до настоящия момент има 
преживяни четири исхемични мозъчни инсул-
та, доказани клинично и с КТ изследване – 2006 
(БДСМА), 2007, юли 2009 (БДСМА) и декември 
2009 (вертебро-базиларна система). От 2006г. 
с клинични, лабораторни и инструментални 
данни за хронично рецидивиращ БТЕ, ин-
фаркт пневмония (2009), емболия на артерия 
поплитеа двустранно, а. тибиалис антериор и 
постериор двустранно (08.2008 г.), емболия на 
а. лиеналис с инфаркт на слезката (05.2009 г.). 
При предходна хоспитализация в клиниката 
(месец май 2009 год.) след ДНК анализ на фак-
тор V Lеiden-R506Q и Протромбин G/A 20210 
се установи нормален генотип. Регистрира се 
намалена активност на Протеин С, долногра-
нични стойности на Антитромбин III (ATIII), и 
повишени титри на IgM антикардиолипинови 
и фосфатидилсерин антитела (табл.1). 

От 2006г. до м. май 2009г. е бил на лечение 
с аценокумарол, при силно затруднен контрол 

According to the accepted in 1990 by BCSH 
(British Committee for Stands in Haematology) 
the term thrombophilia is a condition of inherited 
or acquired haemostasis disorders, predisposing 
to thrombosis (1, 13, 16) in both venous and arte-
rial system. The two forms – acquired and inherit-
ed can occur in the same patient simultaneously.

The clinical case that we present describes a 
case of thrombophilia with established genetic 
disorder, which led to reduced Protein C plasma 
levels, lowered borderline Antithrombin III activ-
ity, high titers of IgM anticardiolipin antibodies 
and IgM antiphosphatidilserine antibodies.

A 59-years old man, family unencumbered, 
smoker, is admitted for consecutive time to the 
Department of Propaedeutic of Internal Diseases 
“Prof. St. Kirkovich” – UMBAL “Aleksandrovska” 
(19.02.2013, and discharged on 24.02.2013) with 
medical history for chronic heart failure. The un-
derlying diseases are: arterial hypertension that 
had lasted for a long time and was medically 
controlled and treated; ishaemic heart disease – 
one-branch coronary artery disease, status after 
aorto-coronary bypass RM-I (December 2009); 
degenerative high level aortic stenosis and status 
after AVR with biological prothesis SJM №27 (De-
cember 2009); permanent atrial fibrillation; COPD 
according ATS/ERS criteria; chronic recurrent pul-
monary embolism (PE); secondary pulmonary hy-
pertension. From 2006 to the present he has ex-
perienced four ishaemic cerebral strokes, proven 
by CT – 2006 (RMCA pool), 2007, July 2009 (RMCA 
pool), December 2009 (in vertebro-basilar sys-
tem). Since 2006 with clinically, laboratory and 
instrumental data for chronic recurrent pulmo-
nary embolism and infarct-pneumonia (2009); bi-
laterial popliteal artery embolism; bilaterial ante-
rior and posterior tibial artery embolism (August 
2008); lienal artery embolism, and lineal linfarc-
tion (05. 2009). During previous hospitalization at 
the clinic (May 2009) a normal genotype by DNA 
analysis of Factor V Lеiden –R506Q and Prothrom-
bin G/A 20210 was found.  Decreased activity of 
Protein C, lowered borderline Antithrombin III 
plasma levels, and high titers of IgM, anticardio-
lipin antibodies and IgM antiphosphatidilserine 
antibodies were detected (table 1).

From 2006 till May 2009 he had been treated 
with acenoucoumarol in outpatient conditions, 

Table 1. Protein C and Antithrombin III values (2009).Табл. 1. Стойности на Протеин С и Антитромбин III (2009 г.).

1. Antithrombin ІІІ
2. Protein С
3. Factor V Lеiden
4. Prothrombin G/A 20210

1. Антитромбин ІІІ
2. Протеин С
3. Фактор V Lеiden
4. Протромбин G/A 20210

Results 28. 05. 2009г
84% (reference range 84 – 131%)
50% (reference range 63 – 144%)
Normal genotype
Normal genotype

Резултати 28. 05. 2009г
84% (реферeнтни граници 84 – 131%)
50% (реферeнтни граници 63 – 144%)
Нормален генотип
Нормален генотип
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на коагулационния статус в амбулаторни ус-
ловия. От м. май 2009г. до момента провежда 
лечение с фондапаринукс 2.5 mg и ацетил-
салицилова киселина 100 mg. Предимствата 
на избрания от нас директен антикоагулант 
са съобразени с препоръчваната доза от 2.5 
mg, приложен чрез подкожно инжектиране 
веднъж дневно (9, 10). фондапаринукс не се 
свързва с тромбоцитен фактор 4 и не реагира 
кръстосано със серум от пациенти с хепарин 
индуцирана тромбоцитопения (HIT) тип ІІ. И 
въпреки, че рядко са получавани спонтанни 
съобщения за HIT при пациенти, лекувани с 
фондапаринукс (9), при представения пациент 
за четири годишния период на проследяване 
не е регистрирана тромбоцитопения. В доза 
от 2,5 mg фондапаринукс не повлиява рутин-
ните коагулационни тестове, като активирано 
парциално тромбопластиново време (aPTT), 
активирано време на кръвосъсирване (ACT), 
или плазмените тестове за протромбиново 
време (PT)/международно стандартизирано 
съотношение (INR), както и време на кървене 
и фибринолитична активност, което е друго 
удобство за приложението на медикамента в 
дома (8, 10). През м. януари 2011г. след прину-
дителна работна поза (статична работа в дома), 
продължила повече от 8 часа, следва нова хос-
питализация в НКБ – съдова хирургия, където 
е осъществен десностранен феморо-тибиален 
автовенозен байпас, при установена тромбоза 
на а. поплитеа и а. тибиалис, а. фибуларис декс-
тра и хронична тромбоза на а. тибиалис сини-
стра. 

При настоящата хоспитализация пациентът 
е с прояви на изострена хронична сърдечна 
недостатъчност, но без данни за тромбоембо-
лични и тромботични усложнения. 
От изследванията провеждани до сега са 
получени следните резултати: 

КТ на бял дроб и медиастинум (28.04.2009): 
Суспектни данни за БТЕ с инфаркт на долен лоб 
на десния бял дроб и в последствие насложени 
възпалителни промени. КТ на гръден кош, ко-
рем и малък таз (29.10.2009): Дегенеративно 
променена Ао клапа. Кардиомегалия. Грацил-
ни илиачни съдове, вероятно и в резултат на 
ниския дебит. Плеврален излив в дясно, дор-
зално, около 500 ml. Удвоена интраренална 
събирателна система и уретер в ляво, урете-
роцеле, хидронефроза и хидроуретер на двете 
системи. Асцит около черен дроб, около чер-
вата и малък таз. 

ЕхоКг (26.05.2009) Аортна стеноза (пиков 
градиент 34 mmHg) в условията на нисък дебит 
и ниска фракция на изтласкване, задно долна 
хипокинезия на ЛК. ФИ – 36%. Средностепен-
на митрална и трикуспидална регургитация. 
БАН 65 mmHg. ЕхоКг след оперативно лечение 
– аортно клапно протезиране и хирургичната 
реваскуларизация на RM1 AVR: PSGr 14 mmHg 
дифузна хипокинезия, ФИ 20%, Трикуспидал-
на регургитация ІІІ ст., БАН 50 mmHg. 

but with poor control of his coagulation status. 
From May 2009 till now he has been received 
fondaparinux 2.5 mg and acetylsalicylic acid 100 
mg. Because of the benefits of the synthetic pen-
tasaccharide Factor Xa inhibitor it was recom-
mended as a current treatment under the dose 
of 2.5 mg, subcutaneously, once daily (9, 10). 
Fondaparinux is not bound with platelet factor 4 
and does not have cross reaction with patient se-
rum. It does not lead to heparin-induced throm-
bocytopenia (HIT) type II. Despite this data how-
ever it has been reported that HIT might occur in 
patients treated with foudaparinux (9). Under the  
dose of 2.5 mg it does not interfere coagulation 
tests – aPTT, ACT or plasma tests for PT /INR/ as 
well as the bleeding time and the fibrinolytic ac-
tivity, which is another benefit for using this med-
ication at home (8, 10). In January 2011, after an 
eight-hour static work at home a new admission 
in the Cardiovascular Surgery, National Cardiol-
ogy Hospital was impelled. The patient was set a 
right-sided femoro-tibial autovenous bypass be-
cause of right-side femoro-tibial artery thrombo-
sis, anterior and posterior tibial artery thrombosis, 
fibular artery thrombosis and left-sided chronic 
thrombosis of the tibial artery.

Results of the investigations performed to 
date have been obtained as follows:

CT of the lung and mediastinum (28.04.2009) 
–  suspection of PE, signs of infarction at the lower 
lobe of the right lung, and subsequently super-
imposed inflammatory changes. CT of the chest, 
abdomen and pelvis (29.10.2009) – Degenera-
tive changed Ao valve. Cardiomegaly. Gracile iliac 
vessels, possibly due to reduced blood flow. Pleu-
ral effusion in the right, predominantly dorsally, 
about 500ml. Doubled intrarenal collecting sys-
tem and ureter on the left, ureterotcele, hydrone-
phrosis and hydroureter of the two systems. Asci-
tes around liver, small intestine and pelvis.

Echocardiography (26.05.2009) Aortic steno-
sis (peak gradient 34 mmHg) at a low flow rate 
and low ejection fraction, posterior-basal hypo-
kinesia of LV. EF-36%. Middle degree mitral, and 
tricuspid regurgitation. PAP –  65 mmHg. Echocar-
diography after aortic valve replacement and sur-
gical revascularization RM1 AVR: PSGr 14 mmHg 
diffuse hypokinesy, EF 20%, tricuspid regurgita-
tion III degree, PAP – 50 mmHg.
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Изследвания при настоящата хоспитализа-
ция в клиниката (02.2013г.): 

Рентгенография на бял дроб и сърце 
(фиг.1) - леко изразен хилусен застой, общо 
увеличен трансверзален размер на сърдеч-
ната сянка без данни за огнищни паренхимни 
промени и плеврални изливи.

Investigations during the hospitalization at 
the clinic (Feb, 2013): 

X ray of lung and heart (Fig. 1) – mild hilar 
congestion, increased total transversal size of the 
heart without evidence of pleural effusion. 

 

ЕхоКг Аортна клапа: Нормално функцио-
нираща клапна протеза, нормална сепарация. 
Ао корен 28mm; прокс Ао36, ЛП 45 mm; ТДР 
71mm; ТСР 64mm, ФИ 24%; фС 11%. септум 
11mm, ЗСЛК 7mm, Митр. клапа: леки фиброзни 
промени, регургитация І-ІІ ст. Трикуспидална 
клапа- лека фиброза, регургитация І-ІІ ст. БАН 
35mmHg. Задно-долна хипокинезия. Систолна 
дисфункция (фиг. 2 и 3).
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Фиг. 1. Ренгенография на бял дроб и сърце. 
Fig. 1. X-ray of lung and heart. 

Фиг. 2. ЕхоКг (02.2013 г).
Fig. 2. Echocardiography (Feb 2013). Фиг. 3. ЕхоКг (02.2013 г.)

Fig. 3. Echocardiography (Feb 2013).

ЕКГ Предсърдно мъждене с камерна честота 
около 75/min, ЛПХБ, нарушена прогресия на 
R зъбците от V1 до V6, вторични реполариза-
ционни SТ-Т промени (фиг. 4).

На пациента беше предложено провеждане 
на SPECT-CT на бял дроб, което не се извърши 
поради отказ от страна на болния. 

Echocardiography: Aortic valve: normal func-
tioning prosthetic valve, normal separation. Ao 
root 28 mm; prox Ao36, LP 45 mm, 71 mm TDR, 
TOR 64 mm; EF – 24%; FS – 11% . septum – 11 mm, 
PWTD – 7 mm. Mitral  valve: mild fibrotic changes, 
regurgitation I-II degree; tricuspid valve – mild fi-
brosis, regurgitation I-II degree. PAP – 35mmHg. 
Posterior-basal hypokinesia. Systolic dysfunction 
(Fig. 2 and 3).

ECG – atrial fibrillation, heart rate about 75/min, 
non specific ST-T changes (Fig. 4).

The patient was supposed to undergo a SPECT-
CT of the lung, which was not performed because 
of his refusal.
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Фиг. 4. ЕКГ (20.02.2013г.).
Fig. 4. ECG (20 Feb 2013).

Таблица 2. Имунологични изследвания. Таble 2. Immunological studies.

IgM антикардиолипинови антитела 
IgG антикардиолипинови антитела 
IgG анти β2гликопротеин І антитела
IgM анти β2гликопротеин І антитела 
IgG анти- фосфетидилсерин антитела 
IgM анти- фосфетидилсерин антитела 
 IgG антипротромбин антитела 
IgM антипротромбин антитела 

28. 05. 2009г
33.1 (до 11 MPL)

15 (до 22 GPL)
2.9 (до 20 U/ml)
3.9 (до 10 U/ml)
5.8 (до 10 U/ml)

47.0 (до 10 U/ml)

21. 02. 2013г
1.3 (до 11 MPL)
1.5 (до 22 GPL)

1.9 (до 20 U/ml)
1.9 (до 10 U/ml)
2.3 (до 10 U/ml)
3.3 (до 10 U/ml)
4.9 (до 10 U/ml)
2.7 (до 10 U/ml)

IgM anticardiolipin antibodies 
IgG anticardiolipin antibodies 
IgG anti β2glicoprotein I antibodies
IgM anti β2glicoprotein I antibodies
IgG antiphosphetidilserin antibodies
IgM antiphosphetidilserin antibodies
IgG antiprothrombin antibodies 
IgM antiprothrombin antibodies

28. 05. 2009
33.1 (up to 11 MPL)

15 (to 22 GPL)
2.9 (to 20 U/ml)
3.9 (to 10 U/ml)
5.8 (to 10 U/ml)

47.0 (to 10 U/ml)

21. 02. 2013
1.3 ( up to 11 MPL)
1.5 ( up to 22 GPL)
1.9 (up to 20 U/ml)
1.9 (up to 10 U/ml)
2.3 (up to 10 U/ml)

3.3 ( up to 10 U/ml)
4.9 (up to 10 U/ml)
2.7 (up to 10 U/ml)

Имунологични изследвания (табл. 2): 

Проведено лечение: антикоагулант (фон-
дапаринукс 2.5 mg дневно), антиагрегант (ас-
пирин 100 mg дневно), кардиотоник, АСЕ ин-
хибитор, бетаблокер, диуретици, ноотропен, 
статин. Препоръчахме продължаване лече-
нието в дома с фондапаринукс 2.5 mg дневно, 
sc, при динамично проследяване на броя на 
тромбоцитите. Останалата терапия към мо-
мента е без промяна, с необходимост от про-
следяване от кардиолог и невролог от добол-
ничната помощ. 
Дискусия

Тромбофилията е състояние, свързано с на-
рушения на основни хемостазни и фибрино-
лизни функции, което води до значително по-
вишен риск от развитие на тромбоемболични 
заболявания (3, 5, 7). 

Критериите за тромбофилия са (1):
1. Наличие на рискова триада (увреждане на 

съдовия ендотел, стаза и повишена съсирвае-
мост на кръвта);
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Immunological studies. (table 2):

Implemented therapy: anticoagulant (fonda-
parinux 2.5 mg once daily), antiplatelet, car-
diotonic, ACE inhibitor betablocker, diuretics, 
nootropil, statin therapy. We recommended a 
treatment at home with fondaparinux 2.5 mg / 
daily s.c., with a cautious follow-up of platelets; 
the rest medication remained unchanged. The 
necessity of cardiological and neurological fol-
low-up was recommended.

Discussion
Thrombophilia is a condition associated with 

disorders of basic hemostasis and fibrinolysis 
function, leading to a significantly increased risk 
of thromboembolic diseases (3, 5 ,7).

Criteria for thrombophilia are (1):
1. Presence of risk triad (vascular endothelial 

damage, stasis and increased blood clotting);
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2. Клинико-лабораторни данни за генетично 
или придобито нарушение на хемостазата. 

Основните причини за развитие на тромбо-
филия са (3):

1. Дефицит на естествените протеазни инхи-
битори (табл.3)

2. Намалена фибринолитична активност:
- намалено образуване (отделяне) на тъканен 

плазминогенен активатор
- повишено отделяне на инхибитор на плазми-

ногенния активатор (РAl-1)
- рядко срещани дис- или хипоплазминогене-

мии
Таблица 3. Промени в естествените протеазни инхибитори.

Протеазен 
инхибитор
1. Антитромбин ІІІ
2. Протеин С
3. Протеин S
4. α2 антиплазмин

Референтни 
стойности
84 –131%
63 –144%
66 –151%
80 –120%

Начин на  
предаване

Автозомно- доминантен
Автозомно- доминантен
Автозомно-доминантен

Честота  
на проява

1:5000 – 1:30000
1: 300

-

Клинични прояви
  
ДВТ, БТЕ, мезентериална тромбоза, артериални тромбози
Венозни тромбози и БТЕ; при хомозиготен дефект-пурпура фулминанс
Венозни тромбоемболии с атипична локализация

Table 3. Changes of natural protease inhibitors.

Protease 
inhibitors
1. Antithrombin III   
2. Protein C  
3. Protein S
4. α2 antiplasmin

Reference
values

84 –131%
63 –144%
66 –151%
80 –120%

Mode of  
transmission    

autosomal dominant
autosomal dominant   

  autosomal dominant   

Frequency of 
occurrence  

1:5000 – 1:30000
1: 300

-

Clinical manifestations
  
DVT, PE, mesenterial thrombosis, arterial trombosis
DVT and PE; when homozygous defect – Purpura fulminans
Venous thrombosis with atypical localization

3. Повишена концентрация и активност на 
хемостазните фактори:
- хиперфибриногенемия;
- криофибриногенемия;
- рядко срещани вродени дисфибриногене-

мии;
- повишена концентрация на фактор VІІ.

4. Повишена активност на протеолитичните 
ензими:
- отделяне на трипсин при карцином на пан-

креаса;
- образуване на тромбинкоагулаза при стафи-

лококови инфекции;
- протеолитични ензими на някои змийски от-

рови. 
5. физиологични състояния: бременност, 

следродилен период, напреднала възраст.
6. Други: орални контрацептиви и хормо-

но-заместителна терапия, антифосфолипиден 
синдром, затлъстяване, изгаряния, хронични 
сърдечно-съдови заболявания, белодробни 
болести, миелопролиферативни заболавяния, 
малигнени заболявания, сепсис, травми, обез-
движване (>4 дена), продължително пътуване 
със самолет, тютюнопушене, варикозна недо-
статъчност, предшестващ емболизъм (3, 4, 5, 
13). 

Представеният пациент е с тромбофилия при 
доказан генетичен дефект – намален Протеин 
С, долнограничен Антитромбин ІІІ. Установени 
са повишени титри на IgM антикардиолипино-
ви антитела и IgM антифосфатидилсерин анти-

2. Clinical and laboratory evidence of inherited 
or acquired impairment of haemostasis.

The main causes  for  development of thrombo-
philia are (3)]:

1. Deficiency of natural protease inhibitors (ta-
ble 3):

2. Decreased fibrinolytic activity: 
-  Reduced production (separation) of tissue 

plasminogen activator
-  Increased excretion of inhibitor plazminogen 

activator (PAl-1)
-  Rare – dis/hypoplasminogenaemias.

3. Increased levels and activity of haemostatic 
factors:

-  Hyperfibrinoenaemia;
-  Cryofibrinogaenemia;
-  Rare congenital disfibrinogenaemia;

-  Increased concentrations of Factor VII;
4. Increased activity of proteolytic enzymes;

- Secretion of trypsin from pancreatic cancer;

- Formation of thrombocoagulase in 
staphylococcal infections;

-  Proteolytic enzymes of some snake poisons.

5. Physiological states: pregnancy, postpartum 
period, elderly.

6. Other: oral contraceptives and hormone re-
placement therapy, antiphospholipid syndrome, 
obesity, burning, chronic heart diseases, lung dis-
eases, myeloproliferative diseases, malignancy, 
sepsis, trauma, immobilization (>4 days), pro-
longed airplane travel, smoking, venous insuffi-
ciency, prior embolism (3, 4, 5, 13).

Presented patient has a thrombophilic genetic 
defect which leads to low-protein C plasma lev-
els, low borderline antithrombin III activity, high 
titers of anticardiolipin IgM antibodies as well as 
antiphosphatidilserine IgM antibodies. This is the 
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тела. Касае се за антифосфолипиден синдром 
тип I с тромбоза във венозната и артериална 
система, и засягане на повече от три органа 
(11, 12, 13, 14, 15).

Протеин С е двуверижен протеин (1, 16) с 
молекулно тегло 62 kDa съставен от лека и 
тежка верига, свързани с дисулфидна връз-
ка. Леката му верига съдържа 11 γ КГК оста-
тъка (γ-карбоксилглутаминова киселина) и 1 
β-хидроксиаспаргинов остатък, а тежката ве-
рига съдържа активния серинов ензимен цен-
тър. Синтезира се в черния дроб и циркулира 
в плазмата като неактивен зимоген. Активира-
нето му се извършва от тромбин (Т), фХа и два 
ензима от змийска отрова чрез разкъсване на 
пептидната връзка Arg167-Ile 168 от тежката му 
верига, докато леката верига остава интактна 
(16). Процесът е с малка скорост, инхибира се 
от Са, а се ускорява до 1000 пъти от кофактор, 
намиращ се на повърхността на ендотелните 
клетки, т.нар тромбомодулин (1, 7, 8). Активи-
раният протеин С е серинова протеаза, коя-
то инактивира фVа и фVІІІа, като ги разгражда 
протеолитично. Тази реакция се ускорява от 
фосфолипиди и калций, а протеин S е кофак-
тор. Инактивирането е бързо и се осъществя-
ва за около 5 минути, като е възможно само 
при свободен фVа, преди образуването на 
комплекс с фХа. Разграждането на фVа води 
до изразено понижаване на превръщането на 
протромбина в тромбин. Друга важна функция 
на активния протеин С е профибринолитична 
чрез косвен профибринолитичен ефект, осъ-
ществяван чрез инактивиране на инхибитор-1 
на плазминогеновия активатор и инхибиция-
та на образуването на тромбин. Притежава и 
противовъзпалителни свойства, като блокира 
индуцираната с ендотоксин коагулопатия, шок 
и акумулиране на левкоцити в белите дробове. 
Противовъзпалителният му ефект се дължи на 
различен от коагулационния активен център в 
молекулата му (6, 9).

През 1981 год. Griffin за първи път описва 
дефицит на протеин С (8). Сега са известни над 
150 различни мутации, обуславящи 2 типа де-
фицит на този антикоагулантен протеин (7). 
Тип 1, характеризиращ се с редуцирани нива 
и функционална активност на протеин С и тип 
2 – с нормални нива, при редуцирана функцио-
нална активност (1, 6, 7, 15). 

Пациенти с дефицит на протеин С и функцио-
нални нива около 50% от нормата, имат поне 
един епизод на венозна тромбоза до 60-та си 
година (4, 7). Дефицит на протеин С се среща в 
0.2 – 0.3% от общата популация, като при лица с 
венозна тромбоза честотата му е от 2.5% до 6%. 
Лица с дефицит на протеин С имат с около 10 
пъти по-висок относителен риск за развитие 
на венозен томбоемболизъм (1, 13). Нивото на 
риска се увеличава значително и при съчета-
ването с други рискови фактори, като други 
вродени тромбофилии, операции, травми, упо-
треба на контрацептиви (11).

CASE OF THROMBOPHILIA 
ASSOCIATED WITH ARTERIAL AND 
VENOUS THROMBOSIS

Thoracic Medicine
Volume V, March 2013, Issue 1

case
presentations   

case of antiphospholipid syndrome type I with 
thrombosis in venous and arterial system, and 
damage more than three organs. (11, 12, 13, 14, 
15).

Protein C is a double-chained protein (1, 16) 
with a molecular weight of 62 kDa. It is composed 
of light and heavy chain associated with disulfide 
bond. Its light-weight chain contains 11 γ-CCG 
balance (γ-carboxylglutamic acid) and β-1 hy-
droxyaspargine residue. Its heavy chain contains 
a serine enzyme active centre. It is synthesized in 
the liver and circulates in plasma as an inactive 
zimogen. The activation is performed by throm-
bin (T) and factor Xa, as well as from two enzymes 
isolated from snake venom. Activation is done by 
breaking the peptide bond Arg167 - Ile 168 of the 
heavy chain, while the light chain remains intact 
(16). The process takes place at low rate. It is in-
hibited by Ca and accelerated to 1,000 times by 
a cofactor, located on the surface of endothelial 
cells – the thrombomodulin (1, 7, 8). The acti-
vated protein C is a serine protease that lysates 
f Va and f VІІІa by a proteolytical degradation. This 
reaction is stimulated by phospholipids, calcium, 
and protein S cofactor. Inactivation is fast and 
takes five minutes. It is only possible with free 
fVa – before the formation of a complex with fXa. 
Degradation of fVa leads to a marked decrease in 
the conversion of prothrombin to thrombin. An-
other important function of activated protein C 
is profibrinolytic activity through indirect effects. 
It is due to the inactivation of the inhibitor-1 of 
the plasminogeno activator and the inhibition 
of thrombin formation. It has anti-inflammatory 
properties by blocking endotoxin-induced co-
agulopathy, shock and the accumulation of leu-
kocytes in the lungs. The anti-inflammatory effect 
is associated to a non-coagulation active center in 
its molecule (6, 9). 

In 1981 Griffin first described protein C defi-
ciency (8). Now there are over 150 different mu-
tations conferring two types of deficiency of this 
anticoagulant protein (7). Type 1 is characterized 
by reduced levels and functional activity of pro-
tein C and type 2 is characterized with normal 
levels and  reduced functional activity (1, 6, 7, 15).

Patients with protein C deficiency and func-
tional levels about 50% of normal rate, have at 
least one episode of venous thrombosis by their 
60th year (4, 7). Protein C deficiency occurs in 0.2-
0.3% of the total population. In subjects with 
venous thrombosis the rate ranges from 2.5% to 
6%. Individuals with protein C deficiency are with 
about 10 times higher relative risk of developing 
venous thromboembolism (1, 13). The level of risk 
increases significantly when combined with other 
risk factors, such as other congenital thrombo-
philias, surgery, trauma, contraceptives (11).
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Антифосфолипиден синдром (АФС) Висо-
ките титри на антифосфолипидни антитела се 
асоциират с развитие на венозни и артериални 
тромбози. Пациентите със системен лупус ери-
тематодес (СЛЕ) развиват венозен тромбем-
болизъм в голям процент от случаите. Рискът 
за развитие на венозен тромбемболизъм при 
повишени титри на антикардиолипинови ан-
титела е около два пъти, докато при разгърнат 
АфС или при СЛЕ е около 4 пъти по-висок. Уста-
новено е носителство на антифосфолипидни 
антитела в около 2 до 14% от пациентите с ве-
нозен тробмемболизъм, докато в здрава попу-
лация носителството варира от 0 до 2%. Устано-
вено е, че манифестната хронична хипоксемия, 
вследствие на дихателна недостатъчност при 
ХОББ води до стимулиране продукцията на ан-
тифосфолипидни антитела (2, 5, 6, 7, 12).

Механизмът на отключване на тромбоза 
при АфС не е добре изяснен, но се обсъжда 
подтискане от антителата на активирането 
на протеин С от ендотела, намален синтез на 
простациклин от ендотелните клетки, както 
и увреждане на фибринолитичната система. 
Друг възможен механизъм е взаимодействи-
ето на антителата с β2-гликопротеин І, който 
има функцията да ограничава свързването 
на протеин S с неговия пренасящ протеин в 
кръвната плазма-S4b. Проявите на тромбоза 
при пациенти с АфС варират от безсимптом-
но носителство до ранна проява още в детска 
възраст и тромбоза с необичайна локализация 
– долна куха вена, портална вена, синдром на 
Budd-Chiari. Типични за АфС са тромбозите в 
артериални съдове – мозъчен инсулт, мозъчен 
микротромбоемболизъм (2, 5, 11, 13, 15).

Хиперкоагулационните състояния много 
често водят до повторни тромбози в пред-
разположените индивиди, като тежестта на 
клиничната картина при всеки следващ тром-
ботичен инцидент е по-голяма (2, 8, 12, 13, 14). 
Своевременното установяване на унаследе-
ните рискови фактори, предразполагащи към 
развитието на тромбоза/емболия и започване 
на лечение, би могло да прецизира рискът от 
повторна изява на съдов инцидент и съответ-
но да снижи заболеваемостта и смъртността от 
емболизъм. В клиничния случай, който пред-
ставихме, макар и късно диагностициран де-
фицит на протеин С и АфС, след множеството 
реализирани тромботични съдови инциденти 
и инвалидизацията на пациента, започването 
и провеждането на продължително лечение с 
двойна комбинация директен антикоагулант и 
антиагрегант доведе до подобрение в състоя-
нието, и за 4 годишен период има само един 
нов остър артериален емболичен епизод през 
2011 год. (най-вероятно провокиран от обез-
движване на пациента при продължителна 
статична работа в дома, при хиподебитна сър-
дечна недостатъчност), наложил осъществява-
не на десностранен феморо-тибиален автове-
нозен байпас. Избраният от нас синтетичен и 

Antiphospholipid syndrome (APS) High titres 
of antiphospholipid antibodies are associated 
with venous and arterial thrombosis. Patients 
with systemic lupus erythematosus (SLE) develop 
venous thromboembolism in a large percent-
age of cases. The risk of venous thromboembo-
lism in patients with high titers of anticardiolipin 
antibodies is about twice as  higher, compared 
to APS or SLE, where is about fourfold higher. It 
was established that carriers of antiphospho-
lipid antibodies range from 2 to 14% of patients 
with venous thromboembolism, while carriage 
in healthy population ranges from 0 to 2%. It was 
found that manifest chronic hypoxemia due to re-
spiratory failure in COPD stimulates the produc-
tion of antiphospholipid antibodies (2, 5, 6, 7, 12).

The mechanism of provoking the thrombosis 
in APS is not well understood, but suppression of 
antibody activation of endothelial protein C, de-
creased synthesis of prostacyclin by endothelial 
cells and impaired fibrinolytic system is assumed. 
Another possible mechanism is the interaction 
of antibodies with β2-glycoprotein I, which has 
the function to restrict the binding of protein S 
to its carrying protein in blood plasma, S4b. The 
manifestation of thrombosis in patients with APS 
varies from asymptomatic carriers to early onset 
presentation in infancy, or as thrombosis in an 
unusual location  v.cava inferior, the portal vein, 
Budd-Chiari syndrome. Typical for APIs are arterial 
thrombosis, stroke, cerebral microthromboembo-
lism (2, 5, 11, 13 15). 

Hypercoagulation conditions often lead to re-
current thrombosis in predisposed individuals. 
The severity of the clinical course of each throm-
botic event is greater (2, 8, 12, 13, 14). The early 
detection of inherited risk factors, predisposing 
to thrombosis/embolism and their treatment 
could decrease the risk of re-occurrence of vas-
cular event, as well as reduce the morbidity and 
mortality associated with it. 

Despite the late diagnosis of protein C defi-
ciency, in the presented clinical case the regular, 
constant combination therapy with direct antico-
agulant and an antiplatelet agent has led to an 
improvement in the clinical course of the disease 
in the last four years. Only one new acute arterial 
embolic episode in 2011 (most likely provoked by 
immobilisation of the patient during prolonged 
static work at home, and low output heart failure), 
imposed the implementation of the right-sided 
autovenous femoro-tibial bypass. 

The synthetic and selective inhibitor of activat-
ed factor X (Xa) – fondaparinux provides specific 
inhibition of factor Xa, mediated by antithrombin 
III (ATIII). The neutralisation of Factor Xa interrupts 
the blood coagulation cascade and inhibits both 
thrombin generation and thrombus formation. 
Fondaparinux does not inactivate thrombin (ac-
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селективен инхибитор на активиран фактор X 
(Xa) фондапаринукс, чрез медиираното от ан-
титромбин III (ATIII) осигурява селективно ин-
хибиране на фактор Xa. Неутрализирането на 
фактор Xa прекъсва коагулационната каскада 
и инхибира както образуването на тромбин, 
така и развитието на тромб. фондапаринукс 
не инактивира тромбина (активиран фактор II) 
и не оказва ефект върху тромбоцитите. Безо-
пасността на фондапаринукс в доза от 2.5 mg е 
оценявана при (9, 10, 11): 
- 3 595 пациенти, подложени на голяма орто-

педична операция на долните крайници и 
лекувани за период до 9 дни; 

- 327 пациенти, оперирани за фрактура на 
бед рената кост, лекувани за 3 седмици след 
начална профилактика за една седмица; 

- 1 407 пациенти, подложени на коремна опе-
рация, лекувани за период до 9 дни; 

- 425 пациенти с риск от развитие на тромбо-
емболични усложнения, лекувани за период 
до 14 дни; 

- Едно рандомизирано, двойно сляпо клинично 
изпитване (CALISTO) включва 3 002 пациенти 
с остра симптоматична изолирана спонтанна 
повърхностна венозна тромбоза на долните 
крайници, с дължина най-малко 5 cm, потвър-
дена чрез компресиoнна ехография. Не са 
включвани пациенти, които са имали съпът-
стваща дълбока венозна тромбоза или по-
върхностна венозна тромбоза, на разстояние 
до 3 cm от мястото на съединяване на вена са-
фена с вена феморалис. Пациентите са рандо-
мизирани да получават 2.5 mg фондапаринукс 
веднъж дневно или плацебо, в продължение 
на 45 дни, в допълнение на еластични чорапи, 
аналгетични и/или локални НСПВС. Просле-
дяването е до Ден 77. Първичният резултат 
за ефикасност, съчетание от симптоматична 
белодробна емболия, симптоматична дълбо-
ка венозна тромбоза, разширяване на симп-
томатична повърхностна венозна тромбоза, 
рецидив на симптоматичната повърхностна 
венозна тромбоза, или смърт до Ден 47, е зна-
чително понижен от 5.9% при пациентите на 
плацебо до 0.9% при пациентите, получавали 
2.5 mg фондапаринукс (относително намаля-
ване на риска: 85.2%; 95% Cl, 73.7% до 91.7% 
(р<0.001)). Честотата на всеки тромбоембо-
личен компонент на първичния резултат е 
също значително понижена при пациенти на 
фондапаринукс, както следва: симптоматична 
белодробна емболия (0 (0%) спрямо 5 (0,3%) 
(р=0.031)), симптоматична дълбока венозна 
тромбоза 3 (0.2%) спрямо 18 (1.2%); относител-
но намаляване на риска 83.4% (р <0.001), раз-
ширяване на симптоматичната повърхностна 
венозна тромбоза 4 (0.3%) спрямо 51 (3.4%); 
относително намаляване на риска 92.2% (р 
<0.001), рецидив на симптоматичната повърх-
ностна венозна тромбоза (5 (0.3%) спрямо 
24 (1.6%); относително намаляване на риска 
79.2% (р<0.001)) (10). 
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tivated Factor II) and has no effect on platelets. 
Safety of fondaparinux in dose of 2.5 mg was 
evaluated in (9, 10, 11):

-  3,595 Patients undergoing major orthopedic 
surgery of lower limbs, treated up to 9 days;

-  327 Patients undergoing surgery for hip 
fracture, treated for 3 weeks following an initial 
prophylaxis for one week;

-  1,407 patients undergoing abdominal surgery 
treated up to 9 days;

-  425 patients at risk for thromboembolic 
complications treated up to 14 days;

-  A randomized, double-blind clinical trial 
(CALISTO) included 3,002 patients with 
acute symptomatic spontaneous isolated 
superficial venous thrombosis of lower limbs, 
with a minimum length of 5 cm, confirmed 
by compression echography. It did not 
include patients who had concomitant DVT or 
superficial venous thrombosis within 3 cm from 
the  point where femoral vein with  joints with 
saphenous vein. Patients were randomized 
to receive fondaparinux 2.5 mg once daily 
or placebo for 45 days, in addition to elastic 
stockings, analgesic and/or topical NSAIDs. 
The follow up is to Day 77. Primary efficacy 
endpoint, a combination of symptomatic 
pulmonary embolism, symptomatic DVT, 
symptomatic enlargement of superficial 
venous thrombosis, recurrent symptomatic 
superficial vein thrombosis or death by day 
47, was significantly reduced from 5.9 % with 
placebo to 0.9% in patients treated with 2.5 mg 
fondaparinux (relative risk reduction: 85.2%; 
95% Cl, 73.7% до 91.7% (р<0.001)). The rate 
of each thromboembolic  component of the 
primary outcome is also significantly reduced 
in patients receiving fondaparinux as follows: 
symptomatic pulmonary embolism (0 (0%) 
versus 5 (0.3%) (p=0.031)), symptomatic  DVT (3 
(0.2%) versus  18 (1.2%) relative risk reduction 
83.4% (p<0.001)), dilatation of  symptomatic 
superficial vein thrombosis (4 (0.3%) versus  
51 (3.4 %) relative risk reduction of 92.2% (p 
<0.001)), symptomatic recurrence of superficial 
venous thrombosis (5 (0.3%) versus 24 (1.6%) 
relative risk reduction 79.2% (p<0.001)) (10).
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Ефикасността се запазва до Ден 77 и е посто-
янна във всички предварително определени 
подгрупи, включително при пациенти с вари-
козни вени и при пациенти с повърхностна ве-
нозна тромбоза, локализирана под коляното 
(10).

Известни са съобщения за продължително 
лечение с надропарин или еноксапарин при 
бременни жени в рискови групи за развитие на 
тромбоемболични усложнения с добър ефект 
(5, 14, 16). Не открихме данни за ефикасност и 
странични действия при пациенти лекувани с 
фондапаринукс за продължителен период от 
време (при конкретния пациент – 4 години), 
представен в настоящия клиничен случай.

Задълбочените познания за етиопатогенеза-
та на венозните и артериални тромбози биха 
могли да помогнат за разработването на пра-
вилна и ефективна концепция както за ранна и 
своевременна диагностика и терапия, така и за 
ефективна профилактика при групи пациенти 
с повишен риск от артериални и венозни тром-
ботичти и тромбоемболчини усложнения. 

Efficacy was maintained until day 77 and was 
consistent across all preliminary defined  sub-
groups including patients with varicose veins 
and  patients with superficial venous thrombosis, 
which is localized below the knee (10).

Some reports are shown for prolonged treat-
ment with nadroparin or enoxaparin in pregnant 
women at risk of thromboembolic complications 
with good effect (5, 14, 16). There is no data for  
the efficacy and side effects in patients treated 
with fondaparinux for 4-years period, as is the 
case in presented patient. 

Extensive knowledge of the etiology and 
pathogenesis of venous and arterial thrombosis 
could help to develop appropriate and effective 
concept for early and timely diagnosis and treat-
ment, and for effective prevention in populations 
at risk. 
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