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Уважаеми колеги,
Първата редакция на Международните стандарти за грижи при туберкулоза (МСГТ ) бе публи-

кувана през март 2006. Този документ съдържаше 17 стандарта  в три групи - Стандарти за ди-
агноза, Стандарти за лечение и Стандарти за отговорностите свързани с общественото здраве. 
Непрекъснато растящите проблеми свързани с НІV/СПИН, както и опита, натрупан в работата с 
международните стандарти, доведоха до публикуване на втора редакция на Международните 
стандарти за грижи при туберкулоза през декември 2009 г.  В този вариант на документа стан-
дартите са 21 и е добавена нова група - Стандарти свързани с НІV инфекция и други съпътстващи 
заболявания.

През изминалите години Международните стандарти за грижи при туберкулоза доказаха 
своята важна роля. Те обаче бяха създадени за да допълват локалните и национални програ-
ми за борба с туберкулозата в глобален мащаб и не винаги можеха да бъдат адаптирани към 
условията в европейските страни. Болшинството от  държавите в Европа, и особено тези от Ев-
ропейския съюз, имат достатъчно ресурси за да поддържат по-висок стандарт на диагностика, 
лечение и превенция на туберкулозата. Това наложи Европейският център за контрол и превен-
ция на заболяванията и Европейското респираторно общество да излъчат работна група от 30 
експерти, която  разработи  Стандарти за грижи при туберкулоза в Европейския съюз (СГТЕС). Те 
бяха публикувани през април 2012 г. Тези стандарти са базирани на Международните стандарти 
за грижи при туберкулоза, но с допълнения и адаптации в някои от тях, които са продиктувани 
от специфичните условия в страните от Европейския съюз.

Като държава членка на Европейския съюз, България също трябва да спазва тези  препоръ-
ки. Ето защо, предоставяме на вашето внимание превод на най-същественото от публикувания 
документ. 

Пълния текст на Стандартите за грижи при туберкулоза в Европейския съюз може да видите 
на http://erj.ersjournals.com/content/39/4/807.long.

Д-р Анахид Торосян, д.м.

G. B. Migliori, J. P. Zellweger, I. Abubakar, E. Ibraim, J. A. Caminero,  
G. De Vries, L. D’Ambrosio, R. Centis, G. Sotgiu, O. Menegale, K. Kliiman,  
T. Aksamit, D. M. Cirillo, M. Danilovits, M. Dara, K. Dheda, A. T. Dinh-Xuan,  
H. Kluge, C. Lange, V. Leimane, R. Loddenkemper, L. P. Nicod,  
M. C. Raviglione, A. Spanevello, V. Ø. Thomsen, M. Villar, M. Wanlin,  
J. A. Wedzicha, A. Zumla, F. Blasi, E. Huitric, A. Sandgren, D. Manissero
ERJ April 1, 2012 vol. 39 no. 4 807-819

сТандарТи За Грижи При ТУБер-
КУЛОЗа В еВрОПеЙсКиЯ съЮЗ
работна група на европейския център за контрол и 
превенция на заболяванията и европейското респи-
раторно общество, април 2012   

Торакална Медицина
Том IV, октомври 2012, бр.3тема на броя
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Dear colleagues, 
The first edition of The International Standards for TB Care (ISTC) was published in March, 2006. There 

were 17 standards in this document which were grouped in 3 Categories:  Standards for Diagnosis, 
Standards for Treatment, and Standards for Public Health Responsibilities. The constantly growing 
problems related to HIV/AIDS and the experience through the work with The ISTC led to the issuing of 
the second edition of The International Standards for TB Care in December, 2009. In this document the 
standards are 21, and a new category is added: Standards for Addressing HIV Infection and Comorbid 
Conditions. 

During the past years, The ISTC have proved to have played an important role. Nevertheless, they 
were intended to complement local and national tuberculosis control policies and could not always 
be adapted to the conditions in the European countries. The majority of the countries in Europe, 
especially members of the European Union, have enough resources for keeping high levels of 
diagnosis, treatment and prevention of tuberculosis. That’s why a panel of 30 international experts, 
led by The European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) and the European Respiratory 
Society (ERS) developed The European Union Standards for Tuberculosis Care (ESTC). They were 
published in April, 2012. These standards are based on The International Standards for TB Care but 
they are complemented with EU adaptations and supplements that are dictated by the specific 
conditions in the European countries. 

As  a member of the European Union, Bulgaria has to comply with these standards. 
That’s why we provide you with concise translation of the document. The full text can be found at 

http://erj.ersjournals.com/content/39/4/807.long.

Anahid Torossian, MD, PhD

ECDC/ERS Task Force Report

EUROPEAN UNION STANDARDS  
FOR TUBERCULOSIS CARE

G. B. Migliori, J. P. Zellweger, I. Abubakar, E. Ibraim, J. A. Caminero,  
G. De Vries, L. D’Ambrosio, R. Centis, G. Sotgiu, O. Menegale, K. Kliiman,  
T. Aksamit, D. M. Cirillo, M. Danilovits, M. Dara, K. Dheda, A. T. Dinh-Xuan,  
H. Kluge, C. Lange, V. Leimane, R. Loddenkemper, L. P. Nicod,  
M. C. Raviglione, A. Spanevello, V. Ø. Thomsen, M. Villar, M. Wanlin,  
J. A. Wedzicha, A. Zumla, F. Blasi, E. Huitric, A. Sandgren, D. Manissero
ERJ April 1, 2012 vol. 39 no. 4 807-819
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 СТАНДАРТИ ЗА ГРИЖИ ПРИ ТУБЕРКУЛОЗА  
 В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

СТАНДАРТИ ЗА ДИАГНОЗА

Стандарт 1. (Замества стандарт 1 от МСГТ )
Всички лица с белези, симптоми, анамнеза 

за контакт или прекарана туберкулоза, или 
рискови фактори за развитие на туберкулоза 
трябва да бъдат оценявани за белодробна и/
или извънбелодробна туберкулоза.

Стандарт 2. (Замества стандарт 2 от МСГТ )
Всички пациенти (възрастни, подрастващи и 

деца, в състояние  да отделят храчки) със съм-
нение за белодробна туберкулоза трябва да 
дадат най-малко две храчки за  микроскопско 
изследване, посявка и антибиограма в серти-
фицирана лаборатория. По  възможност, поне 
единият материал трябва да е ранна сутрешна 
храчка. При пациенти със съмнение за Мулти-
резистентна туберкулоза (MDR-ТВ) трябва да 
се осъществи бързо изследване за  резистент-
ност към рифампицин и изониазид чрез вали-
дирани тестове в сертифицирана лаборатория.

Стандарт 3. (Замества стандарт 3 от МСГТ )
При всички пациенти (възрастни, подраства-

щи и деца) със съмнение за извънбелодробна 
туберкулоза  е необходимо да се осигурят под-
ходящи материали от подозираната локализа-
ция, които да бъдат изследвани с микроскопия, 
посявка, антибиограма и  хистопатологично 
в сертифицирана лаборатория. При пациенти 
със съмнение за MDR-ТВ  би могло да се осъ-
ществи бързо изследване за  резистентност 
към рифампицин и изониазид  в сертифицира-
на лаборатория.

Стандарт 4. (Замества стандарт 4 от МСГТ)
Всички лица с промени в рентгенография-

та на гръден кош, съмнителни за белодробна 
туберкулоза трябва да дадат храчки за микро-
скопско изследване, посявка и антибиограма 
в сертифицирана лаборатория. При пациенти 
със съмнение за MDR-ТВ трябва да се осъщест-
ви бързо изследване за резистентност към ри-
фампицин, при възможност - и към изониазид,  
в сертифицирана лаборатория.

Стандарт 5. (Стандарт 5 от МСГТ е валиден с 
добавка, адаптирана  за Европейския съюз)

Диагнозата на белодробната туберкулоза с 
отрицателна посявка трябва да бъде базира-
на на следните критерии: всички бактериоло-
гични тестове са отрицателни (включително 
директни микроскопии, посявки и бързи мо-
лекулярни тестове); налице са  промени в рент-
генографията на гръден кош съответстващи на 
туберкулоза и липсва отговор спрямо широ-
коспектърна антибиотична терапия (тъй като 
флуорохинолоните са активни по отношение 

 EUROPEAN UNION STANDARDS  
 FOR TUBERCULOSIS CARE

STANDARDS FOR TB DIAGNOSIS

Standard 1 (replaces ISTC 1)
All persons presenting with signs, symptoms, 

history or risk factors compatible with TB should 
be evaluated for pulmonary and/or extrapulmo-
nary TB.

Standard 2 (replaces ISTC 2)
All patients (adults, adolescents and children 

who are capable of producing sputum) suspected 
of having pulmonary TB should have at least two 
sputum specimens submitted for microscopic ex-
amination, culture and drug susceptibility testing 
(DST) in a quality-assured laboratory. When pos-
sible, at least one early morning specimen should 
be obtained. In countries, settings or populations 
in which MDR-TB is suspected in a patient, rapid 
testing for the identification of rifampicin- and 
isoniazid-resistance, using validated tools in a 
quality-assured laboratory, should be performed.

Standard 3 (replaces ISTC 3)
For all patients (adults, adolescents and chil-

dren) suspected of having extrapulmonary TB, 
appropriate specimens from the suspected sites 
of involvement should be obtained for microsco-
py, culture, DST and histopathological examina-
tion in a quality-assured laboratory. In countries, 
settings or populations in which MDR-TB is sus-
pected in a patient, rapid testing for the identi-
fication of rifampicin and isoniazid resistance in 
a quality-assured laboratory could be performed.

Standard 4 (replaces ISTC 4)
All persons with chest radiographic findings 

suggestive of pulmonary TB should have spu-
tum specimens submitted for microscopic ex-
amination, culture and DST in a quality-assured 
laboratory. In countries, settings or populations 
in which MDR-TB is suspected in a patient, rapid 
testing for the identification of rifampicin resis-
tance and when possible isoniazid resistance in a 
quality-assured laboratory should be performed.

Standard 5 (ISTC 5 valid with an EU-adapted 
supplement)

The diagnosis of culture-negative pulmonary 
TB should be based on the following criteria: all 
bacteriological tests are negative (including di-
rect sputum smear examinations, cultures and 
rapid molecular testing); chest radiographic find-
ings are compatible with TB; and there is a lack 
of response to a trial of broad spectrum antimi-
crobial agents (because the fluoroquinolones 
are active against M. tuberculosis complex and, 
thus, may cause transient improvement in per-

тема на броя
СТАНДАРТИ ЗА ГРИЖИ ПРИ ТУБЕР-

КУЛОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Работна група на Европейския 

център за контрол и превенция на 
заболяванията и Европейското 

 респираторно общество,  
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Торакална Медицина
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 СТАНДАРТИ ЗА ГРИЖИ ПРИ ТУБЕРКУЛОЗА  
 В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

 EUROPEAN UNION STANDARDS  
 FOR TUBERCULOSIS CARE

на M. tuberculosis complex и поради това могат 
да доведат до временно подобрение при паци-
енти с туберкулоза, те трябва да бъдат избягва-
ни). При пациенти с тежко заболяване или та-
кива с известна или подозирана НІV инфекция 
или друго налично имунокомпрометиращо 
състояние диагностичната оценка трябва да се 
ускори и ако клиничните данни говорят силно 
в подкрепа на туберкулоза трябва да се започ-
не противотуберкулозно лечение.
Добавка, адаптирана  за Европейския съюз:

Тъй като Европейският съюз приема базира-
ната на посявка дефиниция, основното разгра-
ничение трябва да бъде между положителни и 
отрицателни на посявка случаи, а не разграни-
чение  на базата на директна микроскопия.

За да се осъществи качествена диагноза, 
както при белодробната, така и при извънбе-
лодробната туберкулоза, е необходимо да се 
осигурят адекватни материали за бактериоло-
гично изследване чрез използване на достъп-
ни диагностични методи (напр. индуцирана 
храчка, бронхоскопия с  бронхоалвеоларен 
лаваж, промивни стомашни води), и което да 
бъде подкрепено от образни методи (рентге-
нография, компютърна томография и ядре-
но-магнитен резонанс), както и от други не-
обходими изследвания, съгласно базирани на 
доказателства препоръки.

Всички материали от белодробна и извън-
белодробна туберкулоза трябва да бъдат из-
следвани с посявка, антибиограма и бързо 
молекулярно изследване. Това важи и за ма-
териалите получени чрез хирургични методи 
и други инвазивни процедури, които обикно-
вено се подлагат на хистопатологично изслед-
ване. Хирурзите трябва да бъдат съветвани да 
запазват биологичен материал във физиологи-
чен серум за микробиологично и молекулярно 
изследване и във формалин - за хистопатоло-
гично изследване.

Стандарт 6. (Стандарт 6 от МСГТ е валиден 
с добавка до момента, в който се създадат 
специфични за Европейския съюз педиа-
трични стандарти)

При всички деца със съмнение за интра-
торакална (т.е. белодробна, плеврална и на 
медиастинален или хилусен лимфен възел) 
туберкулоза трябва да се търси бактериоло-
гична верификация с изследване на подходящ 
биологичен материал (получен с откашляне 
или индуцирана храчка, бронхиален секрет, 
плеврален пунктат или стомашна промивка) 
чрез директна микроскопия, посявка и анти-
биограма в сертифицирана лаборатория. В 
случай на отрицателни резултати диагнозата 
трябва да се базира на промени в рентгеногра-
фията  или друг образен метод, съответстващи 

sons with TB, they should be avoided). In persons 
who are seriously ill or have known or suspected 
HIV infection or have any immunecompromising 
conditions, the diagnostic evaluation should be 
expedited and, if clinical evidence strongly sug-
gests TB, a course of anti-TB treatment should be 
initiated.

EU-adapted supplement
As the EU has adopted the culture-based case 

definition, the main distinction of TB cases should 
be between culturepositive and -negative cases, 
and not sputum smear status. 

In order to ensure quality diagnosis of both 
pulmonary and extrapulmonary TB, adequate 
samples for bacteriological examination should 
be obtained and processed using available diag-
nostic tools (e.g. induced sputum, bronchoscopy 
and bronchoalveolar lavage, and gastric wash-
ing), and complemented by imaging (radiology, 
computed tomography and magnetic resonance 
imaging) and other necessary examinations per-
formed according to evidence-based guidelines. 

Culture, DST and rapid molecular testing should 
be performed on each sample from both pulmo-
nary and extrapulmonary TB, including samples 
obtained through surgery or other invasive pro-
cedures which usually undergo histological ex-
aminations. Surgeons should be advised to save 
a biological specimen in normal saline for micro-
biological and molecular biological examinations 
and in formalin for histopathological examina-
tions.

Standard 6 (ISTC 6 valid until specific EU 
paediatric standards are available, with an EU-
adapted supplement)

In all children suspected of having intrathoracic 
(i.e. pulmonary, pleural, and mediastinal or hilar 
lymph node) TB, bacteriological confirmation 
should be sought through examination of ap-
propriate biological samples (by expectoration 
or induced sputum, bronchial secretions, pleural 
fluid or gastric washings) for smear microscopy, 
culture and DST in a quality assured laboratory. In 
the event of negative bacteriological results, a di-
agnosis of TB should be based on the presence of 
abnormalities consistent with TB on chest radiog-
raphy or other imaging, a history of exposure to 
an infectious case, evidence of TB infection (posi-

ECDC/ERS Task Force Report
EUROPEAN UNION STANDARDS  
FOR TUBERCULOSIS CARE

Thoracic Medicine
Volume IV, Octomber 2012, Issue 3

editorials



8

на туберкулоза; анамнеза за контакт с бацило-
отделител; данни за туберкулозна инфекция 
(позитивен ТКТ и/или ИГТ) и клинични беле-
зи насочващи към туберкулоза. При деца със 
съмнение за извънбелодробна туберкулоза е 
необходимо да се осигурят подходящи мате-
риали от подозираната локализация, които да 
бъдат изследвани с микроскопия, с посявка и 
хистопатологично. 
Добавка, адаптирана  за Европейския съюз:

След като туберкулозата при дете  е приета 
на базата на по-горе споменатото, трябва да 
се следват стандарти 2-5 за пълна диагноза на 
случая.

СТАНДАРТИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Стандарт 7. (Стандарт 7 от  МСГТ е валиден)
Всеки лекар, лекуващ пациент с туберкулоза, 

поема важна отговорност към общественото 
здраве да предотврати трансмисията на ин-
фекцията и развитието на лекарствена резис-
тентност. За да изпълни тази отговорност той 
не само трябва да изпише правилно лечение, 
но и да използва при нужда  наличните об-
ществени здравни служби и други агенции и 
ресурси, да издирва контактните, да оцени сте-
пента на сътрудничество от страна на болния и 
да вземе мерки когато липсва такова. 

Стандарт 8. (Стандарт 8 от МСГТ е валиден с 
добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Всички пациенти (включително и тези с НІV 
инфекция), които не са били лекувани пред-
варително и нямат рискови фактори за лекар-
ствена резистентност, трябва да получават 
международно възприета комбинация от ос-
новни противотуберкулозни лекарства с из-
вестна бионаличност. Началната фаза трябва 
да се състои от 2 месеца isoniazid, rifampicin, 
pyrazinamide и ethambutol. Продължителната 
фаза трябва да включва isoniazid и rifampicin 
за четири месеца (2HRZE/4HR). Дозите на про-
тивотуберкулозните лекарства трабва да са 
съобразени с международните препоръки. 
Комбинации с фиксирани дози от два медика-
мента (isoniazid и rifampicin), три медикамента 
(isoniazid, rifampicin и pyrazinamide) и четири 
медикамента (isoniazid, rifampicin, pyrazinamide 
и ethambutol) са силно препоръчителни.
Добавка, адаптирана  за Европейския съюз:

Избора на стандартизирани режими за ка-
тегории I и III на СЗО (напр. новооткрити слу-
чаи с положителна на директна микроскопия 
белодробна туберкулоза и  новооткрити с  
отрицателна директна микроскопия/извънбе-
лодробна туберкулоза) трябва да се извърш-
ва съобразно международните препоръки в 
центрове с необходимия ценз, дефиниран на 

tive tuberculin skin test (TST) and/or interferon-γ 
release assay (IGRA)) and clinical findings sug-
gestive of TB. For children suspected of having 
extra-pulmonary TB, appropriate specimens from 
the suspected sites of involvement  should be ob-
tained for microscopy and for culture and histo-
pathological examination.

EU-adapted supplement
Once TB is confirmed in a child, as defined pre-

viously, standards 2–5 should be followed for 
complete diagnosis of the case.

STANDARDS FOR TB TREATMENT

Standard 7 (ISTC 7 valid)
Any practitioner treating a patient for TB is as-

suming an important public health responsibility 
to prevent ongoing transmission of the infection 
and the development of drug resistance. To fulfil 
this responsibility the practitioner must not only 
prescribe an appropriate regimen, but also utilise 
local public and/or community health services, 
agencies and resources when necessary, to per-
form contact investigation, to assess the adher-
ence of the patient and to address poor adher-
ence when it occurs.

Standard 8 (ISTC 8 valid with an EU-adapted 
supplement)

All patients (including those with HIV-infection) 
who have not been previously treated and with-
out any risk factors for drug resistance should 
receive an internationally accepted first-line 
treatment regimen using drugs of known bio-
availability. The initial phase should consist of two 
months of isoniazid, rifampicin, pyrazinamide 
and ethambutol. The continuation phase should 
consist of isoniazid and rifampicin given for four 
months (2HRZE/4HR). The doses of anti-TB drugs 
used should conform to international recommen-
dations. Fixed dose combinations of two (isonia-
zid and rifampicin), three (isoniazid, rifampicin 
and pyrazinamide) and four (isoniazid, rifampicin, 
pyrazinamide and ethambutol) drugs are highly 
recommended.

EU-adapted supplement
The selection of standardised regimens for 

WHO category I and III patients (i.e. new pulmo-
nary sputum smear-positive and new sputum 
smear-negative/extrapulmonary cases) should 
be performed according to international recom-
mendations in centres having the necessary ex-
pertise, as defined at the national level and based 
on the number of cases managed every year and 
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национално ниво и базиран на броя на преми-
налите през центъра случаи и други подходя-
щи параметри. Клиницистът трябва да осигури 
правилен лекарствен режим (включително 
четири активни медикамента за интензивната 
фаза на лечение) в правилни дози, за доста-
тъчно дълго време. Ежедневния прием на ле-
карствата е препоръчителен поне по време на 
интензивната фаза на лечение.

Лечението трябва да бъде адаптирано към 
модела на лекарствената чувствителност, по-
твърден от надеждна антибиограма.

В идеалния случай при всеки пациент трябва 
да се изключва наличието на MDR-ТВ. Случаите 
с рецидив трябва да бъдат третирани съобраз-
но индивидуалния риск от MDR-ТВ  докато не 
се изключи наличието на мултирезистентност. 

Стандарт 9. (Стандарт 9 от  МСГТ е валиден)
За да се оцени и насърчи придържането към 

режима, при назначаването му винаги тряб-
ва да се прилага подход, съобразен с болния, 
основаващ се на нуждите му и на взаимното 
уважение между него и осигуряващия грижи. 
Контролът и съдействието трябва да бъдат ин-
дивидуализирани и да се възползват от всички 
налични подпомагащи служби и препоръчи-
телни процедури, включително консултиране 
на пациента и обучение. Основен елемент на 
стратегията, ориентирана към пациентите, е 
използването на мерки за оценка и поощря-
ване на придържането към лечебния режим, 
както и въздействие в случаите, когато то не е 
достатъчно добро. Тези мерки трябва да бъдат 
съобразени с всеки отделен пациент, базирани 
на детайлна анамнеза за клиничната и социал-
на предистория, и да бъдат еднакво приемли-
ви, както за пациента, така и за осигуряващия 
грижи. Това може да включва пряко наблюде-
ние на акта на гълтане на лекарствата (Directly 
Observed Treatment) и намиране и обучение на 
сътрудник в лечението (на туберкулозата, при 
нужда и на НІV), който е приемлив и на който 
може да разчита както пациента, така и здрав-
ната система. Подходащи стимули, включител-
но и финансова и психосоциална помощ, могат 
също да подобрят придържането към режима.

Стандарт 10. (Стандарт 10 от МСГТ е вали-
ден с допълнение за Европейския съюз)

Пациентите с белодробна туберкулоза тряб-
ва да бъдат мониторирани за отговор към те-
рапията чрез контролна директна микроско-
пия на храчка и посявка  в края на началната 
фаза на лечението (два месеца за лекарствено 
чувствителна туберкулоза). Ако директната 
микроскопия и посявка са положителни в края 
на началната фаза, директни микроскопии 

other relevant parameters. The clinician should 
ensure the correct drug regimen (including four 
active drugs for the intensive phase of treatment) 
at the correct dose for a sufficient duration. The 
daily dosage is  recommended at least during the 
intensive phase of treatment. 

Based on confirmed DST results, treatment 
must be adapted according to the drug-suscep-
tibility pattern.

Ideally, MDR-TB should be excluded in all TB 
cases. Retreatment cases should be managed 
according to the individual risk of MDR-TB until 
multi-drug resistance is excluded.

This standard has implications for the standards 
of diagnosis, treatment and infection control.

Standard 9 (ISTC 9 valid)
To assess and foster adherence, a patient-cen-

tred approach to administration of drug treat-
ment, based on the patient’s needs and mutual 
respect between the patient and the provider, 
should be developed for all patients. Supervision 
and support should be individualised and should 
draw on the full range of recommended interven-
tions and available support services, including 
patient counselling and education. A central el-
ement of the patient-centred strategy is the use 
of measures to assess and promote adherence to 
the treatment regimen and to address poor ad-
herence when it occurs. These measures should 
be tailored to the individual patient’s circum-
stances, based on a detailed anamnesis of the 
patient’s clinical and social history, and be mutu-
ally acceptable to the patient and the provider. 
Such measures may include direct observation 
of medication ingestion (directly observed treat-
ment) and identification and training of a treat-
ment supporter (for TB and, if appropriate, for 
HIV-infection) who is acceptable and accountable 
to the patient and to the health system. Appropri-
ate incentives and enablers, including financial, 
social and psychosocial supports, may also serve 
to enhance treatment adherence.

Standard 10 (ISTC 10 valid with an EU-adapted 
supplement)

Response to therapy in patients with pulmo-
nary TB should be monitored by follow-up smear 
microscopy and culture at the time of completion 
of the initial phase of treatment (two months for 
drug-susceptible TB). If the sputum smear and 
culture are positive at completion of the initial 
phase, sputum smears should be examined again 
at three months and, if positive, drug susceptibil-
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трябва отново да се проконтролират на тре-
тия месец и ако са положителни трябва да се 
изследва лекарствената чувствителност. При 
болните с извънбелодробна туберкулоза и при 
деца, които не могат да отделят храчки, повли-
яването от лечението се преценява  клинично. 
Добавка, адаптирана  за Европейския съюз:

Мониторирането на лечението при случаи с 
MDR-ТВ трябва да се базира на контролни ди-
ректни микроскопии и посявки ежемесечно. 
Процедурата по проследяване на лечението 
трябва да е съгласувана с националните пре-
поръки.

Стандарт 11. (замества стандарт 11 от МСГТ, 
виж също 1, 2 и 3 от СГТЕС)

При всички пациенти трябва да се оценява 
вероятността за  лекарствена резистентност 
на базата на анамнезата за предхождащо про-
тивотуберкулозно лечение, контакт с вероятен 
източник на резистентни щамове, както и на 
данните за резистентността в общността. Бър-
зо тестуване, включващо резистентност към 
рифампицин и изониазид, трябва да се осъ-
ществява при всички пациенти суспектни за 
резистентност, както е посочено в стандарти 2 
и 8. Обучението и консултирането на пациента 
трябва да започнат веднага с оглед намалява-
не риска от трансмисия. Необходимо е да се 
приложат съобразени със средата мероприя-
тия за контрол на инфекцията, съгласно препо-
ръките на стандарт 20 от СГТЕС за обществено-
то здраве.

Стандарт 12. (замества стандарт 12 от МСГТ)
Пациенти с доказана  или с твърде вероятна 

туберкулоза причинена от резистентни (осо-
бено  мултирезистентни или екстензивно-ре-
зистентни - MDR/XDR) щамове трябва да бъдат 
лекувани със специализирани режими съдър-
жащи противотуберкулозни лекарства от вто-
ри ред. Избраният режим може да бъде стан-
дартизиран или базиран на предполагаем или 
доказан вариант на резистентност. Лечението 
трябва да включва поне четири лекарства, 
към които щамът е чувствителен или се пред-
полага, че е чувствителен, включително и ин-
жекционен противотуберкулозен лекарствен 
продукт и pyrazinamide. Лечението трябва да 
продължи поне 20 месеца като препоръчвана-
та интензивна фаза трябва да бъде 8 месеца (а 
не 6, както в предишни препоръки; за детайли 
виж по-долу добавката, адаптирана за Евро-
пейския съюз).
Добавка, адаптирана  за Европейския съюз:

Тъй като лечението на MDR/XDR–ТВ понякога 
е последния шанс на пациента за излекуване и 
преживяване, за да се постигне сътрудничест-
во с него е необходимо да се осигури пълен 
набор от мерки, съобразени с болния, вклю-

ity testing should be performed. In patients with 
extrapulmonary TB and in children unable to 
produce sputum, the response to treatment is as-
sessed clinically.

EU-adapted supplement
Treatment monitoring of MDR-TB cases should 

be performed based on sputum smear and cul-
ture on a monthly basis.The practices for treat-
ment monitoring should be performed according 
to international guidelines .

Standard 11 (replaces ISTC 11, see also ESTC 1, 
2 and 3)

An assessment of the likelihood of drug re-
sistance, based on history of prior treatment, 
exposure to a possible source case having drug-
resistant organisms and the community preva-
lence of drug resistance, should be obtained for 
all patients. Rapid testing, including rapid rifam-
picin and isoniazid resistance testing should be 
performed for all patients suspected of resistance 
as defined in standards 2 and 8. Furthermore, pa-
tient counselling and education should begin im-
mediately for all TB patients, in order to minimise 
the potential for transmission. Infection control 
measures appropriate to the setting should be 
applied as recommended in ESTC public health 
standard 20.

Standard 12 (replaces ISTC 12)
Patients with, or highly likely to have, TB caused 

by drug-resistant (especially MDR/extensively 
drug-resistant (XDR)-TB) organisms should be 
treated with specialised regimens containing 
second-line anti-TB drugs. The regimen chosen 
may be standardised or based on suspected or 
confirmed drug susceptibility patterns. At least 
four drugs to which the organisms are known, or 
presumed, to be susceptible to, including an in-
jectable agent and pyrazinamide, should be used. 
Treatment should be given for at least 20 months, 
the recommended intensive phase of treatment 
being 8 months (instead of 6 months as in previ-
ous recommendations; see below the EU adapta-
tions for further detail).

EU-adapted supplement
As the treatment of MDR/XDR-TB often repre-

sents a last chance to ensure patient cure and 
survival, a full range of patient-centred measures, 
including counselling, observation and support 
of treatment, as well as psychosocial support are 
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чително консултиране, наблюдение и подпо-
магане на лечението, както и психосоциална 
помощ. Това е от голямо значение като се има 
предвид, че тези пациенти често принадлежат 
към социално и икономически рискови групи.

За лечение на MDR-ТВ се препоръчва доба-
вяне на pyrazinamide  към минимум четири 
противотуберкулозни лекарства от втори ред 
с вероятна ефективност, включително използ-
ване на инжекторен противотуберкулозен ле-
карствен продукт, флуорохинолон (по-старите 
генерации на флуорохинолони - ciprofloxacin и 
ofloxacin, вече не се препоръчват в случай, че 
са налични по-нови генерации - levofloxacin и 
moxifloxacin), ethionamide (или prothionamide),  
и или cycloserine, или  p-aminosalicylic acid, ко-
гато  cycloserine не може да бъде използван.

Необходимо е да се осъществи изследване 
на чувствителността към противотуберкулоз-
ните лекарства от втори ред, за да се уточни 
модела на резистентност и да се направи пра-
вилен избор на  медикаменти.

Страничните ефекти от лекарствата от втори 
ред трябва да бъдат овладявани съгласно меж-
дународните препоръки с цел да се ограничи 
възможността за загуба на ефективно лекар-
ство поради такива странични ефекти.

Овладяването на страничните ефекти, както 
и вземането на решение за започване, спиране 
или модифициране на  режим с противотубер-
кулозни лекарства от втори ред е най-добре 
да се осъществява от екип от експерти (напр. 
„консилиум” или подобен орган), а не от от-
делни специалисти, с оглед минимизиране на 
грешките и поделяне на отговорността, както 
и с оглед обмяна на опит и знания. Трябва да 
се положат всички усилия за избягване на въз-
можността за развитие на допълнителна ре-
зистентност.

В допълнение на лекарственото лечение в 
избрани случаи хирургичните методи са с до-
казана ефективност.

 Стандарт 13. (Стандарт 13 от МСГТ е вали-
ден с добавка, адаптирана за Европейския 
съюз)

При всички пациенти е необходимо да се 
записват получаваните лекарства, бактери-
ологичния отговор и страничните ефекти при 
лечението.
Добавка, адаптирана  за Европейския съюз:

При първия контакт с пациента трябва да 
се снеме пълна клинична и социална анамне-
за свързана с туберкулозата и това трябва да 
бъде вписано в медицинската документация. 
Тези данни трябва да включват наличната ин-
формация за предхождаща диагноза, лечение 
(режим, дози, продължителност и промени в 
режима и т.н.) и сътрудничество в лечението, 
както и пълна информация относно бактери-

required to ensure adherence. This is particularly 
important given that these patients often be-
long to socially and economically disadvantaged 
groups. 

For the treatment of MDR-TB, the addition of 
pyrazinamide to a minimum of four second-line 
anti-TB drugs likely to be "effective" is recom-
mended, including the use of second-line inject-
able drugs, as well as the use of fluoroquinolones 
(earlier generations of fluoroquinolones, cip-
rofloxacin and ofloxacin, are no longer recom-
mended when later generation fluoroquinolones, 
levofloxacin or moxifloxacin, are available) and 
ethionamide (or prothionamide) and either cy-
closerine or p-aminosalicylic acid if cycloserine 
cannot be used. 

Second-line DST should be performed to con-
firm the drug resistance pattern and to guide the 
correct choice of treatment.  Adverse events fol-
lowing prescription of second-line drugs should 
be managed according to international recom-
mendations with the aim to limit the probability 
of losing an effective drug due to such adverse 
events. 

Adverse events and the decision to start, modify 
or interrupt a second-line regimen should ideally 
be managed by a team of experts (e.g. ”Consilium” 
or similar body) and not by individual physicians, 
in order to minimise mistakes and share responsi-
bilities as well as share experience and expertise. 
All efforts should be made to avoid development 
of additional drug resistance. 

In addition to chemotherapy, surgery has prov-
en to be effective in selected cases.

Standard 13 (ISTC 13 valid with an EU-adapted 
supplement)

A written record of all medications given, bacte-
riological response and adverse reactions should 
be maintained for all patients.

EU-adapted supplement
At the first contact with each patient, the com-

plete clinical and social history on TB should be 
collected and included in the medical records. 
It should include the available information on 
previous diagnosis, treatment (regimen, doses, 
duration and changes in the regimen, etc.) and 
compliance, as well as complete information on 
bacteriology at diagnosis and during follow-up 
(sputum smear, culture and species identification, 
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ологията в момента на диагнозата и по време 
на проследяването (директна микроскопия 
на храчка, посявка и видова идентификация, 
антибиограма за първи и втори ред противо-
туберкулозни лекарства). Тази информация 
трябва да бъде включена в документа, с който 
се изписва пациента (епикриза, документ за 
пренасочване в друг район или друга подобна 
информация) за да се улесни приемствеността 
в грижите за пациента ако той се поема от дру-
го здравно заведение.

СТАНДАРТИ СВЪРЗАНИ С НІV ИН-
ФЕКЦИЯ И ДРУГИ СЪПЪТСТВАЩИ 
ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Стандарт 14. (замества стандарт 14 от МСГТ)
При всички пациенти с доказана или подо-

зирана туберкулоза трябва да се направи из-
следване и консултация за НІV инфекция. Това 
трябва да е особено важна част от рутинните 
изследвания при всички пациенти в райони с 
висока честота на НІV инфекция сред общата 
популация и при пациенти със симптоми и/
или белези на  НІV-свързани състояния. Пора-
ди тясната връзка между туберкулозата и НІV 
инфекцията се препоръчва интегриран подход 
за превенция и лечение и на двете инфекции.

Стандарт 15. (замества стандарт 15 от МСГТ)
При всички пациенти с  туберкулоза и НІV ин-

фекция трябва да се прецени наличието на по-
казания за провеждане на  антиретровирусно 
лечение по време на противотуберкулозния 
курс. Трябва да се вземат необходимите мерки 
за осигуряване на достъп до антиретровирус-
ни медикаменти за пациентите, които отгова-
рят на индикациите за провеждането му. Ле-
чението на туберкулозата обаче не трябва да 
бъде отлагано, а антиретровирусното лечение 
трябва да бъде започнато възможно най-рано, 
базирано на съответната оценка.

Стандарт 16. (Стандарт 16 от МСГТ е валиден 
с добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Лица с НІV инфекция, които след щателна 
оценка имат положителен тест  за предполага-
ема латентна инфекция с M. tuberculosis (ЛТБИ) 
(ТКТ и/или ИГТ), но са без активна туберкуло-
за, трябва да бъдат лекувани за евентуална 
латентна туберкулозна инфекция с isoniazid за 
6-9 месеца или с нов терапевничен режим, ос-
нован на доказателства.
Добавка, адаптирана за Европейския съюз:

Лица с доказана НІV инфекция, при които ЛТБИ 
е потвърдена, или твърде вероятна, и актив-
на туберкулоза е изключена, трябва да започ- 
нат превантивно лечение на ЛТБИ с isoniazid.

Тъй като е известно, че НІV инфекцията по-

drug susceptibility testing for first- and second-
line drugs). This information should be reported 
in the documentation released to the patient 
(discharge letter, transfer-out form or equivalent 
document) to facilitate continuum of care if the 
patient is moved to another health unit.

STANDARDS FOR ADDRESSING 
HIV INFECTION AND COMORBID 
CONDITIONS

Standard 14 (replaces ISTC 14)
HIV testing and counselling should be recom-

mended to all patients with, or suspected of hav-
ing, TB. Testing is of special importance as part of 
the routine management of all patients in areas 
with a high prevalence of HIV infection in the gen-
eral population and in patients with symptoms 
and/or signs of HIV-related conditions. Because 
of the close relationship between TB and HIV in-
fection, integrated approaches to prevention and 
treatment of both infections are recommended.

Standard 15 (replaces ISTC 15)
All patients with TB and HIV infection should be 

evaluated to determine if antiretroviral therapy is 
indicated during the course of treatment for TB, 
according to the severity of their immunodefi-
ciency. Appropriate arrangements for access to 
antiretroviral drugs should be made for patients 
who meet indications for treatment. However, ini-
tiation of treatment for TB should not be delayed 
and the antiretroviral treatment prescribed as 
soon as possible based on evidence.

Standard 16 (ISTC 16 valid with an EU-adapted 
supplement)

Persons with HIV infection who, after careful 
evaluation, have a positive test for presumed 
latent infection with M. Tuberculosis (LTBI) (TST 
and/or IGRAs) but do not have active TB should 
be treated with isoniazid for 6–9 months or any 
new regimen for which evidence becomes avail-
able.
EU-adapted supplement

In persons with known HIV infection in whom 
LTBI is confirmed or highly probable, and in whom 
active TB is excluded, LTBI preventive treatment 
with isoniazid should be provided.

As HIV infection is known to increase the prob-
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вишава риска от преминаване на латентната 
туберкулоза в активна, пациентите с НІV пози-
тивен статус, които са били в контакт с MDR-ТВ 
трябва да бъдат стриктно клинично проследя-
вани, за да може да се започне своевременно 
специализирано лечение при данни за разви-
тие на заболяването. До изчакване на резулта-
та или при липса на изолиран щам лечението 
трябва да бъде базирано на модела на резис-
тентност на източника на заразата (виж също 
стандартите на ЕС за диагноза и лечение).

Случаите на латентна инфекция, при която 
източникът на зараза е с MDR-ТВ подлежат на 
стриктен клиничен мониторинг без да се про-
вежда  лечение на ЛТБИ.

Горепосочения стандарт трябва да се прила-
га също и при пациенти със съпътстващи забо-
лявания или терапии, които увеличават риска 
от реактивация на туберкулозата.

Стандарт 17. (Стандарт 17 от МСГТ е валиден 
с добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Всички, които се грижат за болни с туберку-
лоза, трябва да направят внимателна оценка на 
обстоятелствата, които биха могли да повлияят 
отговора към лечението или изхода от заболя-
ването. В момента на обсъждане на лечебния 
план осигуряващият грижи трябва да вземе 
предвид всички възможни служби, които биха 
подпомогнали оптималния подход към всеки 
пациент и да ги включи в индивидулания план 
за грижи. Този план трябва да включва оценка 
и насочване за лечение на други заболявания, 
с особено внимание към тези, които биха мог-
ли да повлияят изхода от лечението, напр. гри-
жи за захарния диабет, програми за лечение 
на алкохолизъм и наркомании, програми за 
отказване на тютюнопушенето и други видове  
психологическа подкрепа или насочване към 
кабинет за женска и детска консултация.
Добавка, адаптирана за Европейския съюз:

Прилагане на пълния пакет от мерки, опи-
сан в препоръките на СЗО за съвместни TB/HIV 
дейности трябва да се има предвид както при 
активностите споменати тук, така и при тези, 
описани в останалата част от пакета на СЗО. 

СТАНДАРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРА-
ВЕ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА

Стандарт 18. (Стандарт 18 от МСГТ е валиден 
с добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Всички, които се грижат за пациенти с тубер-
кулоза, трябва да осигурят на лицата в близък 
контакт с бацилоотделители (напр. семейство, 
пребиваващи в институции като лагери за ими-
гранти, училища и затвори) оценка и подход,  
съгласуван с международните препоръки. 
Рискът от трансмисия на туберкулозата зави-

ability of developing TB disease upon infection, 
HIV-seropositive persons who have been in con-
tact of an index case harbouring an MDR-TB strain, 
should undergo strict regular clinical follow-up, 
allowing rapid initiation of specialised treatment 
in case of disease development. While waiting for, 
or in the absence of isolation of the responsible 
strain, the treatment should be based on the in-
dex case’s drug-susceptibility pattern (see also 
ESTC standards for diagnosis and treatment). 

Strict clinical monitoring and no treatment of 
latent infection should be provided if the index 
case is affected by an MDR-TB strain. 

The ESTC above should also be applicable for 
persons with comorbidities or on treatments that 
increase the risk for TB reactivation.

Standard 17 (ISTC 17 valid with an EU-adapted 
supplement)

All providers should conduct a thorough assess-
ment of conditions that could affect TB treatment 
response or outcome. At the time the case man-
agement plan is developed, the provider should 
identify additional services that would support an 
optimal outcome for each patient and incorpo-
rate these services into an individualised plan of 
care. This plan should include assessment of, and 
referrals for treatment, of other illnesses with par-
ticular attention to those known to affect treat-
ment outcome, for instance care for diabetes mel-
litus, drug and alcohol treatment programmes, 
tobacco smoking cessation programmes and 
other psychosocial support services, or to such 
services as antenatal or well-baby care.

EU-adapted supplement
Implementation of the entire package de-

scribed in the WHO interim policy on collabora-
tive TB/HIV activities should be performed for all 
the activities, both those covered here and in the 
remaining WHO package.

STANDARDS FOR PUBLIC HEALTH AND 
TB PREVENTION

Standard 18 (ISTC 18 valid with an EU-adapted 
supplement)

All providers of care for patients with TB should 
ensure that persons who are in close contact with 
patients who have infectious TB (e.g. in fami-
lies, congregate settings like migrants shelters, 
schools and prisons), are evaluated and managed 
in line with international recommendations. The 
risk of TB transmission depends on the concentra-
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си от концентрацията на микобактериите във 
въздуха, от продължителността на контакта и 
от предразположението на контактния към ин-
фекция и заболяване. Определянето на прио-
ритетните групи за изследване на контактните 
се базира на вероятността контактният 1) да 
има недиагностицирана туберкулоза; 2) да има 
висок риск да бъде инфектиран от източника; 
3) да има висок риск да развие туберкулоза ако 
се инфектира; и 4) да развие тежка форма на 
туберкулоза ако се разболее.
Добавка, адаптирана за Европейския съюз:

Пациенти, провеждащи лечение с TNF-анта-
гонисти трябва да се считат за високорискови 
контактни. Съгласно 16 стандарт от СГТЕС при 
индивиди, които са НІV инфектирани или със 
съпътстващи заболявания, трябва да се започ-
не незабавно  лечение на ЛТБИ ако се устано-
ви туберкулозна инфекция с ТКТ и /или ИГТ и 
активна туберкулоза е изключена. В случай на 
контакт с пациент с MDR-ТВ трябва да се осигу-
ри стриктно клинично мониториране, тъй като 
няма доказателства, че лечението на ЛТБИ с 
наличните медикаменти е ефективно.

Стандарт 19 (Стандарт 19 от МСГТ е валиден 
с добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Деца на възраст под 5 години и лица на всяка 
възраст с НІV инфекция, които са в близък кон-
такт с бацилоотделител, и които след внима-
телна оценка нямат активна туберкулоза, тряб-
ва да бъдат лекувани за евентуална латентна 
туберкулозна инфекция с isoniazid.
Добавка, адаптирана за Европейския съюз:

Както бе посочено в предишните стандарти 
на ЕС, при контакт с източник на MDR-ТВ не 
трябва да се провежда лечение на ЛТБИ, а да 
се осигури стриктно клинично мониториране.

Когато се установи и докаже бацилоотдели-
тел, клиницистите трябва да колаборират със 
здравните власти за да осигурят издирване на 
контактните чрез процедури, съобразени с на-
ционалните и с  международните препоръки. 

Стандарт 20 (Стандарт 20 от МСГТ е валиден 
с добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Всяка здравна институция, която се грижи за 
пациенти с доказана или подозирана туберку-
лоза, трябва да създаде и да прилага подходящ 
план за контрол на туберкулозната инфекция.
Добавка, адаптирана за Европейския съюз:

Клиницистите трябва да осигурят изолация 
на всички новоприети пациенти, които  са с 
подозирана заразна туберкулоза до момента 
на доказване или отхвърляне на тази диагноза.

С оглед предотвратяване на трансмисията 
на микобактериите  към други пациенти, пер-
сонал или посетители, бацилоотделителите 
трябва да бъдат изолирани в специални стаи 
докато се постигне бактериологична конвер-

tion of the mycobacteria in the air, the duration 
of the contact and the susceptibility of the con-
tact to infection and disease. The determination 
of priorities for contact investigation is based on 
the likelihood that a contact: 1) has undiagnosed 
TB; 2) is at high risk of having been infected by 
the index case; 3) is at high risk of developing TB if 
infected; and 4) is at risk of having severe TB if the 
disease develops.

EU-adapted supplement
Individuals undergoing treatment with TNF-an-

tagonists should be considered as high-risk con-
tacts. According to ESTC number 16, in individuals 
who are HIV infected or affected by comorbidities, 
treatment of latent infection should be promptly 
initiated if TB infection is identified by TST and/or 
IGRAs and active TB disease is excluded. In case 
of contact with an MDR-TB index case, strict clini-
cal monitoring should be provided, as there is no 
evidence that treatment of latent infection with 
available drugs is presently effective.

Standard 19 (ISTC 19 valid with an EU-adapted 
supplement)

Children under 5 yrs of age and persons of any 
age with HIV infection who are close contacts of 
an infectious index patient and who, after care-
ful evaluation, do not have active TB, should be 
treated for presumed latent TB infection with iso-
niazid.
EU-adapted supplement

As per previous ESTC, strict clinical monitoring 
and no treatment of latent infection should be 
provided if the index case is affected by an MDR-
TB strain. Clinicians should collaborate with pub-
lic health authorities in implementing adequate 
contact tracing procedures, performed according 
to national and international recommendations 
on progressive circles, when an infectious index 
case is diagnosed and notified.

Standard 20 (ISTC 20 valid with an EU-adapted 
supplement)

Each healthcare facility caring for patients who 
have, or are suspected of having infectious TB, 
should develop and implement an appropriate 
TB infection control plan.
EU-adapted supplement

Clinicians should ensure that all newly admit-
ted patients who are suspected of having infec-
tious TB are subject to respiratory isolation until 
their diagnosis is confirmed and excluded. 

In order to prevent transmission of mycobac-
teria to other patients, staff and/or visitors and 
smear-positive TB patients should ideally be iso-
lated in appropriate rooms until they achieve 
bacteriological conversion (negative-sputum 
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сия (отрицателна директна микроскопия на 
храчка). Пациентите с подозирана туберкулоза 
(при възможност) и тези с мултирезистентна 
туберкулоза (силно препоръчително) трябва 
да бъдат изолирани в стаи с вентилация с от-
рицателно налягане. 

Специалния план за контрол на инфекцията, 
за който трябва да отговаря определено лице, 
трябва да съдържа следните компоненти: ме-
нажерски активности, административен кон-
трол, контрол на околната среда и лични пред-
пазни средства. Във всички здравни заведения 
трябва да са налице адекватни административ-
ни мерки за контрол на туберкулозата, както 
и адекватни мерки за респираторен контрол 
(вкл. използване на респиратор за персонала 
след тест за напасване и използване на хирур-
гични маски за пациентите с бацилоотделяне). 
В плана също трябва да се включи обучение на 
персонала за контрол на инфекцията и стан-
дартизирано здравно обучение на пациенти-
те по отношение на това, с което трябва да се 
съобразяват при кашлица. Необходимо е да се 
създадат и комитети за контрол на предавани-
те по въздушнокапков път инфекции, в които 
да се включат експерти в тази област. 

Стандарт 21 (Стандарт 21 от МСГТ е валиден 
с добавка, адаптирана за Европейския съюз)

Всички, осигуряващи грижи, трябва да отчи-
тат пред местните здравни власти както новите 
случаи, така и рецидивите и изхода от тяхното 
лечение  в съответствие със законовите  изиск-
вания и политики. 
Добавка, адаптирана за Европейския съюз:

Специалистите трябва да оценяват ефекта от 
лечението в клиничните звена, в които рабо-
тят, на определени интервали от време (напр. 
на тримесечие). Резултите от лечението трябва 
да се отчитат пред местните здравни системи 
в съответствие със законовите  изисквания 
и политики и едновременно с това трябва да 
се използват като средство за мониторинг и 
оценка с цел повишаване качеството на работа 
с пациентите.

Информацията за резултатите от лечението 
също трябва да бъде регулярно предоставяна 
от отделите за обществено здраве на работе-
щите в системата на здравеопазването, за да се 
осигури координирана оценка на резултатите. 
Клиничното звено, което е започнало лече-
нието, трябва да е запознато с окончателния 
резултат от него даже ако пациентът е насочен 
към друго звено.  Персоналът, който подготвя 
отчетите за изхода от лечението за здравните 
власти и изготвя тримесечната оценка на слу-
чаите, лекувани в звеното, трябва да бъде до-
бре обучен за това. Този принцип е валиден и 
за пациенти, които се придвижват през грани-
ците на страните от Европейския съюз.

microscopy). Patients suspected of having TB (if 
feasible) and MDRTB patients (strongly recom-
mended) should be isolated in negative-pressure 
ventilation rooms. 

An appropriate infection control plan, man-
aged by a designated person, should include the 
following four components: managerial activities, 
administrative controls, environmental controls 
and personal protection interventions. Adequate 
administrative measures for TB infection control 
should be in place in all healthcare facilities, as 
well as adequate respiratory protection measures 
(including the use of respirators following respira-
tor fit testing for staff and the use of surgical mask 
for infectious patients). Appropriate training on 
infection control to staff, and standardised health 
education of patients on cough etiquette, based 
on validated tools, should also be included in the 
infection control plan. Infection control commit-
tees, which cover airborne diseases, and includes 
infection control experts, should also be imple-
mented.

Standard 21 (ISTC 21 valid with an EU-adapted 
supplement)

All providers must report both new and retreat-
ment TB cases and their treatment outcomes to 
local public health authorities, in conformance 
with applicable legal requirements and policies.

EU-adapted supplement
Clinicians should perform treatment outcome 

evaluations in their clinical unit at regular time 
intervals (e.g. quarterly). Treatment outcomes 
should be reported to local public health au-
thorities, in conformance with applicable require-
ments and policies and, at the same time be used 
as a monitoring and evaluation tool to improve 
the quality of patient management.

Information on treatment outcome should also 
regularly be channelled back from the public 
health department to the healthcare providers, to 
allow a coordinated evaluation of the outcomes. 
Information on the final outcome of patients 
should be available at the clinical unit which ini-
tiated treatment, even when the patient is trans-
ferred out. Adequate training must be provided 
to health staff in charge of reporting treatment 
outcomes to public health authorities and per-
forming the quarterly evaluation of own cases. 
This principle is also applicable to TB patients 
moving across the EU borders .
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Резюме
Статията е литературен обзор за мястото на тирозин-киназния инхибитор (ТКИ) gefitinib в 

хода на системната терапия на недребноклетъчния белодробен карцином (НДКБК) според му-
тационния статус на гена за рецептора на епидермалния растежен фактор (EGFR). Подробно се 
описват сигналния път на EGFR, терапевтичната и прогностичната стойност на EGFR-мутациите 
при НДКБК и връзката между тези мутации, и терапевтичния отговор към gefitinib, даващи осно-
вание за развитие на т.нар. генотип-базирана терапевтична стратегия.

Описва се съвременното познание за соматичните EGFR-мутации и молекулярните механи-
зми за отговор към gefitinib, утвърждаващи клиничното приложение на медикамента, като въз-
можен избор за първа линия системна терапия при НДКБК с активиращи EGFR-мутации. 

Дискутират се и известните към момента механизми за развитие на вторична резистентност в 
хода на лечението с gefitinib. 

Ключови думи: Gefitinib, тирозин-киназни инхибитори, НДКБК, EGFR, EGFR-мутации, химиоте-
рапия, таргетна терапия, придобита вторична резистентност.

а. Консулова, и. донев, д. Калев 
Клиника по медицинска онкология, УМБАЛ Света Марина – Варна
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Abstract
This article is a review of the role of the tyrosine-kinase inhibitor (TKI) gefitinib in the medical 

treatment of non-small cell lung cancer (NSCLC) in view of the mutation status of the receptor for the 
epidermal growth factor (EGFR). Detailed overview of the EGFR signaling pathway, the prognostic and 
the predictive value of the EGFR-mutations in NSCLC has been performed. The relation between these 
mutations and the clinical efficacy of gefitinib is discussed as possible grounds for further research 
over of the genome-based therapeutic strategy. 

The defined so far mechanisms for secondary drug resistance, developing during the treatment 
with gefitinib are also a matter of discussion in the present article.

Key words: Gefitinib, tyrosine-kinase inhibitors, NSCLC, EGFR, EGFR-mutations, chemotherapy, 
target treatment, acquired secondary resistance.
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Торакална Медицина
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Background
Lung cancer (LC) is the leading cause of death 

among patients with malignancies (51). A small 
percent of the patients with advanced disease at 
the time of diagnosis (< 15 %) can be cured and 
have survival beyond 5 years (24). 

Lung cancer can be divided into small-cell 
lung cancer (SCLC) and non-small cell lung can-
cer (NSCLC). The non-small cell cancer accounts 
for about 85% of cases and is subdivided into 
squamous-cell, adenocarcinoma and large-cell 
subtypes (7). In the latter years in the US and also 
in other regions the incidence of the adenocar-
cinoma histologic subtype exceeds that of the 
squamous cell subtype (20, 27).

The pathogenesis of LC is not clear. Different 
environmental factors (bacterial and viral infec-
tions, pollution and smoking) take part in the car-
cinogenesis (38). The development of LC is also 
related to the accumulation of a number of ge-
netic and/or epigenetic changes (8, 19, 61).

The epidermal growth factor receptors and 
non-small cell lung cancer

Human tumors often have high expression of 
epidermal growth factor (EGF) and its receptors 
(EGFR), including EGFR/HER1, c‐erbB2/HER2, c‐
erbB3/HER3 and c‐erbB4/HER4 (11, 39, 55, 58, 74). 
All receptors have a common extracellular ligand-
binding domain, which has an adenosine triphos-
phatase binding site and tyrosine-kinase activity. 
An exception is the HER3, which is not associated 
with such activity. When bound to the EGF-ligand, 
the receptors is activated and homo- or heterodi-
merization occurs, leading to the activation of the 
intrinsic tyrosine-kinase activity, resulting in auto-
phosphorylation of the tyrosine residues. The lat-
ter activate signaling pathways, transmitting the 
stimulus to the nucleus. These signaling cascades 
include Ras‐Raf‐MAP-kinases, PI3K‐Akt and STAT-
pathways, which finally exert regulatory effect on 
the cell proliferation, differentiation, survival and 
migration (46, 47, 73).

The EGFR is also being expressed, but in dif-
ferent, significantly lower levels, in a number of 
normal human tissues. Its overexpression or ac-
tivation may lead to malignant transformation 
(43). Overexpression is found in about 40-80% 
of NSCLC (18, 58) and is commonly related to ag-
gressiveness, increased metastatic potential, high 
proliferative activity and poor prognosis (46, 47, 
52, 73). Apart from overexpression, mutation of 
EGFR (EGFRvIII) is also possible, with the recep-
tor’s tyrosine-kinase activity remaining perma-
nently stimulated; this mechanism was identified 
mostly in NSCLC (13, 22, 53) and it plays a role in 
the carcinogenesis (30, 76).

Увод
Белодробният карцином (БК) е водеща при-

чина за смърт сред пациенти със злокачест-
вени болести (51). Малка част (< 15%) могат да 
бъдат излекувани и да имат преживяемост над 
пет години при авансирал стадий по време на 
диагноза (24). 

Белодробният карцином се разделя на дреб-
ноклетъчен (ДКБК) и недребноклетъчен (НД-
КБК) вариант. Недребноклетъчният се среща в 
около 85% от случаите и допълнително се под-
разделя на плоскоклетъчен, аденокарцином и 
голямоклетъчен подтип (7). През последните 
години в САЩ и други региони на света хисто-
логичният вариант на аденокарцином надми-
нава по честота плоскоклетъчния (20, 72).

Патогенезата на БК е неясна. Различни фак-
тори на околната среда (бактериални и вирус-
ни инфекции, замърсяване и тютюнопушене) 
участват в процеса на карциногенеза (38). 
Възникването на БК се свързва и с натрупване 
на множество генетични и/или епигенетични 
промени (8, 19, 61).
Рецептори за епидермален растежен фак-
тор и недребноклетъчен белодробен кар-
цином

Човешките тумори често експресират високи 
нива на епидермален растежен фактор (EGF) и 
негови рецептори (EGFR), които включват EGFR/
HER1, c‐erbB2/HER2, c‐erbB3/HER3 и c‐erbB4/
HER4 (11, 39, 55, 58, 74). Всички рецептори имат 
общ екстрацелуларен лиганд-свързващ до-
мейн, който притежава място за свързване с 
аденозин-трифосфатаза (АТФ) и притежава ти-
розин-киназна активност. Изключение прави 
HER3, който не е свързан с такава активност. 
При свързване на лиганда на EGF рецепторът 
се активира, осъществява се хомо- или хете-
родимеризация, която, от своя страна, води до 
активиране на вътрешната тирозин-киназна 
активност с последстваща автофосфорилация 
на тирозинните остатъци. Последните активи-
рат сигналните пътища, предаващи стимулация 
към ядрото. Тези сигнални каскади включват 
Ras‐Raf‐MAP-кинази, PI3K‐Akt и STAT-пътища, 
които в крайна сметка оказват регулаторен 
ефект върху клетъчната пролиферация, дифе-
ренциация, оцеляване и миграция (46, 47, 73).

Рецепторът EGFR е експресиран в различни, 
значително по-ниски нива и в голяма част от 
нормалните човешки тъкани. Свръхекспреси-
ята или активацията му може да доведе до ма-
лигнено трансформиране (43). Свръхекспре-
сия се наблюдава в около 40-80% от НДКБК (18, 
58) и често се свързва с агресивност на тумора, 
увеличен метастатичен потенциал, висока про-
лиферативна активност и лоша прогноза (46, 
47, 52, 73). Освен свръхекспресия, е възможно 
и мутиране на EGFR (EGFRvIII), при което тиро-
зин-киназната активност на рецептора остава 
продължително стимулирана; този механизъм 
е идентифициран главно при НДКБК (13, 22, 53) 
и участва в процеса на туморогенеза (30, 76).
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Gefitinib и EGFR-мутации
Тъй като EGFR често е свъръхекспресиран и 

участва в туморогенезата на НДКБК, този ре-
цептор и сигналният му път могат да бъдат по-
тенциални прицели за таргетно лечение. Спе-
цифични тирозин-киназни инхибитори (ТКИ) 
(EGFR-ТКИ), gefitinib и erlotinib, са одобрени 
за първи път от Американската лекарствена 
комисия (FDA) като монотерапия при аванси-
рал или метастатичен НДКБК (14, 66). И двата 
медикамента се свързват с мястото на АТФ 
във вътреклетъчния домейн и така инхибират 
фосфорилацията на рецептора. 

Gefitinib (ZD1839, Iressa®, AstraZeneca 
Pharmaceuticals) представлява орален медика-
мент, който блокира тирозин-киназната актив-
ност на EGFR и възпрепятства индуцираната 
от EGF пролиферация при клетъчни култури. 
Агентът инхибира растежа и предизвиква ре-
гресия при приложение върху човешки тумор-
ни ксенографти, свръхекспресиращи EGFR (75). 
Продължителният прием е определен като най-
удачна схема на лечение поради най-добро 
продължително потискане на сигналния път от 
EGF-рецептора, доказано при модели със жи-
вотни (75) и считано за идентично при раковите 
болести при човек (25, 37). Първоначално фаза 
I клинично проучване определя диарията като 
дозо-лимитираща токсичност при дневен при-
ем на 700-1000mg gefitinib (5, 25, 37, 56). Описан 
е също и обрив, подобен на акне. За разлика от 
конвенционалната химиотерапия, gefitinib не 
води до миелосупресия, невропатия или сигни-
фикантна алопеция. В тези фаза I и последващи 
фаза II проучвания (36) се потвърди бързото по-
добрение на симптомите, свързани с раковата 
болест, и постигане на образна рентгенологич-
на регресия при пациенти с НДКБК, получили 
предшестваща химиотерапия (35).

Ефективността на gefitinib е оценена в две 
рандомизирани двойнослепи фаза II клинич-
ни изпитвания при пациенти с НДКБК (21, 36). 
Резултатите показват добра поносимост към 
пероралните EGFR‐TKИ. Gefitinib притежава 
значима антитуморна активност и подобрява 
значително свързаните с карцинома симптоми 
в определени подгрупи от пациенти (10-19%). 
Жените, непушачите, пациентите от азиатската 
раса и пациентите с аденокарцином показват 
по-добър отговор спрямо мъжете, пушачите, 
кавказката раса и другите хистологични под-
типове на НДКБД (14, 21, 36).

За да се определи дали мутациите в EGFR-ге-
на имат предиктивна стойност за отговор към 
лечението с ТКИ, са проведени допълнителни 
изследвания, секвениращи всичките му 28 ек-
зона. Така са идентифицирани няколко важни 
активиращи мутации, при които е открита впе-
чатляваща корелация с отговора към лечение с 
gefitinib (40, 48). Това откритие е известно като 
най-важното молекулярно събитие при БК (42) 
и стимулира търсенето в тази област, водейки 
до откриване и на други мутации (Табл. 1).

Gefitinib and EGFR-mutations
As EGFR is commonly overexpressed and plays 

a role in the NSCLC carcinogenesis, this receptor 
and its signaling pathway can be a potential ther-
apeutic target. The selective tyrosine-kinase in-
hibitors (TKI) (EGFR-TKI) gefitinib и erlotinib were 
the first to get approval by the Food and Drug Ad-
ministration (FDA) as monotherapy for advanced 
or metastatic NSCLC (14, 66). Both drugs bind 
to the ATP site in the intracellular domain, thus 
blocking the receptor phosphorylation. 

Gefitinib (ZD1839, Iressa®, AstraZeneca Phar-
maceuticals) is an oral drug, blocking the EGFR 
tyrosine-kinase activity and preventing the EGF-
induced proliferation in cell cultures. When ad-
ministered to human xenografts with EGFR over-
expression, the agent inhibits growth and causes 
regression (75). Its long-lasting use is considered 
to be the best therapeutic regimen due to the 
best durable suppression of the EGF-receptor 
signaling pathway, shown in animal models (75), 
considered to be identical in human cancers (25, 
37). A phase I pilot study identified diarrhea as 
dose-limiting toxicity indicator in daily intake of 
700-1000mg gefitinib (5, 25, 37, 56). Acneiform 
rash was also described. Unlike conventional che-
motherapy, gefitinib causes no myelosuppres-
sion, neuropathy or significant alopecia. In these 
phase I and the later phase II trials (36) the quick 
resolution of cancer-related symptoms and the 
radiologic regression in NSCLC patient after pre-
ceding chemotherapy was confirmed (35).

The efficacy of gefitinib was evaluated in two 
Phase II, randomized, double-blind clinical trials 
in NSCLC patients (21, 36). The results show good 
tolerance of the oral EGFR‐TKI. In certain patient 
sub-groups (10-19%), gefitinib shows significant 
anti-tumor activity and considerable improve-
ment of the cancer-related symptoms. Women, 
non-smokers, Asian patients and adenocarcino-
ma patients show better response, compared to 
men, smokers, Caucasian patients and patients 
with other histologic sub-types of NSCLC (14, 21, 
36). 

To determine whether the EGFR-gene muta-
tions have predictive value for response to the 
therapy with TKI, additional studies, sequencing 
all of it 28 exons, have been conducted. This way 
a couple of important activating mutations with 
impressive correlation to the response to gefi-
tinib have been identified (40, 48). This discovery 
is considered to be the most important molecular 
event with relation to LC (42) and it stimulates the 
research in this area, resulting in the discovery of 
other mutations (Table 1).
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Генотипизиращи методи
Два важни фактора повлияха откриването на 

соматичните EGFR-мутации в клиничен аспект. 
Първият е наличието на туморен геном; без 
съмнение получените по хирургичен път зам-
разени (78) и парафинови туморни проби (16) 
са най-удачни за анализ на мутационния ста-
тус, тъй като тъканите са директно резецирани 
от първичния тумор и предоставят достатъчно 
материал за генотипизиране. Голяма част от 
пациентите обаче не подлежат на хирургич-
но лечение при поставяне на диагнозата (на-
преднал стадий на болестта) затова нехирур-
гични проби (биопсия или плеврални изливи) 
също подлежат на изследване. Asano и съавт. 
(4) даже успяват да изолират EGFR-мутации от 

Method for gene sequencing
Two important factors influenced the discovery 

of the somatic EGFR-mutations and their clinical 
relevance. The first is the tumor genome avail-
ability; the surgically-acquired frozen (78) and 
paraffin-embedded (16) tumor samples are be-
yond any doubt the best suited ones for mutation 
status analysis, as they have been resected direct-
ly from the primary tumor and present enough 
material for gene sequencing. A large number 
of patients though are not elective for surgery at 
diagnosis (advanced disease) and so non-surgical 
samples (biopsy or pleural effusion) are also liable 
to investigation. Asano et al. (4) even succeeded 
to isolate EGFR-mutations from soluble DNA, ex-
tracted from pleural fluid. The second factor is the 

Промяна  
в последователността

Eкзон 18

 2126AT

 2126AC

 2126AG

 2125GA

 2155GA

 2155 GT 

 2155 GA

 2156 GC

 2159 CT

Eкзон 19

 2225TC

 Del (2236–2244)+ 
2245GC+2248GC

 Del (2235–2249)/del (2236–2250) 
 

 Del (2235–2236)+

 Del (2242–2248) + 2241AC

 Del (2237–2251) + 2252CT

 Del (2237–2251)

 Del (2235–2236)+

 Del (2239–2252)/

 Del (2235–2252)+

 2254TA + 2255CT

 Del (2235–2236)+

 Del (2242–2248) + 2241AC

 2237–2238 AATC+

 Del (2239–2253)

 Del (2484–2501)

 Del (2237–2254) + 2255CT

 Del (2239–2247)

 Del (2239–2247) + 2248GC

 Del (2240–2248) + 2239TC

 Del (2238–2252)/

 Del (2239–2253)/

 Del (2240–2254)

 Del (2240–2251)

 Del (2239–2256)

 Del (2239–2256) + 2258 CA

 Del (2238–2255) + 2237AT

 Del (2240–2257) 
 

 Del (2240–2257)

 Del (2254–2277)

 2273AG

Екзон 20

 2308 ins GCCATA

 2308 ins CCAGCGTGG+

 2310CT silent

 2303GT

 Dup (2549–2557)

 2308–2316 ins GCCAGCGTG

 2320–2322 ins CAC

 2317–2222 ins AACCCC+

 2223 C>T

 2320–2325 ins CCCCAC

 2320–2328 ins AACCCCCAC

 2326CT

 2308 ins (CCAGCGTGG)+

 2310CT + 2315CG

 2311 ins (GCGTGGACA)+

 2315CG

 2369 CT

Eкзон 21

 2743TG

 2750AT

 2758CG

 2513TC

 2520CT

 2527GA

 2551GA

 2572CA

 2573TG 
 

 2582TA

 2593GA

 2612CT

Промяна  
в последователността

Заместване  
на аминокиселини

E709V

E709A

E709G

E709K

I715S

G719C 

G719S

G719A

S720F

V742A

E746‐R748 del с E749Q,  
A750P

E746‐A750 del 
 

E746‐A750 del с I, P ins

E746‐A750 del с V ins

E746‐T751 del с A ins

E746‐T751 del с I ins

E746‐T751del с I, P ins

E746‐T751 del с V ins

E746‐S752 del с D ins

E746‐S752 del с V ins

L747‐E749

L747‐E749 del с P ins

L747‐T750 del с P ins

L747‐T751 del

L747‐T751 del с S ins

L747‐S752 del

L747‐S752 del с Q ins

L747‐S752 del, E746V

L747‐P753 del с S ins 
 

L747S, R748‐P753 del

S752‐I759 del

E758G

M766‐A767 с AI ins

A767‐S768 с SVA ins

S768I

S768‐D770 dup

ASV770‐772 ins

H774 ins

NP773‐774 ins, H775Y

PH774‐775 ins

NPH774‐776 ins

R776C

ins779 ASV+P782R

ins780 SVD+P782R

T790M

L833V

H835L

L838V

L838P

A840A

V843I

V851I

L858M

L858R 
 

L861Q

E856L

A871V

Заместване  
на аминокиселини

 
Референция

44, 63

27, 78

27, 78

78

63

16, 27, 40, 41, 
44, 63, 78

27, 48, 63, 78

16, 27, 44, 63, 67

63, 67

65

16 

16, 27, 40, 41, 
44, 45, 48, 63, 
65, 67, 78

67

63

27, 41, 45, 67, 78

63, 67

67

63, 65

27

45, 67, 78

41

44, 48, 63, 78

63, 67

27, 63, 65, 67

40, 41, 67

27, 67

63

48

27, 40, 41, 44, 
45, 48, 63, 65, 
67, 78

16

16, 48

65

16

16

16, 27, 63, 78

27

63

63

63

63

63

49

67

67

6, 32, 34, 50

27

27

27

65

65

65

65

41

16, 27, 40, 41, 
44, 45, 48, 63, 
65, 67, 78

27, 40, 44, 63, 78

65

65

 
Референция

Таблица 1. Идентифицирани мутации в екзони 18-21 на EGFR-гена (RefSeq NM_005228).*
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Change in the sequence

Exon 18

 2126AT

 2126AC

 2126AG

 2125GA

 2155GA

 2155 GT 

 2155 GA

 2156 GC

 2159 CT

Exon 19

 2225TC

 Del (2236–2244)+ 
2245GC+2248GC

 Del (2235–2249)/del (2236–2250) 
 

 Del (2235–2236)+

 Del (2242–2248) + 2241AC

 Del (2237–2251) + 2252CT

 Del (2237–2251)

 Del (2235–2236)+

 Del (2239–2252)/

 Del (2235–2252)+

 2254TA + 2255CT

 Del (2235–2236)+

 Del (2242–2248) + 2241AC

 2237–2238 AATC+

 Del (2239–2253)

 Del (2484–2501)

 Del (2237–2254) + 2255CT

 Del (2239–2247)

 Del (2239–2247) + 2248GC

 Del (2240–2248) + 2239TC

 Del (2238–2252)/

 Del (2239–2253)/

 Del (2240–2254)

 Del (2240–2251)

 Del (2239–2256)

 Del (2239–2256) + 2258 CA

 Del (2238–2255) + 2237AT

 Del (2240–2257) 
 

 Del (2240–2257)

 Del (2254–2277)

 2273AG

Exon 20

 2308 ins GCCATA

 2308 ins CCAGCGTGG+

 2310CT silent

 2303GT

 Dup (2549–2557)

 2308–2316 ins GCCAGCGTG

 2320–2322 ins CAC

 2317–2222 ins AACCCC+

 2223 C>T

 2320–2325 ins CCCCAC

 2320–2328 ins AACCCCCAC

 2326CT

 2308 ins (CCAGCGTGG)+

 2310CT + 2315CG

 2311 ins (GCGTGGACA)+

 2315CG

 2369 CT

Exon 21

 2743TG

 2750AT

 2758CG

 2513TC

 2520CT

 2527GA

 2551GA

 2572CA

 2573TG 
 

 2582TA

 2593GA

 2612CT

 
Change in the sequence

 
Amino acid substitution

E709V

E709A

E709G

E709K

I715S

G719C 

G719S

G719A

S720F

V742A

E746‐R748 del с E749Q,  
A750P

E746‐A750 del 
 

E746‐A750 del с I, P ins

E746‐A750 del с V ins

E746‐T751 del с A ins

E746‐T751 del с I ins

E746‐T751del с I, P ins

E746‐T751 del с V ins

E746‐S752 del с D ins

E746‐S752 del с V ins

L747‐E749

L747‐E749 del с P ins

L747‐T750 del с P ins

L747‐T751 del

L747‐T751 del с S ins

L747‐S752 del

L747‐S752 del с Q ins

L747‐S752 del, E746V

L747‐P753 del с S ins 
 

L747S, R748‐P753 del

S752‐I759 del

E758G

M766‐A767 с AI ins

A767‐S768 с SVA ins

S768I

S768‐D770 dup

ASV770‐772 ins

H774 ins

NP773‐774 ins, H775Y

PH774‐775 ins

NPH774‐776 ins

R776C

ins779 ASV+P782R

ins780 SVD+P782R

T790M

L833V

H835L

L838V

L838P

A840A

V843I

V851I

L858M

L858R 
 

L861Q

E856L

A871V

 
Amino acid substitution

 
Reference

44, 63

27, 78

27, 78

78

63

16, 27, 40, 41, 
44, 63, 78

27, 48, 63, 78

16, 27, 44, 63, 67

63, 67

65

16 

16, 27, 40, 41, 
44, 45, 48, 63, 
65, 67, 78

67

63

27, 41, 45, 67, 78

63, 67

67

63, 65

27

45, 67, 78

41

44, 48, 63, 78

63, 67

27, 63, 65, 67

40, 41, 67

27, 67

63

48

27, 40, 41, 44, 
45, 48, 63, 65, 
67, 78

16

16, 48

65

16

16

16, 27, 63, 78

27

63

63

63

63

63

49

67

67

6, 32, 34, 50

27

27

27

65

65

65

65

41

16, 27, 40, 41, 
44, 45, 48, 63, 
65, 67, 78

27, 40, 44, 63, 78

65

65

 
Reference

Table 1. Identified mutations in exons 18-21 of the EGFR-gene (RefSeq NM_005228).*
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*Only the mutations, changing both the nucleotide and amino-acid sequences, are 
presented.

“purity” of the tumor genome: the samples ac-
quired often contain a large number of normal, 
non-cancerous cells, which increase the number 
of “wild” type alleles and which can distract the 
signal of the biologically active and important so-
matic mutations. Therefore the sensitivity of the 
gene-sequencing method is of great importance 
for the discovery of mutations.

There are different methods for determining 
the EGFR-status, but the most commonly used are 
the PCR‐based ones (16, 27, 40, 48, 63). The Single‐
strand conformation polymorphism (SSCP) test is 
being used. The most common EGFR-mutations 
are deletions, insertions and missense mutations, 
usually occurring in the tyrosine-kinase coding 

разтворима ДНК, екстрахирана от плеврална 
течност. Вторият фактор е „чистотата“ на тумор-
ния геном: в получените проби често има голя-
ма част от нормални неракови клетки, които 
увеличават количеството на алелите „див тип“ 
и могат да разсеят сигнала на биологично ак-
тивните и важни соматични мутации. Ето защо 
сензитивността на генотипизиращия метод е 
от голямо значение за откриване на мутации.

Съществуват различни методи за определя-
не на статуса на EGFR, но най-често използвани 
са PCR‐базираните (16, 27, 40, 48, 63). Използва 
се също и тестът с едноверижен конформацио-
нен полиморфизъм (Single‐strand conformation 
polymorphism, SSCP). Най-честите мутации в 
EGFR са делеция, инсерция и миссенс-мутация 
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и най-често възникват в кодиращия тирозин-
киназен домейн (екзони 18-21). Aминокисели-
ните на 746-753 позиция се кодират от екзон 19, 
а аминокиселината на 858 позиция – от екзон 
21. Това са „горещите точки“, в които възникват 
над 80% от мутациите. Всички идентифицира-
ни мутации са соматични, а не наследствени. 

Описаните по-горе EGFR-мутации възник-
ват рано в процеса на карциногенеза и нямат 
връзка със стадия на болестта (41). Добре- или 
умеренодиференцираните тумори имат пове-
че EGFR-мутациии отколкото нискодиферен-
цираните (67). Някои мутации могат да са на-
лични в епитела на нормални респираторни 
пътища (70). Онкогенните качества на мутира-
лите EGFR-гени се свързват с усилване на зави-
симата от ЕRF-рецепторна активация (Tyr1068) 
(40). Пътищата надолу към ядрото – протеин-
киназата B (Akt) и сигналните трансдюсери и 
активатори на транскрипцията (STAT) – също 
са активирани (33, 68, 71) и имат важна анти-
апоптозна функция. При мутация на EGFR ре-
цепторът се потиска от малки РНК и пътищата 
Akt и STAT се блокират, индуцирайки апоптоза. 
Същият ефект се постига и от приложение на 
EGFR‐ТКИ върху клетъчни линии (49, 68, 71). 
Тези данни предполагат, че мутациите в EGFR 
поддържат растежа на туморните клетки и 
поддържат малигнения си фенотип чрез се-
лективно активиране на Akt и STAT сигналните 
пътища. 

Мутации в EGFR-гена се откриват при около 
30-40% от НДКБК и се свързват с чувствител-
ност на тумора за лечение с gefitinib (26, 57, 69). 
Връзка между EGFR-мутациите и увеличения 
брой копия на EGFR-гена са доказани в пред-
клинични (1, 71) и клинични изпитвания (1, 45, 
69) и това би могло да обясни защо gefitinib е 
активен и при тумори с амплификация на EGFR. 
Фактори, предполагащи развитие на EGFR-
мутации при недребноклетъчен белодро-
бен карцином

Като цяло EGFR-мутациите са по-чести при 
пациенти с ориенталски произход, при жени, 
при непушачи и при хистологичен подтип на 
аденокарцином (64).

Етнически произход. Честотата на EGFR-му-
тациите варира: при Кавказката раса са около 
5-13% (16, 41, 63), докато при източноазиатците 
честотата е около 30-40% (27, 34, 63). Междует-
ничеките различия могат да бъдат обяснени с 
доминиращите полиморфизми на единични 
нуклеотиди при Азиатската и Кавказката попу-
лации. 

Тютюнопушене. Това е най-значимият рис-
ков фактор за развитие на БК. Нитрозамините 
и ароматните въглеводороди са двата класа 
вещества от около стоте карциногена, които 
водят до развитие на мутации (54). Цигарени-
ят дим обаче не е мутагенен фактор за EGFR, 
тъй като мутациите са по-чести при пациен-
ти, които никога не са пушили. Други рискови 
фактори за възникване на EGFR-мутации при 

domain (exons18-21). The amino acids on posi-
tion 746-753 are coded by exon 19 and the amino 
acid on position 858 – by exon 21. These are the 
“hot spots”, in which more than 80% of mutations 
occur. All identified mutations are somatic, not 
inherited. 

The described EGFR-mutations develop early 
in the carcinogenesis and are not related to the 
stage of the disease (41). The well- and moder-
ately-differentiated tumors have more EGFR-mu-
tations than the poorly-differentiated ones (67). 
Some mutations can be seen in the epithelium 
of the normal respiratory passages (70). The on-
cogenic properties of the mutant EGFR-genes are 
related to the amplification of the ЕRF-dependent 
receptor activation (Tyr1068) (40). The pathways 
to the nucleus – protein-kinase B (Akt) and the 
signal transducers and transcription activators 
(STAT) – are also activated (33, 68, 71) and have 
an important anti-apoptotic function. With muta-
tions the EGFR is suppressed by small RNA and 
the Akt and STAT pathways are blocked, induc-
ing apoptosis. The same effect is achieved and 
through the use of EGFR‐TKI on cell lines (49, 68, 
71). These data suggest that the EGFR mutations 
support the tumor cells growth and their malig-
nant phenotype through selective activation of 
the Akt and STAT signaling pathways. 

EGFR-gene mutations are found in approxi-
mately 30-40% of the NSCLC cases and are re-
lated to tumor-sensitivity to gefitinib (26, 57, 69). 
The relation between the EGFR-mutations and 
the increased number of EGFR-gene copies has 
been shown in both pre-clinical (61, 66) and clini-
cal studies (1, 45, 69), and that could explain why 
gefitinib is active for the treatment of tumors with 
EGFR amplification. 
Factors, assuming the development of EGFR-
mutations in non-small cell lung cancer

Generally the EGFR-mutations are more com-
mon in patients of oriental descent, women, non-
smokers and in patients with adenocarcinoma 
(64).

Ethnicity. The prevalence of the EGFR-muta-
tions varies: approximately 5-13% in the Cauca-
sian race (16, 41, 63) and approximately 30-40% 
in the East-Asian population (27, 34, 63). The dif-
ferences between the ethnic groups can be ex-
plained with the dominant polymorphisms of the 
single nucleotides in the Asian and the Caucasian 
population.

Smoking. This is the most significant risk fac-
tor for the development of LC. The nitrosamines 
and the aromatic hydrocarbons are two classes of 
compounds from about a hundred carcinogens, 
resulting in the development of mutations (54). 
The tobacco smoke though is not a mutagenic 
factor for EGFR, because the mutations are more 
common in never-smokers. Other risk-factors 
for the development of EGFR-mutations in non-
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smokers could be lung diseases, passive smoking, 
cooking fumes in closed premises, professional 
hazards, etc. (9). Additional research is necessary 
for the identification of the multiple mutagenic 
factors and the exact qualification of their muta-
genic potential.

Sex. The EGFR-mutations are more common in 
women, especially of Asian descent. This differ-
ence is attributed to their daily routine – women 
generally smoke less, perform household work 
(cooking and cleaning), while men are more com-
monly heavy smokers and have different social 
activities.

NSCLC histology. The EGFR-mutations are more 
common in adenocarcinoma than in other his-
tologic subtypes. The adenocarcinoma usually 
arises in the peripheral airways (23). The specific 
cellular surrounding could be more pliable to fac-
tors, inducing EGFR-mutations.

Clinical significance of the EGFR-mutations
The presence of activating EGFR-mutations is 

considered to be the best predictive marker for 
response to therapy with TKI. A number of retro-
spective analyses have shown that the objective 
response rate of the gefitinib therapy is higher in 
patients with mutations compared to the ones 
with the “wild type” receptor (Table 2).

The first retrospective trial was conducted in 
Japan and included 75 patients with advanced 
NSCLC on chemotherapy. Of them 25 patients 
had EGFR-mutations, 16 patients were treated 
with gefitinib and the remaining 9 patients were 
on chemotherapy. Once again therapeutic re-

непушачи могат да са други белодробни бо-
лести, пасивно тютюнопушене, изпарения при 
готвене в затворени помещения, вредности в 
работната среда и др. (9). Необходими са до-
пълнителни изследвания за идентифициране 
на множеството мутагенни фактори с оглед 
прецизиране на тяхната мутагенна способност.

Пол. EGFR мутациите са по-чести при жени, 
особено от азиатски произход. Тази разлика се 
свързва с техния начин на живот – като цяло 
жените са в по-голяма степен непушачи, рабо-
тят в домакинство (готвене и чистене), докато 
мъжете по-често са интензивни пушачи и са 
по-често свързани с други социални дейности.

Хистология на НДКБК. EGFR-мутациите се 
срещат по-често при аденокарцином спрямо 
останалите хистологични подтипове. Адено-
карциномът обикновено възниква в перифер-
ните дихателни пътища (23). Възможно е спе-
цифичната клетъчна среда да е по-податлива 
на влияния, индуциращи EGFR-мутации.
Клинично значение на EGFR-мутациите

Наличието на активиращи EGFR-мутации се 
смята за най-добрия предиктивен маркер за 
отговор към лечение с ТКИ. Множество ре-
троспективни анализи показват, че обективни-
ят отговор при лечение с gefitinib е по-висок 
при пациенти с мутации спрямо тези с „див 
тип“ на рецептора (Табл. 2).

Първото проспективно изпитване е прове-
дено в Япония със 75 пациенти с авансирал 
НДКБК, неполучавали химиотерапия. От тях 
25 са с EGFR-мутации, 16 получават лечение с 
gefitinib, а останалите 9 – химиотерапия. Отно-
во е регистриран терапевтичен отговор към 

Мутации/отговор 
при лечение  

с EGFR‐TКИ (%)

Oбективен отговор* 
(мутирал срещу 

“див тип”)

Време до прогресия* 
(месеци; мутирал срещу 

“див тип”)

Средна преживяемост (месеци; мутирал 
срещу “див тип”)

Lynch40

Paez48

Huang27

Cappuzzo10

Eberhard16

Mitsudomi44

Taron45

Shih65

Takano69

8/9 (89)

5/5 (100)

7/9 (78)

8/12 (67)

8/26 (31)

24/26 (92)

16/22 (73)

20/23 (87)

32/35 (91)

—

—

—

53% срещу 5%

53% срещу 18%

83% срещу 10%

94% срещу 13%

69% срещу 9%

82% срещу 11%

—

—

—

9.9 срещу 2.6 (p = 0.02)

8 срещу 5 (p < 0.001)

—

—

9 срещу 2.2 (p = 0.001)

12.6 срещу 1.7 (p < 0.001)

—

—

—

20.8 срещу 8.4 (p = 0.09)

Не е постигната срещу 10 (p < 0.001)

Сигнификантно по-дълга (p = 0.005)

Не е постигната срещу 9.9 (p < 0.001)

13.9 срещу 4.8 (p = 0.013)

20.4 срещу 6.9 (p < 0.001)

Tаблица 2. EGFR-мутации, клиничен отговор при лечение с ТКИ и обща преживяемост.

Mutations/response 
to treatment with 

EGFR‐TKI (%)

Objective response 
rate* (mutated 
vs.“wild type”)

Time to progression* 
(months; mutated  

vs.“wild type”)

Mean survival  
(months; mutated vs.“wild type”)

Lynch40

Paez48

Huang27

Cappuzzo10

Eberhard16

Mitsudomi44

Taron45

Shih65

Takano69

8/9 (89)

5/5 (100)

7/9 (78)

8/12 (67)

8/26 (31)

24/26 (92)

16/22 (73)

20/23 (87)

32/35 (91)

—

—

—

53% vs. 5%

53% vs. 18%

83% vs. 10%

94% vs. 13%

69% vs. 9%

82% vs. 11%

—

—

—

9.9 vs. 2.6 (p = 0.02)

8 vs. 5 (p < 0.001)

—

—

9 vs. 2.2 (p = 0.001)

12.6 vs. 1.7 (p < 0.001)

—

—

—

20.8 vs. 8.4 (p = 0.09)

Not achieved vs. 10 (p < 0.001)

Significantly longer(p = 0.005)

Not achieved vs. 9.9 (p < 0.001)

13.9 vs. 4.8 (p = 0.013)

20.4 vs. 6.9 (p < 0.001)

Table 2. EGFR-mutations, clinical response to the therapy with TKI and general survival rate. 

*обективен отговор (пълна или частична ремисия). 
— няма данни. 

*Objective response rate (complete or partial remission). 
— no data. 
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gefitinib при 75% от пациентите (28). В послед-
ствие е проведено и друго фаза II проспектив-
но клинично проучване, при което се съобща-
ват подобни резултати (3).

Чувствителността към лечение с gefitinib 
зависи от типа на мутацията, както и от нали-
чието на други такива. Пациенти с делецион-
на мутация в екзон 19 отговарят в по-голяма 
степен на лечението спрямо тези с мутация 
тип L858R в екзон 21 (29, 44). Възникването на 
допълнителна мутация в екзон 22 (K884E) води 
до чувствителност към лечение с gefitinib, но 
корелира с резистентност към erlotinib (12). 
Смята се, че наличието на EGFR-мутации пред-
полага по-добра прогноза при пациенти с НД-
КБК – времето до прогресия и общата прежи-
вяемост са по-големи (Табл. 2) (10, 44, 45, 65, 
69). През 2006г. са публикувани резултатите от 
проучването ISEL (IRESSA Survival Evaluation in 
Lung Cancer), което е рандомизирано фаза III 
изпитване и сравнява ефикасността на gefitinib 
спрямо плацебо при 1 692 пациенти, рефрак-
терни на провеждана химиотерапия за аван-
сирал НДКБК. Въпреки че в това изпитване не 
се наблюдава статистически значима разлика 
в преживяемостта в двете групи, в предвартел-
ния анализ е демонстрирана достоверна полза 
по отношение на преживяемостта при пациен-
ти непушачи или такива с азиатски произход 
(65). Разликата в обективния отговор в групата 
с gefitinib при наличие или отсъствие на EGFR-
мутация е впечетляваща (71.2% срещу 1.1%). 
Тези резултати показват, че ако е възможно, 
EGFR-мутационният статус трябва да бъде оп-
ределян преди избор на лечение на пациенти 
с белодробен аденокарцином (26).

Резултатите от ISEL логично водят до прове-
деждане на проучването IPASS (IRESSA Pan-Asia 
Study), което е рандомизирано, двойносляпо 
широкомащабно изпитване, включващо 1 217 
пациента. В него gefitinib е сравнен със стан-
дартната за момента цитотоксична терапия 
с дублета carboplatin/paclitaxel, приложен на 
първа линия при пациенти с НДКБК (45). Вклю-
чените в IPASS индивиди са с хистологично 
доказан авансирал аденокарцином, бивши 
пушачи или никога непушили. Предварител-
но плануваният подгрупов анализ показва, че 
преживяемостта без прогресия е достоверно 
по-дълга при лекувани с gefitinib в сравнение 
с тези, получили химиотерапия, и това е ва-
лидно за пациенти, в чиито тумори са доказа-
ни активиращи EGFR-мутации (HR 0.48, 95%; CI 
0.36-0.64, p < 0.0001); преживяемостта без про-
гресия е достоверно по-дълга при пациенти на 
лечение с химиотерапия, ако в техните тумори 
не са открити активиращи EGFR-мутации (HR 
2.85, 95 %; CI 2.05-3.98 и p < 0.0001). 

Като последствие от ISEL е проведено 
и проучването INTEREST (Iressa in NSCLC 
Trial Evaluating Response and Survival versus 
Taxotere) – рандомизирано фаза III изпитване, 
включващо 1 466 пациента с локално аванси-

sponse to gefitinib was found in 75% of patients 
(28). Another Phase II prospective clinical trial was 
later conducted and similar results from it were 
reported (3).

The sensitivity to the treatment with gefitinib 
depends on the type of mutation, as well as on 
the presence of additional mutations. Patients 
with deletion in exon 19 respond to greater ex-
tent compared to the ones with L858R mutation 
in exon 21 (29, 44). The incidence of additional 
mutation in exon 22 (K884E) leads to sensitivity 
to treatment with gefitinib, but correlates with 
resistance to erlotinib (12). The presence of EGFR-
mutations is considered to predispose to better 
prognosis in NSCLC patients – they have longer 
time to progression and overall survival (Table 2) 
(10, 44, 45, 65, 69).

In 2006 the results from the ISEL (IRESSA Sur-
vival Evaluation in Lung Cancer) study, a Phase 
III randomized study, comparing the efficacy of 
gefitinib to placebo in 1 692 patients, refractory 
to chemotherapy for advanced NSCLC, were pub-
lished. Although this study did not demonstrate 
statistically significant difference in the survival 
rate between the two groups, the preliminary 
analysis showed reliable survival benefit for non-
smokers and patients of Asian descent (65). The 
difference in the objective response rate in the 
gefitinib treated group according to the presence 
or lack of EGFR-mutation is impressive (71.2% vs. 
1.1%). These results show that, if possible, the EG-
FR-mutation status must be determined before 
the choice of therapy of the patients with lung 
adenocarcinoma has been made (26). 

A logical sequel of the results from the ISEL 
study was the IPASS (IRESSA Pan-Asia Study) – a 
randomized, double-blind large-scale study, in-
cluding 1 217 patients. In it gefitinib was com-
pared to the standard up-to-date double cytotox-
ic first-line therapy with carboplatin/paclitaxel in 
patients with NSCLC (45). The IPASS-patients were 
subjects with histologically proven advanced ad-
enocarcinoma, ex-smokers or never-smokers. The 
pre-defined subgroup analysis showed that free 
from progression survival was reliably longer in 
gefitinib-treated patients compared to chemo-
therapy patients, which was valid for patients, in 
whose tumors activating EGFR-mutations were 
found (HR 0.48, 95%; CI 0.36-0.64, p < 0.0001); 
the progression free survival was reliably longer 
in chemotherapy patients, if no activating EGFR-
mutations were found in their tumors (HR 2.85, 95 
%; CI 2.05-3.98 and p < 0.0001). 

As a consequence of ISEL, the INTEREST (Iressa 
in NSCLC Trial Evaluating Response and Survival 
versus Taxotere) study was conducted – a Phase 
III randomized study in 1 466 patients with locally 
advanced or metastatic NSCLC, randomized in 2 
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рал или метастатичен НДКБК, рандомизирани 
в две групи, сравняващи gefitinib и docetaxel. 
Болните са претретирани с платина-съдър-
жаща химиотерапия. Първична цел на изпит-
ването е доказване, че gefitinib е не по-малко 
ефективен от docetaxel по отношение на об-
щата преживяемост и тази цел е постигната. 
Резултатите доказват, че gefitinib е подходящ 
избор при претретирани пациенти с аванси-
рал НДКБК (31).

Въз основа на описаните по-горе доказател-
ства през 2009г. за първи път таргетната мо-
нотерапия с ТКИ gefitinib показа достоверно 
удължаване на преживяемостта без прогресия 
в сравнение с конвенционалната дублетна хи-
миотерапия.

Вторични EGFR-мутации и придобита ре-
зистентност към лечение с gefitinib

Лечението с gefitinib продължава обикнове-
но около 6-8 месеца (21, 36). При голяма част 
от пациентите болестта прогресира или се раз-
вива вторична резистентност към лечението с 
EGFR‐ТКИ. За да се разбере как EGFR-мутира-
лият НДКБК развива резистентност е важно да 
се обърне внимание на нормалните сигнални 
пътища. Мутиралите тумори са зависими или 
“пристрастени“ към EGFR-сигнализацията с 
цел развитие и оцеляване (33). Досегашни про-
учвания предполагат, че някои (ако не и всич-
ки) критични сигнални пътища към ядрото, 
включително фосфатидил-инозитол-3-кина-
зата (PI3K)/Akt, STAT и акстрацелуларните сиг-
нал-регулирани кинази 1 и 2 (ERK 1/2), се кон-
тролират единствено от EGFR. Когато туморите 
са изложени на EGFR-ТКИ, тези вътреклетъчни 
пътища са изключени и раковата клетка пре-
търпява апоптоза (33). Лекарствената инхиби-
ция на рецептора „изключва“ сигналния път 
към ядрото и за да се развие резистентност, 
раковата клетка трябва да намери начин да 
поддържа тези пътища активни.

Засега са идентифицирани два основни ме-
ханизма за придобиване на вторична резис-
тентност. Първият се свързва с развитието на 
вторична мутация в екзон 20, която предста-
влява заместване на метионин с треонин на 
790-то място от аминокиселинната последова-
телност (T790M) (15, 32, 33, 50). Pao и съавт. (50) 
съобщават, че в туморите на три от шест паци-
ента с прогресирала болест в хода на лечение 
с ТКИ е регистрирана T790M мутация. Смята 
се, че T790M пречи на свързването на ТКИ с 
джоба на свързване с АТФ-киназата и води до 
продължителна активация на ErbB‐3/PI3K/Akt 
сигнализацията (15, 17, 32, 33). Подобна е ситу-
цацията и при вторичните мутации в BCR‐ABL и 
KIT, които водят до развитие на резистентност 
към imatinib (Gleevec) при хронична миелоид-
на левкемия и гастроинтестинален стромален 
тумор (ГИСТ) (2, 62). Смята се, че T790M се раз-
вива само в прогресирали тумори, при това 
– вторично, при лечение с ТКИ. Въпреки това, 

groups, and comparing gefitinib and docetaxel. 
The patients were pre-treated with platinum-
based chemotherapy. The primary endpoint of 
the study – the assumption that gefitinib is not 
inferior to docetaxel with regards to the overall 
survival rate, was met. The results show that gefi-
tinib is an appropriate choice for pre-treated pa-
tients with advanced NSCLC (31).

Based on the described evidence, in 2009 for 
the first time the targeted monotherapy with the 
TKI gefitinib showed reliable increase of the pro-
gression free survival in comparison to the con-
ventional double chemotherapy.

Secondary EGFR-mutations and acquired 
resistance to therapy with gefitinib

Typically the treatment with gefitinib lasts 
for about 6-8 months (21, 36). In the majority of 
patients the disease progresses or secondary re-
sistance to the therapy with EGFR‐TKI develops. 
In order to understand how the EGFR-mutated 
NSCLC develops resistance, it is of great impor-
tance to pay attention to the normal signaling 
pathways. The mutant tumors are dependent or 
“addicted” to the EGFR-signaling for their devel-
opment and survival (33). The existing studies 
suppose that some (if not all) critical signaling 
pathways to the nucleus, including the phos-
phatidyl-inositol-3-kinase (PI3K)/Akt, STAT and 
the extracellular signal-regulated kinases 1 and 2 
(ERK 1/2) are controlled solely by the EGFR. When 
the tumors are exposed to EGFR-TKI, these intra-
cellular pathways get switched off and the tumor 
cell undergoes apoptosis (33). The medical recep-
tor inhibition “switches off” the signaling pathway 
to the nucleus and, in order to develop resistance, 
the cancer cell must find a way to keep these 
pathways active.

Up to now 2 basic mechanisms for acquiring 
secondary resistance have been identified. The 
first one is related to the development of sec-
ondary mutation in exon 20, a substitution of 
methionine with threonine at position 790 from 
the amino acid sequence (T790M) (15, 32, 33, 50). 
Pao et al. (50) reported that in the tumors of 3 out 
of 6 patients with on-treatment with TKI disease 
progression a T790M mutation was registered. 
T790M is supposed to interfere with the binding 
of TKI with the ATP-kinase binding pocket and 
lead to long-lasting activation of the ErbB‐3/PI3K/
Akt signaling (15, 17, 32, 33). The situation with 
the secondary mutations in BCR‐ABL and KIT, re-
sulting in the development of resistance to ima-
tinib (Gleevec) in chronic myelogenous leukemia 
and gastrointestinal stromal tumor (GIST), is simi-
lar (2, 62). The T790M is supposed to develop sec-
ondarily, only in progressive tumors, treated with 
TKI. Despite this, the T790M-mutation has also 
been found in non-treated tumors (34), even in 
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T790M-мутацията е засечена и при нелекува-
ни тумори (34), дори в герминативна ДНК, и се 
свързва с повишен риск от развитие на НДКБК 
(6). Ето защо е възможно T790M да играе роля и 
в процеса на белодробна туморогенеза.

Вторият механизъм за придобиване на ре-
зистентност към gefitinib е амплификацията на 
МЕТ, като при повечето МЕТ-амплифицирани 
карциноми сигналите от клетъчната мембрана 
към ядрото се предават чрез erbB3-зависима 
активация на PI3K (33). Това е механизмът за 
резистентност при около 22% от случаите с 
НДКБК. 
Заключение

Откриването на соматичните EGFR-мутации 
е революционно събитие в молекулярната ме-
дицина (42). Дешифрирането на молекулярни-
те механизми за отговор към gefitinib доведе 
до клинично утвърждавене на този ТКИ при 
НДКБК с активиращи EGFR-мутации. От друга 
страна, струпването на мутации в специфич-
ния регион на EGFR-тирозин-киназния домейн 
стимулира развитието на бързи и надеждни 
диагностични тестове, селектиращи пациен-
ти, подходящи за лечение с gefitinib. Връзката 
между тези мутации и терапевтичния отговор 
подобряват прогнозата и дават основание за 
развитие на т.нар. генотип-базирана терапев-
тична стратегия. Необходими са допълнителни 
проучвания, за да се открият други функцио-
нални последователности в хода на сигналния 
път от EGFR към ядрото и да се дефинират до-
пълнителни предиктивни биомаркери.

Във всички съвременни ръководства 
gefitinib се препоръчва за НДКБК с активира-
щи EGFR-мутации като медикамент на избор за 
първа линия, превъзхождащ конвенционална-
та цитотоксична терапия както по продължи-
телност на преживяемост без прогресия (над 
10 месеца), така и с достоверно по-благоприя-
тен токсичен профил.

При лечение с gefitinib е възможно развитие 
на вторична резистентност. Поради това мо-
ниторирането на мутационния статус на EGFR 
при прогресирала или рецидивирала болест е 
от особена важност за прецизиране на молеку-
лярните механизми на лекарствена резистент-
ност и развитие на ново поколение ТКИ.

Наличието на активиращи EGFR-мутации при 
пациенти с авансирал НДКБД, налага обсъжда-
не на по-ранно приложение на gefitinib в хода 
на лечебния процес – като медикамент на пър-
ви избор. 

*Публикацията се осъществява със съдей-
ствието на АстраЗенека България

germinative DNA, and is related to increased risk 
for the development of NSCLC (6). That’s why it is 
possible that T790M plays a role in the process of 
lung carcinogenesis.

The second mechanism for acquiring resistance 
to gefitinib is the МЕТ amplification, with the sig-
nals from the cell membrane to the nucleus in 
most МЕТ-amplified cancers being transduced 
through erbB3-dependent PI3K-activation (33). 
This is the mechanism for the development of re-
sistance in about 22% of NSCLC cases. 

Conclusion
The discovery of the somatic EGFR-mutations is 

a revolution in molecular medicine (42). The de-
coding of the molecular mechanisms of response 
to gefitinib resulted in the clinical recognition of 
this TKI for the treatment of NSCLC with activating 
EGFR-mutations. On the other hand, the accumu-
lation of mutations in the specific region of the 
EGFR-tyrosine-kinase domain stimulates the de-
velopment of quick and reliable diagnostic tests 
for the selection of patients, suitable for therapy 
with gefitinib. The relation between these mu-
tations and the therapeutic response improves 
the prognosis and gives grounds for the devel-
opment of the so called genotype-based thera-
peutic strategy. Additional research is necessary 
for the discovery of new functional sequences of 
the signaling pathway from EGFR to the nucleus 
and for the establishing of additional predictive 
biomarkers.

In all contemporary guidelines gefitinib is rec-
ommended for the treatment of NSCLC with 
activating EGFR-mutations as a first line agent, 
outmatching the conventional cytotoxic therapy 
with regards to both progression free survival 
(more than 10 months) and reliably more favor-
able profile of toxicity.

The development of secondary resistance in 
the course of gefitinib therapy is a possibility. As 
a result of this, the control of the EGFR-mutation 
status in progressive or recurrent disease is of 
paramount importance for the elucidation of the 
molecular mechanisms of drug resistance and the 
development of a new generation of TKI.

The presence of activating EGFR-mutations 
in patients with advanced NSCLC requires dis-
cussion for earlier application of gefitinib in the 
course of therapy – as a drug of first choice. 

*The pubication is realized with the contribu-
tion of AstraZeneca Bulgaria
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ХОББ - аТерОсКЛерОЗа,  
ендОТеЛна дисФУнКЦиЯ,  
ВТОриЧна ПУЛМОнаЛна  
ХиПерТОниЯ

обзори

Резюме
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е с нарастваща честота в цял свят, с мно-

жество системни усложнения и скъпо лечение. Представени са епидемиологични данни свърз-
ващи ХОББ с атеросклерозата, ендотелната дисфункция и пулмоналната хипертония. Описана е 
ролята на някои молекули (CRP, LDL, IL-6 и др.) участващи в патогенезата й. Ендотелната дисфунк-
ция в белодробните артерии е в резултат от промените в експресията и освобождаването на 
вазоактивни медиатори. Представени са литературните данни за оценка на някои от маркерите 
свързани с ХОББ. Някои проучвания за клиничната значимост и патогенеза на пулмоналната 
хипертония (ПХ) са способствали за установяване на множеството ключови и прогностични 
фактори при умерена до тежка ХОББ. Различни плазмени маркери за ендотелна дисфункция 
(като азотен оксид, тромбомодулин, с-реактивен протеин, селектини и др.) и тяхната връзка с ге-
нотипа са изследвани в по-новите проучвания, свързани със сърдечно-съдовите заболявания.

Ключови думи: хронична обструктивна белодробна болест, атеросклероза, ендотелна дис-
функция, пулмонална хипертония, хронична хипоксемия, съдово ремоделиране, селектини, 
кандидат гени

д. Петрова, с. найденска, О. Георгиев
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, 
Медицински Университет – София
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Abstract
COPD is an increasing burden worldwide, costly disease with multiple systemic consequences. There 

are compelling epidemiological data linking COPD with atherosclerosis, endothelial dysfunction and 
pulmonary hypertension. The role of certain molecules (CRP, LDL, IL-6, etc.) in the pathogenesis is 
described. Endothelial dysfunction in pulmonary arteries results from changes in the expression and 
release of vasoactive mediators. Literature data from assessment of numbers of markers associated 
with COPD are presented. Several studies on clinical significance and pathogenesis of PH have 
contributed to identifying multiple key and prognostic factors for moderate to severe COPD. Different 
plasma markers of endothelial dysfunction like NO, thrombomodulin, CRP, selectins etc.) and their 
relationship with the genotype is followed in newer studies related with cardiovascular disease.

Key Words: Chronic Obstructive Pulmonary disease, atherosclerosis, endothelial dysfunction, 
pulmonary hypertension, chronic hypoxemia, vascular remodeling, selectins, candidate genes
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ВТОРИЧНА ПУЛМОНАЛНА  

ХИПЕРТОНИЯ

Introduction
Chronic obstuctive pulmonary disease (COPD) 

is heterogeneous, multisystem disease with com-
plexities that extend far beyond airway obstruc-
tion (16, 26). The result is significant heterogeneity 
in the clinical presentation of patients with COPD 
(10). Although COPD is defined and graded by 
the forced expiratory volume in 1 second (FEV1), 
there is consensus that FEV1 alone is inadequate 
in describing the complexity of the disease. It has 
recently (2011) been proposed that identifying 
and grouping key elements of patients clinical 
presentations to define specific phenotypes may 
allow for improved understanding of the patho-
physiology of COPD (11). It represents an increas-
ing burden worldwide, reported to be the sixth 
leading cause of death in 1990 and the fourth in 
2000. Discouragingly it is projected to jump to 
third place by the year 2020 (21). COPD is a costly 
disease and is recognized as heaving multiple sys-
temic consequences. The systemic effects of the 
disease reflect the structural biochemical altera-
tions occurring in the structures or organs other 
than the lungs in relation to the characteristics 
of the primary disease. During exacerbations of 
COPD a wide variety of systemic effects are seen 
including atherosclerosis, endothelial dysfunc-
tion and secondary pulmonary hypertension.

COPD may be an important risk for atheroscle-
rosis, but the underlying mechanisms are not fully 
understood (22). The pathogenesis of atheroscle-
rosis is complex and multifactorial. Persistent low-
grade systemic inflammation is believed to be 
one of the centerpiece events leading to plaque 
formation. There are compelling epidemiological 
data linking systemic inflammation to atheroscle-
rosis (17). Under normal physiological conditions 
(and without external insults), the human endo-
thelium does not support leukocyte adhesion, 
which is the building block of plaque genesis. 
However, in an inflammatory state (such as diabe-
tes, COPD or obesity), the endothelium begins to 
over express surface adhesion molecules, such as 
vascular cell adhesion molecule-1, that allow cir-
culating white blood cells to adhere to damaged 
endothelial surfaces (21, 25). Once the white cells 
become adherent to the endothelium, they trig-
ger a whole series of inflammatory reactions.

Certain molecules can promote (or amplify) this 
inflammatory process. The most studied of these 
molecules is CRP. It is an acute phase protein that 
responds to infectious or inflammatory stress. 
When released into the systemic circulation, CRP 
can upregulate production of other inflammatory 
cytokines, activate the complement system, pro-
mote uptake of low-density lipoproteins (LDL) by 
macrophages and foster leukocyte adhesion to 
vascular endothelium, thereby amplifying the in-
flammatory cascade. CRP can also upregulate the 
expression of adhesion molecules and monocyte 

Въведение
Хроничната обструктивна белодробна бо-

лест (ХОББ) е хетерогенна, мултисистемна 
болест с усложнения, различни от тези на об-
струкцията на дихателните пътища (16, 26). 
Резултатът се изразява в разнородност на кли-
ничните прояви при пациенти с ХОББ (10). Въ-
преки, че се дефинира и стадира според ФЕО1, 
има документ, според който ФЕО1 самостоя-
телно не е достатъчен за да се опише сложнос-
тта му. 2011 година бе предложено това да се 
определя и групира от ключови елементи на 
клиничните изяви, дефинирайки специфич-
ните фенотипове и допринасяйки за подобря-
ване на схващанията за патофизиологията на 
ХОББ (11). Тя е представена с нарастваща те-
жест в световен мащаб, докладвана за шеста 
водеща причина за смърт през 1990 година и 
четвърта през 2000. Обезкуражителни са пред-
вижданията ХОББ да достигне трето място по 
значимост през 2020 година (21).

ХОББ е заболяване със скъпо струващо ле-
чение и с множество системни усложнения. 
Системните ефекти на болестта се изразяват в 
структурни и биохимични промени в тъкани и 
органи извън белите дробове в зависимост от 
характеристиката на първичното заболяване. 
По време на екзацербациите на ХОББ е нали-
це голямо разнообразие от системни ефекти, 
включително атеросклероза, ендотелна дис-
функция и вторична пулмонална хипертония.

ХОББ е важен рисков фактор за атероскле-
роза, но основните механизми не са напълно 
проучени (22). Патогенезата на атеросклероза-
та е комплексна и многофакторна. Предполага 
се, че една от основните причини, водеща до 
образуването на атероматозни плаки е перси-
стиращото нискостепенно системно възпале-
ние (17). При нормални физиологични условия 
(без външна намеса), човешкият ендотелиум 
предотвратява адхезията на левкоцити и акти-
вацията на тромбоцитите, което е в основата 
за образуването на плаката. При патологични 
състояния, като диабет, ХОББ и затлъстяване, 
ендотелиумът започва да експресира адхези-
онни молекули на повърхността, като васку-
ларната адхезионна молекула-1 (VCAM-1), коя-
то позволява на циркулиращите бели кръвни 
клетки да се прикрепват към увреденият ендо-
тел (21, 25). Веднъж прикрепили се към него те 
водят до серия от възпалителни реакции.

Редица молекули могат да доведат (или уси-
лят) този процес. Най-добре проучената от тези 
молекули е С-реактивният протеин (СRP). Това 
е острофазов протеин, който реагира на възпа-
лителен сигнал. Освободен в системната цир-
кулация, той оказва влияние върху продукци-
ята на други възпалителни цитокини, активира 
системата на комплемента, повишава разпоз-
наването на липопротеините с ниска плътност 
(LDL) от макрофагите и благоприятства левко-
цитната адхезия към ендотелната стена, като 
по този начин усилва възпалителната каскада. 
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chemotactic protein-1, promote macrophage up-
take of LDL and interact with endothelial cells to 
stimulate the production of IL-6 and endothelin-1 
(25). Other acute phase proteins released by the 
liver, such as plasma fibrinogen, can also be used 
to predict future cardiovascular events (21).

Systemic inflammation is a key mechanism 
for atherosclerosis, patients suffering from con-
ditions associated with systemic inflammation 
should have an excess risk of cardiovascular mor-
bidity and mortality.

COPD is characterized by persistent systemic in-
flammation. Data were analysed for 6 629 patients 
(Sin et al. 2003) from the third NHANES (NHANES 
III) to determine whether systemic inflammatory 
markers, including CRP, were present in patients 
with COPD and to assess the possible link with 
cardiovascular injury (22). The 2 070 patients with 
COPD were grouped by degree of airfow obstruc-
tion. The group of patients with severe COPD had 
significantly higher circulating leukocyte, plated 
and fibrinogen levels and 2-3 times more likely to 
have elevated CRP levels, compared with subjects 
without airflow obstruction (21, 22). Patients with 
moderate COPD also showed significant, albeit 
smaller, increases in these inflammation markers, 
which are not solely associated with severe COPD.

The link between COPD and plasma fibrinogen 
level (another nonspecific marker of systemic 
inflammation and an independent risk factor 
for coronary heart disease) was investigated in 
93 patients with COPD. Plasma fibrinogen levels 
were elevated in stable patients with COPD (27). 
Exacerbation of COPD increased serum IL-6 levels, 
which was associated with rises in plasma fibrino-
gen. Multiple regression analyses showed that 
the increase in fibrinogen was significantly great-
er when exacerbations were associated with pu-
rulent sputum, increased cough and symptoma-
tic colds. The authors concluded that increases in 
plasma fibrinogen, associated with rises in IL-6 in 
patients with COPD exacerbation, may contribute 
to increased cardiovascular mortality (27).

Endothelial dysfunction
The endothelium, the largest organ in the body, 

is strategically located between the wall of blood 
vessels and the blood stream. Endothelial dys-
function is characterized by a shift of the action 
of endothelium toward reduced vasodilatation, 
a proinflammatory state and protrombic proper-
ties and it is associated with most forms of cardio-
vascular disease such as hypertension, coronary 
artery disease, chronic heart failure, peripheral ar-

CRP също повишава регулацията върху експре-
сията на адхезионни молекули и моноцитния 
хемотаксичен протеин-1, повишава разпозна-
ването на LDL от макрофагите и взаимодейст-
вието с ендотелните клетки за стимулиране на 
продукцията на интерлевкин-6 и ендотелин-1 
(25). Друг острофазов протеин синтезиран от 
черния дроб е плазменият фибриноген, който 
също може да бъде използван за предсказване 
на кардиоваскуларен риск (21).

Системното възпаление е ключов механи-
зъм за атеросклероза. Пациентите страдащи 
от такива заболявания имат повишен риск от 
сърдечно-съдова заболеваемост и смъртност. 

ХОББ се характеризира с персистиращо сис-
темно възпаление. В проучване на Sin et al. 
(2003) са анализирани данни от 6 629 пациен-
та за третото The National Health and Nutrition 
Examination Survey (NHANES) с цел определя-
не дали маркерите за системно възпаление, 
включващи CRP, присъстват при пациенти с 
ХОББ и оценка на възможната връзка с кар-
диоваскуларен инцидент (22). 2 070 пациента 
с ХОББ са групирани по степен на ограниче-
ние на въздушния поток. Групата от пациенти 
с тежка степен на ХОББ имат достоверно по-
вишение на нивата на циркулиращите левко-
цити, тромбоцити и фибриноген, и 2-3 пъти 
по-високи нива на CRP, в сравнение с тези без 
ограничение на въздушния поток (21, 22). Па-
циентите с умерена ХОББ също показват дос-
товерно, макар и по-малко, нараствaне на тези 
инфламаторни маркери, които не са свърза-
ни само с тежка ХОББ. Връзката между ХОББ 
и нивата на плазмения фибриноген (другият 
неспецифичен маркер за възпаление и неза-
висим рисков фактор за коронарна сърдечна 
болест) е изследвана при 93 пациента с ХОББ 
(27). Нивата на плазмения фибриноген са пови-
шени при пациенти със стабилна ХОББ. При ек-
зацербацията на ХОББ нарастването на нивата 
на интерлевкин-6 е свързано с нарастване на 
плазмения фибриноген. Множествени регре-
сионни анализи показват, че нарастването на 
фибриногена е по-значително, когато екзацер-
бациите са свързани с усилване на кашлица-
та и появата на гнойни храчки. Заключението 
на авторите е, че нарастването на плазмения 
фибриноген, свързано с висок интерлевкин-6 
при пациенти с ХОББ в екзацербация, може да 
допринесе за нарастващата сърдечно-съдова 
смъртност (27).
Ендотелна дисфункция

Ендотелът е най-големия орган в тялото и 
стратегически е разположен между съдовата 
стена и кръвотока. Ендотелната дисфункция 
се характеризира с промяна във функцията 
на ендотела, водещ до намаляване на вазо-
дилатацията, проинфламаторна активност и 
протромботични свойства, което се свързва 
с различни кардиоваскуларни заболявания, 
като хипертония, коронарна болест, хронична 
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tery disease, diabetes and chronic renal failure (1).

Vascular actions of endothelium are mediated 
through the balanced release of potent vasoac-
tive mediators, such as nitric oxide (NO), prosta-
cyclin, endothelin (ET)-1 and angiotensin, under 
both physiological and pathological conditions. 
Some of these mediators also have anti-prolifer-
ative and anti-inflammatory properties. For these 
reasons, endothelial function plays a pivotal role 
in preserving the integrity of the vessel wall (4).

Endothelial dysfunction in pulmonary arteries 
has been shown at both ends of the COPD spec-
trum, end-stage disease and early mild disease. 
Impairment of endothelial function results from 
changes in the expression and release of vaso-
active mediators. Endothelium-derived NO is a 
potent vasodilatator with antiproliferative pro-
perties synthesized by NO synthase, which is ex-
pressed constitutively in endothelial nitric oxide 
synthase (eNOS) cells. The expression of eNOS is 
reduced in pulmonary arteries of COPD patients 
with pulmonary hypertension and also in smok-
ers (4). In the latter group, the expression of eNOS 
was inversely correlated with endothelial func-
tion. Prostacyclin, which is also synthesised by 
endothelial cells exerts similar actions to NO. The 
expression of prostacyclin synthase is reduced 
in primary pulmonary hypertension. At present 
there is no information about its expression in 
secondary forms of pulmonary hypertension. 
ET-1 is a potent vasoconstrictor released by endo-
thelial cells that also exerts a mitogenic effect on 
arterial smooth muscle cells. Part of ET-1 activity 
on smooth-muscle cells mediated an increase in 
reactive oxygen species production. The expres-
sion of ET-1 in pulmonary arteries is increased in 
both primary and secondary forms of pulmonary 
hypertension. In smokers with normal lung func-
tion the expression of ET-1 in the pulmonary ar-
tery does not differ from that in nonsmokers (4).

A number of markers like fibrinogen, comple-
ment, C-reactive protein, endothelin-1, interleu-
kin 6, tumor necrosis factor-a and leptin are also 
associated with endothelial dysfunction (29). The 
plasma fibrinogen level varies with the severity of 
the disease in patients with COPD. In recent study 
(Wouters et al. 2007) demonstrate the hypothesis 
that COPD is a risk factor for endothelial dysfunc-
tion. Assessment of endothelial dysfunction was 
done by measuring flow mediated dilatation 
(FMD) of the brachial artery and by laboratorial 
measurement of plasma fibrinogen level. The re-
sult of this study confirms the rested hypothesis 
as it reveals that mean fibrinogen level is signifi-
cantly higher in cases than in controls and mean 
FMD percent is significantly lower in cases. This 
result agrees with the result of another study 
(Moro et al. 2008) which revealed that endothe-
lial function (measured by FMD) was significantly 
impaired in COPD compared with controls (14). 

сърдечна недостатъчност, периферна съдова 
болест, захарен диабет и хронична бъбречна 
недостатъчност (1).

Съдовите функции на ендотела са медиира-
ни от балансираното освобождаване на вазо-
активни медиатори, като азотен оксид (NO), 
простациклин, ендотелин 1 и ангиотензин при 
физиологични и патологични условия. Някои 
от тези медиатори имат антипролиферативни 
и противовъзпалителни свойства. По тази при-
чина ендотелът играе основна роля в запазва-
не целостта на съдовата стена (4).

Ендотелната дисфункция на белодробните 
артерии е налице във всички стадии на ХОББ. 
Увреждането на ендотелната функция е в ре-
зултат на промени в експресията и освобожда-
ването на вазоактивни медиатори. Произведе-
ният от ендотела NO е силен вазодилататор с 
антипролиферативни свойства, синтезиран от 
NO синтаза, която конституционално се екс-
пресира в ендотелните клетки. Експресията на 
ендотелния синтез на NO в белодробните арте-
рии е намалена при пациентите с ХОББ и пул-
монална хипертония, а също и при пушачи (4). 
В последната група, експресията на синтез на 
NO е обратнопропорционална на ендотелната 
функция. Простациклинът, който също се син-
тезира от ендотелните клетки изпълнява по-
добна функция, като NO. Експресията му е на-
малена при първична пулмонална хипертония. 
Понастоящем няма информация за експресия-
та му при вторична пулмонална хипертония. 
Ендотелин 1 (ЕТ-1) е мощен вазоконстриктор 
отделян от ендотелните клетки, който също уп-
ражнява митогенен ефект върху артериалната 
гладка мускулатура. Част от ендотелната актив-
ност върху гладкомускулните клетки води до 
нарастване на реактивния кислород. Експре-
сията на ЕТ-1 нараства, както при първична, 
така и при вторична пулмонална хипертония. 
При пушачи с нормална белодробна функция, 
експресията на ЕТ-1 в белодробната артерия 
не се различава от тази при непушачи (4).

Голям брой маркери като фибриноген, ком-
племент, CRP, ЕТ-1, IL-6, TNFα и лептин също са 
свързани с ендотелната дисфункция (29). Плаз-
мените нива на фибриногена варират с тежест-
та на заболяването при пациенти с ХОББ. В 
по-нови проучвания (Wouters и съавт. 2007) се 
показва, че ХОББ е рисков фактор за ендотелна 
дисфункция. Оценката й е дадена от измерва-
нето на поток-медиираната дилатация на бра-
хиалната артерия (FMD) и лабораторното из-
мерване на плазмения фибриноген. Резултатът 
от проучването подкрепя тази хипотеза, като 
разкрива, че средните нива на фибриногена са 
значително по-високи в тези случаи, в сравне-
ние с контролите и средния процент на FMD, 
който е по-нисък. Тези резулатати са доказани 
и в друго проучване на (Moro и съавт. 2008), 
което показва, че ендотелната дисфункция (из-
мерена с FMD) е значително нарушена при па-
циенти с ХОББ, в сравнение с контролите (14). 
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Patients with COPD showed a significantly lower 
level of endothelium-dependent dilatation (as 
measured by FMD) than did the controls and pa-
tients with severe COPD exhibited a more marked 
decrease in endothelium-dependent dilatation 
than did those with mild and moderate COPD. 
During exacerbations of COPD, a wide variety of 
systemic effects are seen including endothelium 
dysfunction (ED), acute-phase protein elevation, 
triggering of the complement system, changes in 
adipokine concentrations and a shift of the hae-
mostatic balance to promote coagulation.

Considerring the fact, that the most people who 
get COPD have been long-term smokers, in this 
study the markers of ED (plasma fibrinogen level 
and impaired FMD of brachial artery) were signifi-
cantly positively correlated to smoking index in 
the total simple. It was reported that smoking can 
cause systemic inflammation and ED, even in pas-
sive smokers (2). A number of factors may contri-
bute to smoking-associated endothelial damage, 
smoking is associated with a direct toxic effect on 
human endothelial cells and reduces endothelial 
prostacyclin production. Smokers appear to be 
particulary susceptible to the activity of oxygen 
free radicals and plasma indexes of lipid peroxi-
dation are increased in smokers. The statistically 
significant difference between cases and controls 
as regard markers of ED in both current and ex-
smokers could be explained by the effect of COPD 
on the endothelium function or it may be due to 
the statistically significant difference as regards 
smoking parameters between cases and controls 
(Agusti 2007) (2).

The recent data of Agusti еt al. (2012) using 
six inflammatory biomarkers in peripheral blood 
(white blood cells count, CRP, IL-6, IL-8, fibrino-
gen, TNF-α) were quantified in 1 755 COPD pa-
tients, 297 smokers with normal spirometry and 
202 non-smokers controls that were followed-up 
for three years. They found that 30% of COPD pa-
tients did not show evidence of systemic inflam-
mation whereas 16% had persistent systemic 
inflammation. Even though pulmonary abnor-
malities were similar in these two groups, persis-
tently inflamed patients during follow-up had sig-
nificantly increased all-cause mortality compared 
to non-inflamed ones (3).

Pulmonary hypertension (PH) as a frequent 
complication

One of the frequent complications related with 
the shorter survival rates is the PH. It has been 
identified as a predictive factor of worse clinical 
outcomes and frequent use of health resources 
(16). PH is hemodynamic diagnosis that requires 

Пациентите с ХОББ показват значително по-
ниски нива на ендотел зависимата дилатация 
(измервайки FMD), в сравненение с контроли-
те и тези с тежка ХОББ показват подчертано на-
маляване на ендотел-зависимата дилатация в 
сравнение с това при лека и умерена ХОББ. По 
време на екзацербация се наблюдава голямо 
разнообразие от системни ефекти, включващи 
ендотелна дисфункция, повишение на остро 
фазовия протеин, активиране на системата на 
комплемента, промени в концентрацията на 
адипокините и промени в хемостатичното рав-
новесие с повишаване на коагулацията.

Предвид факта, че по-голямата част от па-
циентите с ХОББ са дългогодишни пушачи, 
маркерите на ендотелна дисфункция (плазмен 
фибриноген и нарушен FMD на брахиалната 
артерия) са статистически достоверно пови-
шени, и свързани с индекс на тютюнопушенето 
като цяло. Авторите съобщават, че пушенето 
причинява системно възпаление и ендотелна 
дисфункция също, и при пасивните пушачи (2). 
Множество фактори могат да допринесат за 
ендотелно нарушение, като тютюнопушенето, 
което е свързано с директен токсичен ефект 
върху човешките ендотелни клетки и намаля-
ване ендотелната продукция на простациклин. 
Пушачите са особено податливи на действието 
на свободните кислородни радикали и плаз-
мените нива на липидната пероксидаза, които 
са високи при тях. Статистически значимата 
разлика между клиничните случаи и контро-
лите по изследваните маркери за ендотелна 
дисфункция, както при настоящи, така и при 
бивши пушачи, може да бъде обяснена с ефек-
тите на ХОББ върху ендотелната функция. Сле-
дователно по данни на Agusti (2007) ХОББ е па-
тологичен процес, а посредством ефектите на 
тютюнопушене и рисков фактор за ендотелна 
дисфункция при по-възрастни пациенти (2).

По последни данни на Agusti и съавт. (2012), 
които използват шест възпалителни биомар-
кери в периферна кръв (левкоцитен брой, 
CRP, IL-6, IL-8, фибриноген, TNF-α) изследвани 
при 1 755 пациента с ХОББ, 297 пушачи с нор-
мална спирометрия и 202 контроли непушачи 
проследявани в продължение на три години. 
Те намират, че при 30% от пациентите с ХОББ 
няма системно възпаление, докато при 16% 
е налице. Независимо от това, че нарушени-
ята на белодробните съдове са еднакви и за 
двете групи, при пациентите с персистиращо 
системно възпаление, показва сигнификантно 
нарастваща честота на смъртността и чести ек-
зацербации, в сравнение с другите, при които 
то не се открива (3). 
Пулмонална хипертония (ПХ) като усложне-
ние на ХОББ

Едно от честите усложнения, свързано с на-
малена преживяемост е ПХ. Тя е била устано-
вена като предиктивен фактор за по-лош кли-
ничен изход и често използване на здравни 
средства (16). ПХ е хемодинамична диагноза, 
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confirmation by right heart catheterization. Pul-
monary hypertension in COPD belongs to WHO 
group 3 or pulmonary hypertension owing to 
lung diseases or hypoxemia according to the 
proceedings of the fourth World Symposium on 
Pulmonary Hypertension at Data point 2008 (16). 
The diagnostic criterias are well defined – mean 
pulmonary artery pressure (mPAP) 25mmHg 
with a pulmonary capillary wedge pressure 
(PCWP)<15mmHg, the hemodynamic definition 
of pulmonary hypertension related to COPD has 
been inconsistent in the literature (16). The cur-
rent accepted criterion, mPAP 25mmHg or more, 
with underlying hypoxic lung disease fails to cap-
ture the complexity of this diagnosis in which vas-
cular remodeling, hypoxia, cardiac comorbidities 
and changes in lung mechanics all contribute to 
elevated pulmonary artery pressures. The incon-
sistencies in definition, multiple causes for the 
onset of pulmonary hypertension and the inva-
siveness of diagnostic testing have contributed 
to difficulties identifying its true prevalence.

Pathogenesis
The pathogenesis of PH in COPD is likely complex 

and driven by multiple mechanisms. Hypoxia with 
chronic hypoxic vaso-constriction, cardiac comor-
bidities, resulting in left ventricular dysfunction and 
subsequent elevations in left heart filling pressures, 
pulmonary vascular remodeling, and parenchymal 
lung destruction with loss of capillary surface area 
are common mechanisms cited (16).

It has been thought that the primary driv-
ing force behind the development of PH is pul-
monary arterial vasoconstriction in response to 
hypoxia. Multiple studies have demonstrated a 
close relationship between the degree of alveo-
lar hypoxia and mPAP or pulmonary vascular re-
sistance. Several lines of evidence point toward a 
more complex cause for the development of PH. 
First, several studies found than oxygen therapy 
does not fully reverse PH of COPD. Second, patho-
logic studies in COPD patients with PH identified 
changes in all layers of the vessel wall, charac-
terized by prominent intimal thickening, medial 
hypertrophy and muscularizhation of the small 
arterioles. These pulmonary vascular changes 
also occur in nonhypoxic patients with mild air-
flow obstruction and in patients with tobacco 
exposure without spirometric evidence of airflow 
obstruction, suggesting that vascular remodeling 
may bе driven by mechanisms affecting the pul-
monary vasculature independent of hypoxemia. 
In a study that appears to be consistent with the 
pathologic findings described in humans Seimetz 
et al. (19) used an emphysema model of mice 
chronically exposed to tobacco smoke and found 
that pulmonary vascular dysfunction, vascular 
remodeling and PH occurred early were inde-
pendent of hypoxia and preceded the develop-
ment of parenchymal lung disease. They found 
an independent causative role for both inducible 
nitric oxide synthase and peroxynitrite in the de-

която изисква потвърждение с лява сърдечна 
катетаризация. ПХ при ХОББ принадлежи към 
3-та група според СЗО или ПХ дължаща се на 
белодробни заболявания, или хипоксемия 
според публикации на IV Световен симпози-
ум по пулмонална хипертония и данните от 
2008 (16). Диагностичните критерии са добре 
дефинирани: средно пулмонално артериално 
налягане (СПАН) 25mmHg, с вклинено пулмо-
нално налягане <15mmHg, хемодинамичната 
дефиниция на ПХ свързана с ХОББ е различна 
в литературата (16). Сегашните приети крите-
рии за СПАН ≥25mmHg с основа белодробно 
заболяване с хипоксемия, не успява да обхва-
не сложността на тази диагноза – съдово ремо-
делиране, хипоксия, сърдечни усложнения и 
промени в механиката на белите дробове, кои-
то допринасят за увеличаване на налягането в 
белодробната артерия. Несъответствието в де-
финицията, многобройните причини за начало 
на ПХ и инвазивната диагностика допринасят 
за затруднения в разпознаването на истинска-
та й степен на преобладаване.
Патогенеза 

Патогенезата на ПХ при ХОББ е комплексна 
и се обуславя от много механизми. Хипоксия с 
хронична вазоконстрикция, сърдечни наруше-
ния, водещи до левокамерна дисфункция и де-
струкция на белодробния паренхим със загуба 
на капилярна площ са най-честите цитирани 
механизми (16).

Считало се е, че първичната водеща сила за 
развитието на ПХ е пулмоналната артериал-
на вазоконстрикция в отговор на хипоксията. 
Множество проучвания показват тясната връз-
ка между степента на алвеоларната хипоксия 
и СПАН или белодробното съдово съпроти-
вление. Редица доказателства насочват към 
повече комплексни причини за развитието на 
ПХ. Първо, различни проучвания показват, че 
кислородотерапията не води до пълно обрат-
но развитие на ПХ при ХОББ. Второ, патоло-
гичните изследвания при пациентите с ХОББ 
с ПХ установяват промени във всички слоеве 
на съдовата стена, характеризиращи се с на-
растване на интимата, хипертрофия на меди-
ята и мускуларизация на малките артериоли. 
Тези промени в съдовете също се срещат при 
пациенти без хипоксия с леко ограничение на 
въздушния поток и при пациенти изложени 
на тютюнев дим без спирометрични данни за 
обструкция, предполагайки, че съдовото ре-
моделиране може да се дължи на механизми, 
въздействащи върху белодробните съдове 
независими от хипоксемията. В свое изслед-
ване Seimetz и съавт. (19) показват емфизем 
на модел от мишки, хронично изложени на 
цигарен дим, предизвиквайки пулмонална съ-
дова дисфункция, съдово ремоделиране и ПХ, 
срещайки се в началната фаза, като е незави-
сима от хипоксията и предхожда развитието 
на белодробна паренхимна болсет. Те доказват 
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velopment of emphysema and PH. These findings 
not only highlight the fact that pulmonary hyper-
tension develops independent of hypoxemia in 
COPD patients but also suggest that this may be 
a condition that develops early in the course of 
lung disease independent of the degree of paren-
chymal lung damage.

Although it is clear that hypoxia may not , as 
once believed, be the primary driving force in 
the development oh pulmonary hypertension 
in COPD, alternative mechanisms responsible for 
pulmonary hypertension in this setting have not 
be clearly identified. Systemic inflammation is a 
known component of COPD and inflammation 
may contribute to the pathogenesis of pulmo-
nary hypertension in these patients as well. The 
extend of pulmonary vascular remodeling cor-
relates with the severity of the inflammatory cell 
infiltrate in small airways. The patients with COPD 
have an increased number of inflammatory cells 
infiltrating the adventitia of muscular Pulmonary 
arteries (PAs) as compared with nonsmokers. This 
inflammatory infiltrate is largely constituted by 
activated T lymphocytes with a predominance of 
the CD8+T cell subset without change in neutro-
phils, macrophages and B-lymphocytes.

Patients with mild-to-moderate COPD show 
increased expression of vascular endothelial 
growth factor (VEGF) in PAs compared with con-
trol nonsmokers. The VEGF expression correlates 
with arterial wall thickness, suggesting a poten-
tial role of VEGF in the pathogenesis of pulmo-
nary vascular remodeling in COPD. In patients 
with advanced COPD and severe emphysema the 
expression of VEGF in PAs is lower than in patients 
with mild-to-moderate disease and does not dif-
fer from control nonsmokers, suggesting down 
regulation of VEGF in patients with emphysema 
that might lead to endothelial cell apoptosis (12).

In COPD transforming growth factor beta (TGF-
b) has been implicated in connective tissue de-
position and airway macrophage recruitment. In 
patients with very severe COPD, the expression 
of type II receptor (TGF-b RII) but not TGF-b is 
increased in the tunica media and intima of PAs 
along with a normal cell proliferation rate in both 
layers of the vessel wall, suggesting that TGF-
b might exert a protective role (restraining cell 
proliferation) and that growth factors other than 
TGF-b might be involved in pulmonary vascular 
remodeling Hassoun (12).

Chaouat et al. (8) showed that elevated cir-
culating levels of IL-6 directly correlated with 
elevations in mPAP and furthermore IL-6 levels 
correlated with genotypic variations. C-reactive 
protein levels have also been shown to correlate 
with both pulmonary artery pressure and levels 
of endo-thelin-1, a potent vasoconstrictor pos-

независимата роля за индукцията на NO-син-
тетазата и на пероксинитрита за развитието на 
емфизем и ПХ. Тези данни не само подкрепят 
факта, че пулмоналната хипертония се разви-
ва независимо от хипоксията при пациенти с 
ХОББ, но също показват, че това е условие за 
ранното й развитие в хода на белодробното 
заболяване, независимо от степента на увреж-
дане на белодробния паренхим.

Въпреки че е ясно, че хипоксията не е един-
ствената считана причина за първичната воде-
ща сила за развитието на ПХ при ХОББ, алтер-
нативните механизми отговорни за нея в този 
случай не са напълно проучени. Системното 
възпаление е позната част за ХОББ и то може 
да допринесе за развитието й при тези паци-
енти. Разширяването на белодробното съдово 
ремоделиране корелира с тежестта на кле-
тъчния инфилтрат при възпалителния процес 
в малките дихателни пътища. Пациентите с 
ХОББ имат нарастване на броя на клетките на 
възпалението инфилтриращи адвентицията на 
мускулните белодробни артерии, сравнено с 
непушачи. Този инфилтрат е съставен главно 
от активирани Т-лимфоцити с преобладаване 
на CD8+T клетъчния подтип без промяна в не-
утрофилите, макрофагите и В-лимфоцитите.

Пациентите с лека към умерена ХОББ показ-
ват нарастване на експресията на съдовия ен-
дотелен растежен фактор (VEGF) в белодробни-
те артерии, сравнени с контролите непушачи. 
Експресията на VEGF корелира с дебелината на 
артериалната стена, предполагайки възможна-
та роля на VEGF в патогенезата на белодробното 
съдово ремоделиране при ХОББ. При пациенти 
с напреднал ХОББ и тежък емфизем експресия-
та на VEGF в белодробните артерии е по-ниска, 
отколкото при пациенти с лека към умерена 
болест и няма разлика с контролите непушачи 
предполагайки ниска регулация на VEGF при 
пациенти с емфизем, което е водеща причина 
за апоптозата на ендотелните клетки (12).

При ХОББ, трансформиращият растежен фак-
тор β (TGF β) също е замесен в съединително 
тъканната депозиция и натрупване на макро-
фаги в дихателните пътища. При пациенти с 
много тежка ХОББ експресията на II тип рецеп-
тор (TGF β RII), а не TGF β е увеличена в tunica 
media и intima по протежение на белодробните 
артерии (БА) с нормална клетъчна пролифе-
рация и в двата слоя на съдовата стена. Пред-
полага се, че TGF β вероятно има протективна 
роля (ограничава клетъчната пролиферация) и 
вероятно други растежни фактори освен TGF са 
замесени в ремоделирането на белодробните 
съдове Hassoun и съавт. (2009) (12).

Chaouat и съавт. (8) показват, че високите 
циркулиращи нива на IL-6 директно корели-
рат с увеличеното СПАН, а те от своя страна са 
генетично детерминирани. CRP също е в коре-
лация с белодробното артериално налягане, 
а ендотелин-1 е вероятен вазоконстриктор, 
играещ роля в съдовото ремоделиране и ПХ. 
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Отделни проучвания се базират на вариации-
те в гена за серотонин свързан с наличието на 
ПХ при пациенти с ХОББ и възможно взаимо-
действие между генетичните вариации и сте-
пента на възпаление. Тези проучвания подкре-
пят, както ролята на инфламаторните процеси 
в патогенезата на ПХ, така и тази на генетична-
та предиспозиция. 

Клинична значимост
Широкото разпространение на ПХ в обща-

та популация на ХОББ е неопределена, защо-
то пациентите със стабилно заболяване не се 
подлагат рутинно на лява сърдечна катетари-
зация. Най-много проучвания публикувани по 
тази тема се фокусират върху пациенти с уме-
рена до тежка форма с предстояща трансплан-
тация на бял дроб, защото хемодинамичните 
данни от сърдечната катетеризация са част от 
стандартната трансплантационна оценка. Тези 
проучвания установяват, че ПХ е честа при на-
преднала ХОББ.

Няколко проучвания се опитват да опреде-
лят разпространението на ПХ в голяма група 
от пациенти с напреднало заболяване. Едно 
проучване на Cuttica и съавт. (2010) върху 120 
пациента с много тежка форма на ХОББ (сред-
но ФЕО1 27% от предвиденото), използващо 
дефиницията за ПХ СПАН >25mmHg, намира 
че 98% от пациентите имат ПХ (9). Мнозинство-
то от тях (61.4%) имат увеличено вклинено на-
лягане >12mmHg (налягането, измерено чрез 
вклиняване на белодробен катетър с надут 
балон в малък белодробен артериален клон, 
даващ индиректни данни за налягането в ляво 
предсърдие), което навежда на мисълта, че 
причината за нея са съществуващите сърдеч-
ни нарушения. Oт най-голямо значение е из-
ползването на лява сърдечна катетеризация за 
ясно определяне на хемодинамиката при па-
циенти с ХОББ. Във второ последващо проуч-
ване на Thabut и съавт. (2005) са оценявани 215 
пациента по обем редуцираща хирургия или 
трансплантация (средно ФЕО1 24% от предви-
деното). Използвайки дефиницията за пулмо-
нална хипертония като СПАН >25mmHg (па-
циентите с вклинено налягане са изключени), 
наличието на ПХ е описана в 50.2% от случаите 
(24). Най-обширното проучване оценява 4 930 
пациенти от листата за белодробна трансплан-
тация с първична диагноза ХОББ. ПХ е дефини-
рана използвайки критерите за 1-ва група ПАХ 
(СПАН 25mmHg с вклинено налягане <5mmHg) 
и пулмонална венозна хипертония, като СПАН 
е ≥25mmHg с вклинено налягане >15mmHg. 
Честотата на ПХ в тази група е 31% и допълни-
телно 17% с пулмонална венозна хипертония.

ПХ не само присъства при напреднала ХОББ, 
но е и независим прогностичен фактор. На-
личието на ПХ при ХОББ има ясен и добре 
документиран ефект върху смъртността. В 
проучване на Cuttica и съавт. се установява, 
че присъствието на ПХ и пулмонална венозна 

tulated to play a role in vascular remodeling and 
pulmonary hypertension. Several studies have 
also found that variants to the gene for serotonin 
correlate with the presence of PH in COPD pa-
tients, with one showing a possible interaction 
between genetic variants and levels of inflamma-
tion. These studies support a potential role of in-
flammatory pathways in the pathogenesis of PH, 
as well as suggest a role for genetic susceptibility.
Clinical significance

The prevalence of pulmonary hypertension in 
the general COPD population is undefined be-
cause stable COPD patients do not routinely un-
dergo right heart catheterization. Most studies 
published on this topic focus on patients with 
moderate-to-severe disease awaiting lung trans-
plantation because hemodynamic data from 
cardiac catheterization are part of the standard 
transplant evaluation. These studies have found 
that pulmonary hypertension is common in ad-
vanced COPD.

Several studies have attempted to define the 
prevalence of pulmonary hypertension in large 
cohorts of patients with advanced lung disease. 
One study Cuttica et al. (2010) evaluating 120 
patients with very severe COPD (mean FEV1 
27% predicted) using a definition for pulmonary 
hypertension of a mPAP higher than 20 mmHg 
found 90.8% of patients had pulmonary hyper-
tension (9). The majority (61.4%) of them had an 
elevated PCWP of more than 12 mmHg, suggest-
ing the cause of their pulmonary hypertension as 
being related to underlying cardiac abnormali-
ties. This highlights the importance of using right 
heart catheterization to clearly define hemody-
namics in patients with COPD. A second study 
Thabut et al. (2005) followed 215 patients being 
evaluated for lung volume reduction surgery or 
lung transplantation (mean FEV1 24% predicted). 
Using a definition of pulmonary hypertension as 
a mPAP of more than 25 mmHg (patients with el-
evated PCWP were excluded), the prevalence of 
pulmonary hypertension was noted to be 50.2% 
(24). The largest study to date evaluated 4 930 
patients listed for lung transplantation with the 
primary diagnosis of COPD. Pulmonary hyperten-
sion was defined using group 1 pulmonary arte-
rial hypertension (PAH) criteria (mPAP 25 mmHg 
with PCWP < 5mmHg) and pulmonary venous 
hypertension as mPAP 25mmHg or more with 
PCWP more than 15mmHg. The prevalence of 
pulmonary hypertension in this cohort was re-
ported to be 31% with an additional 17% having 
pulmonary venous hypertension.

Not only is pulmonary hypertension in ad-
vanced COPD common, but it is also an inde-
pendent prognostic factor. The presence of pul-
monary hypertension in COPD has clear and well 
documented effects on mortality. A study Cuttica 
et al. found that the presence of both pulmonary 
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хипертония са свързани с намалена прежи-
вяемост, отчитайки възраст, пол, етническа 
принадлежност и BMI. Наличието на СПАН 
>25mmHg е асоциирано в 50% с 5 годишна 
преживяемост (9). В проучване с нетрансплан-
тирани болни Stone и съавт. (23) изследват 43 
пациенти с ХОББ приети за екзацербация и 
намират ехокардиографски данни за ПХ (де-
финирана като систолно пулмонално налягане 
>45mmHg), които се свързват с преживяемост 
по-малка от 1 година. Този резултат е незави-
сим от възраст, белодробна функция, КГА. По-
добно друго проучване (Kessler и съавт. (13) 
показва, че наличието на СПАН >18mmHg в 
стабилна група от амбулаторно болни с умере-
но-тежка към тежка ХОББ е един от най-силни-
те предиктори за хоспитализация по повод на 
екзацербация на ХОББ.

В повечето нови проучвания се изследват 
резултатите от ПХ при пациенти с напреднала 
ХОББ във функционално отношение. В про-
учване с най-силни упражнения, данните са с 
най-малък брой пациенти, което въпреки това 
подпомага ехокардиографската оценка на 
СПАН за определянето на ПХ. Ограничението 
на ехографията за оценка на наляганията, по-
специално при пациентите с ХОББ, прави труд-
на крайната преценка и заключение. Авторите 
заключават, че наличието на ПХ не е свързано 
с по-лошия 6-минутен тест или някои проме-
ни измерени с кардио-пулмонални тестове. За 
разлика от това, Sims и съавт. (20) оценяват 362 
пациента с тежка ХОББ с лява сърдечна катете-
ризация, определят хемодинамиката и откри-
ват, че по-високото СПАН е свързано с по-къса 
дистанция на 6-минутния тест след въвеждане 
на демографските данни, белодробната функ-
ция и вклиненото налягане за пациента. Те на-
мират, че в 95%, от случаите за всеки 5mmHg 
нарастване на СПАН, дистанцията намалява с 
11m на теста за 6 минутната разходка. Cuttica 
и съавт. (9) оценяват 1 154 пациента с лява 
сърдечна катетаризация и определяйки хе-
модиманиката, намират връзка между СПАН 
и 6-минутната разходка независимо от бело-
дробната функция, и оклузията на пулмонал-
ното налягане. Тези две обширни проучвания 
с добре подбрани пациенти дават яснота във 
функционалното влияние на ПХ при пациенти 
с напреднала ХОББ.

В класическото схващане за ПХ при ХОББ, 
ПХ се разглежда като обичайна, обикновено 
лека и с неясно клинично значение. В опити-
те на Scharf и съавт. (18) и Thabut и съавт. (24) 
леката към умерено-тежка ПХ е определена 
като СПАН 20-35 и 25-45 mmHg, респективно 
и 86-96% от пациентите попадат в този диа-
пазон. Thabut и съавт. (24) представят клъстер 
анализ на данните си и установяват, че 7.4% от 
пациентите се характеризират с относително 
запазена белодробна функция (ФЕО1 48.5%) 
„умерено тежка към тежка” повишеното СПАН 
(средно 39.8mmHg) и тежка хипоксемия (сред-

hypertension and pulmonary venous hyperten-
sion was associated with a decreased survival 
after adjusting for age, sex, ethnicity and BMI (9). 
In a study of a nontransplant population, Stone 
et al. (23) followed 43 COPD patients admitted 
for COPD exacerbation and found that echocar-
diographic evidence of pulmonary hypertension 
(defined as a systolic pulmonary artery pressure 
>45 mmHg) was associated with a strikingly low-
er 1-year survival. This survival effect was inde-
pendent of age, lung function (FEV1), arterial pH, 
pCO2, or pO2. This study compliments the classic 
study by Kessler et al. (13) demonstrating that 
the presence of a mPAP more than 18 mmHg in a 
stable group of outpatients with moderate-to-se-
vere COPD was one of the strongest independent 
predictors of hospitalization for COPD exacerba-
tion.

More recently, several studies have explored the 
effect of pulmonary hypertension in advanced 
COPD patients on functional outcomes. The study 
with the most robust exercise data has the small-
est number of patients and relies on echocardio-
graphic estimation of mPAP to define pulmonary 
hypertension. The limitations of echocardiogram 
to estimate pressures, especially in COPD pa-
tients, make it difficult to draw firm conclusions 
from this study. This study reported that the pre-
sence of pulmonary hypertension was not associ-
ated with lower 6-min walk distance or any vari-
ables measured during cardiopulmonary exercise 
testing. In contrast, Sims et al. (20) evaluated 362 
patients with severe COPD right heart catheter-
ization defined hemodynamics and found that a 
higher mPAP was associated with shorter 6min 
walk distance after adjusting for patient demo-
graphics, lung function, and PCWP. They found 
an 11m decline in 6-min walk distance for every 
5mmHg rise in mPAP 95%. Cuttica et al. (9) evalu-
ated 1 154 patients with right heart catheteriza-
tion defined hemodynamics and found an asso-
ciation between mPAP and 6-min walk distance 
independent of lung function and pulmonary 
artery occlusion pressure. These two large studies 
with well characterized patients suggest a clear 
functional impact of pulmonary hypertension on 
patients with advanced COPD.

The classic teaching in COPD pulmonary hyper-
tension is that PH is common usually mild and is 
of questionable clinical relevance. In the trials by 
Scharf et al. (18) and Thabut et al. (24) mild-to-
moderate pulmonary hypertension was defined 
as mPAP 20-35 and 25-45 mmHg, respectively 
and 86-96% of patients were reported to fall into 
these ranges. Thabut et al. (24) performed a clus-
ter analysis of their data set and identified 7.4% of 
patients who were characterized by relatively pre-
served lung function (FEV1 48.5%) “moderately to 
severely” elevated mPAP (mean 39.8 mmHg) and 
severe hypoxemia (mean pO2 46.2 mmHg) and 
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но рО2 46.2mmHg). Авторите предполагат, че 
това може да означава съдов фенотип, който 
евентуално толерира съдоразширяваща тера-
пия. Chaouat и съавт. (7) също установяват, че 
2.7% от пациентите в тяхната група имат теж-
ка ПХ (СПАН >40mmHg). Когато изключат тези 
с коморбидитет, който може да доведе до ПХ , 
те установяват, че 1.1% имат тежка ПХ, Thabut и 
съавт. показват също, че тази подгрупа има за-
бележимо по-лоша преживяемост в сравнена с 
групата без ПХ СПАН <20mmHg).

Това са данните, които илюстрират, че СПАН 
прекъсва определянето на тежестта на ПХ с 
клинично приложение. Това е добре описано в 
литературата за ПХ, тъй като СПАН е лош пре-
диктор за тежестта на заболяването и изхода 
от него. В проучванията на Thabut и съавт. и 
Chaouat и съавт. върху пациенти с напреднала 
ХОББ, се вижда ясно, че и най-малкото пови-
шение на СПАН при тези пациенти повлиява 
смъртността, хоспитализациите и изхода на 
пациента.

Плазмени маркери за ендотелна дисфунк-
ция при ПХ

Общите белези на различните форми на ПХ 
включват дисбаланс между коагулационна и 
фибринолитична система и между пролифера-
ция на гладкомускулните клетки и клетките в 
интимата на съдовете (6).

При пациенти с ПХ са намалени плазмени-
те нива на азотен оксид и тромбомодулин. 
Продуцираният от ендотелиумът NO е мощен 
вазодилататор и инхибитор на тромбоцитна-
та агрегация. Тромбомодулинът е разположен 
на ендотелната повърхност за свързване и 
инактивиране на тромбина с последваща ак-
тивация на протеин С. При пациентите с ПХ от 
различен произход е засилен краткосрочният 
белодробен вазодилататорен отговор към L-
аргинин, показвайки увреждане на белодроб-
ния съдов тонус, което е важно за патофизио-
логията на заболяването. При пациенти с ПХ се 
наблюдава намаление на NO.

Плазмените нива на тромбомодулин също са 
намалени, водещо до образуване на тромби, 
което е често установявано при тези пациенти. 
Високите му нива са свързани с намален риск 
от коронарна болест. Cacoub и съавт. (5), на-
блюдават ниски нива при пациенти с по-тежки 
форми на прекапилярна ПХ.

Селектините (sP, sE, sL), заедно с другите адхе-
зионни молекули играят ключова роля в пато-
генезата на тромбозите, възпалението, имуно-
логичните отговори и инфекции в съдовете. Те 
се асоциират с множество заболявания и се от-
делят в циркулацията, където могат да бъдат от-
крити в течна форма (sP, sE и sL селектини). sP се 
намират в α-гранулите на тромбоцитите и в тел-
цата на Webel-Palade на ендотелните клетки, и 
са увеличени при тромбогенни състояния, като 
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suggested that this may represent a vascular phe-
notype that may potentially benefit from vaso-
dilator therapy. Chaouat et al. (7) also found that 
2.7% of patients in their cohort had “severe pul-
monary hypertension” (mPAP>40mmHg). When 
they eliminated those with comorbid conditions 
that could contribute to pulmonary hypertension, 
they found 1.1% had severe pulmonary hyperten-
sion with a similar profile as found by Thabut et 
al. They also showed that this subgroup appeared 
to have a lower survival compared with the non-
pulmonary hypertension group with a mPAP less 
than 20mmHg.

It is datatable whether an arbitary mPAP cutoff 
to define the severity of pulmonary hyperten-
sion is clinically relevant. It is well described in 
the PAH literature that mPAP is a poor predictor 
of disease severity аt outcomes. Although the 
studies by Thabut et al. and Chaouat et al. clearly 
define a subset of patients with advanced COPD 
and marked elevation of the mPAP, the existing 
data would suggest, that even small elevations 
in the mPAP in patients with advanced COPD can 
influence mortality, hospitalization and patient-
centered functional outcomes. 
Plasma markers of endothelial dysfunction in 
Pulmonary Hypertension

Common features of different forms of PH in-
clude an imbalance between coagulation and 
fibrinolytic systems and between proliferation of 
the vascular smooth muscle cells and the cells of 
the intima (6).

In patients with PH levels of NO and trombo-
modulin (TM) are reduced in plasma. NO pro-
duced by endothelium is a powerful vasodilata-
tor and inhibitor of platelet aggregation and TM 
is the endothelium surface site for binding and in-
activating thrombin with subsequent activation 
of protein C. In patients with PH of various origins, 
an exaggerated short-term pulmonary vasodila-
tator response to L-arginine suggest a relative im-
pairement of pulmonary vascular tone and thus 
may be important in the pathophysiology of the 
disorder. Decreased NO levels have been shown 
in patients with PH.

Plasma levels of TM have been shown to be 
reduced which may contribute to the initiation 
or worsening of thrombosis frequently found in 
these patients. Elevated levels of TM are associ-
ated with a decreased risk of coronary artery dis-
ease Cacoub and colleagues (5) observed lower 
TM levels in patients with the more severe form of 
precapillary PH.

Selectins (sP, sE, sL) together with other adhe-
sion molecules, play a key role in the pathogen-
esis of thrombosis, inflammation, immunologic 
responses, and infections in the vasculature. They 
are upregulated in a variety of disease states and 
in some instances, they are released into the circu-
lation where they can be detected in soluble form 
(sP, sE, and sL selectin). sP found in the α-granules 
of the platelets and in the Weibel-Palade bodies of 
endothelial cells, has been shown to be elevated 
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миокарден инфаркт, дълбока венозна тромбо-
за, тромботична тромбоцитопенична пурпура 
и хепарин индуцирана тромбоцитопения. sL-
селектинът участва в адхезихята на левкоцити-
те към ендотела и се е считало, че играе важна 
роля в атеросклерозата. sE е свръхекспресиран 
в съдовите ендотелни клетки при патологични 
изменения, исхемия, цитокини, тъканен фактор 
и тромбин. Повишените плазмени нива могат 
да доведат до ендотелна дисфункция или па-
тологични изменения. Високите нива на sP и 
sE селектини се наблюдават при ПХ с налична 
ендотелна дисфункция и тромбоцитна акти-
вация, наблюдаваща се при тези заболявания. 
Редукцията на тоталния NO е в съответствие 
с увеличената тромбоцитна активност и бър-
зото увеличаване на sP селектин, защото NO е 
мощен инхибитор на тромбоцитната адхезия и 
агрегация. sL-селектинът синтезиран от голям 
брой левкоцити, играе роля в миграцията на 
лимфоцитите в периферните лимфни възли и 
местата на хронично възпаление, и на левкоци-
тите в местата на остро възпаление. Пациентите 
с ПХ показват сигнификантно намалени нива 
на sL-селектин. В проучване на Cella и съавт. 
(2001). Върху група от 15 пациента с тежка ПХ и 
20 пациента със здрави контроли се установя-
ва, че при пациентите с ПХ sP и sЕ селектините 
са увеличени, докато sL е бил по-нисък в срав-
нение с нивата на селектините при контролите. 
Разликата между пациентите с ПХ и контролите 
са сигнификантни само за sL и sЕ. Нивата на NO 
са достоверно по-ниски при пациентите с ПХ, 
в сравнение с тези при контролите. Слаба ко-
релация е намерена между тромбомодулина в 
плазмата и нивото на систолното белодродно 
артериално налягане.

Възпалението и ендотелната дисфункция 
се базират на хипотезата, че кандидат гените 
(CRHR1, ITPPR2 и VDR) от проучването за ХОББ 
са свързани с маркерите за системното възпа-
ление и ендотелна дисфункция при възрастна-
та популация. Wilker и съавт. (28) са проучили 
гените за респираторната болест свързана с 
маркерите за възпаление и ендотелна дис-
функция при възрастни мъже.

Плазмените нива на циркулиращият С-про-
теин, фибриноген, вътрклетъчната адхезионна 
молекула-1 (ICAM-1) и съдовата клетъчна адхе-
зионна молекула-1 (VCAM-1) са преобладава-
ли от 679 участници възрастни мъже в проуч-
ването Normative Aging Study. В изследваната 
група, връзката между нивата на биомаркери-
те и генотипа е била анализирана, използвай-
ки линеарни смесени ефекти, със случайно 
прекъсване за всеки пациент, като моделите 
са групирани по възраст и индекс на телесна 
маса (BMI).

Авторите установяват, че кандидат гени-
те, които играят роля в патогенезата на ХОББ 
също могат да увеличат нивата на серумни-
те маркери на възпалението и ендотелната 
дисфункция. Посредством някои нови специ-
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in the thrombogenetic states such as myocardial 
infarction, deep venous thrombosis, thrombotic 
thrombocytopenic purpura and heparin-induced 
thrombocytopenia. sE-selectin is involved in ad-
herence of leukocytes to the endothelium, which 
have been postulated as playing an important 
role in atherosclerosis. sE-selectin is overexpresed 
in vascular endothelium cells by injury, ischemia, 
cytokines, tissue factor and thrombin. Increased 
plasma levels could reflect endothelial dysfunc-
tion or damage. The increased levels of sP-selectin 
and sE-selectin observed in PH may represent en-
dothelial dysfunction and plateled activation ob-
served in these disorders. The reduction in total 
NO is in accordance with the increased plateled 
activation expressed as elevated sP-selectin, be-
cause NO is a powerful inhibitor of plateled ad-
hesion and aggregation. sL-selectin, expressed 
in a wide variety of leukocyte, plays a role in the 
migration of lymphocyte into peripheral lymph 
nodes and sites of chronic inflammation and the 
migration of leukocyte into acute inflammatory 
sites. The patients with PH showed significantly 
reduced levels of sL-selectin. In the study report-
ed by Cella et al. (2001) in a group of 15 patients 
with severe PH and 20 patients were healthy con-
trol subjects. In patients with PH, sP and sL-selec-
tins were elevated, whereas sL-selectin was lower 
in comparison with the selectin levels in control 
subjects. The differences between patients with 
PH and control subjects were significant only 
for sL-selectin and sE-selectin. The NO level was 
significantly lower in patients with PH compared 
with the NO level in control subjects . Only a weak 
correlation was found between thrombomodulin 
plasma levels and magnitude of systolic pulmo-
nary artery pressure.

Inflammation and endothelial dysfunction 
based on the hypothesis that candidate genes 
for a study of Chronic Obstructive Pulmonary 
Disease are associated with markers of systemic 
inflammation and endothelial dysfunction in a 
aging population. Wilker et al. (28) have studied 
the candidate genes for Respiratory disease as-
sociated with markers of inflammation and endo-
thelial dysfunction in elderly men. 

Plasma levels of circulating C-reactive protein 
(CRP), fibrinogen, intracellular adhesion mol-
ecule-1 (ICAM-1)and vascular cell adhesion mol-
ecule-1 (VCAM-1) were obtained from 679 elderly 
male participants in the Normative Aging Study. 
In the discovery cohort, the relationship between 
biomarker level and genotype was analyzed us-
ing linear mixed effects with random intercept for 
each subject and models were adjusted for age 
and BMI.

The authors found that the candidate genes 
though to play a role in the pathogenesis of 
COPD may also influence levels of serum mark-
ers of inflammation and endothelial dysfunction 
via several novel SNP associations which have 
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фични нуклеотидни последователности (SNP) 
връзки, които по-рано не са били свързани 
със сърдечно-съдово заболяване. Корелация-
та между тези четири маркера варира от 0.036 
до 0.5. Само корелацията между фибриногена 
и VCAM-1 не е статистически значима и ниво-
то р<0.5. Не са дадени факти относно страти-
фикацията на намерената популация, когато 
всичките от 101 различни SNP са изследвани за 
идентичност с намаляващо групиране използ-
вайки PLINK (15).
Заключение

ХОББ е актуална, хетерогенна, мултисис-
темна болест със скъпо струващо лечение и 
основателни предвиждания да достигне 3-то 
място по значимост през 2020г. Експеримен-
тално е доказана важната роля на острофазо-
вите протеини CRP и плазмения фибриноген 
за предсказване на бъдещ кардиоваскуларен 
риск и тежестта на протичане на ХОББ. Във 
всички стадии на ХОББ, както и при пушачи е 
налице ендотелна дисфункция съпътствана от 
увеличение на CRP и плазмения фибриноген. 
Пулмоналната хипертония е често усложнение 
с неблагоприятна прогноза за изхода от забо-
ляването. В литературата не съществува общо 
приета дефиниция за СПАН и наличието на ПХ. 
Функционалните тестове и показатели имат 
важно значение като индикатор за тежестта и 
изхода на ХОББ. Основна роля в патогенезата 
на ПХ е хроничната хипоксия и хипоксемия, 
както и системното възпаление и генетичната 
предиспозиция.
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not previously been associated with cardiovas-
cular disease. The correlation between these four 
markers ranged from 0.036 to 0.5. Only the cor-
relation between fibrinogen and VCAM-1 was 
not statistically significant at the p<0.5 level. No 
evidence of population stratification was detect-
ed when a total of 101 unliked single nucleotide 
polymorphisms (SNPs) were tested for identity-
by-descent clustering using PLINK (15).

Conclusion 
COPD is actual, heterogeneous, multisystem 

disease with costly treatment and tendency to 
get 3rd place of importance in 2020. The impor-
tant role of acute phase proteins CRP and plasma 
fibrinogen for prediction of future cardiovascular 
risk and the clinical outcomes of COPD is proved 
experimentally. In the whole spectrum of COPD, 
as well as in smokers is found endothelial dys-
function accompanied by augmentation of SRP 
and plasma fibrinogen. The pulmonary hyperten-
sion is often complication with worse prognosis 
for the disease outcome. The functional tests and 
parameters have significant importance as indica-
tor for severity and outcome of COPD. The chronic 
hypoxia and hypoxemia, as well as the systemic 
inflammation and genetic predisposition have 
basic role in the pathogenesis of pulmonary hy-
pertension.
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МеЛаТОнин и ПрОМЯна  
В ЦирКадниТе риТМи  
При ПаЦиенТи с диХаТеЛни  
нарУшениЯ ПО ВреМе на сън

обзори

Резюме
Циркадната организация на физиологичните процеси при организмите представлява универ-

сален за всички биологични видове феномен. Такава циклична времева регулация е необхо-
дима за адекватното приспособяване на организма към външните фактори на средата, както и 
за синхронизиране на взаимносвързаните ендогенни процеси. Този ритмичен контрол се осъ-
ществява посредством система, съставена от сетивен, нервнорегулаторен, ендокринен и гене-
тичен компонент. Един от най-значимите елементи на регулацията е мелатониновата система, 
която синхронизира организма към циркадния ритъм чрез имплементиране на информацията 
за светлина и тъмнина, като главен определител за цикличността. При състояния с нарушения 
в съня се наблюдават изменения в нормалното функциониране на мелатониновата регулация, 
респективно изменения в множество биологични процеси, съпътствани от десинхронизиране 
на ритъмната хомеостаза. Тези изменения представляват изключително важен патологичен 
елемент в етиопатогенезата на заболявания с нарушения в съня, както състояния с дихател-
ни нарушения по време на сън. Синдромът на обструктивната сънна апнея е тясно обвързан с 
нарушението на циркадната ритмичност, както и с изменения в мелатониновата регулация. Съ-
ответно познаването и изучаването на физиологията на мелатонина и патологичните промени, 
свързани с неговата функция, биха довели до нови прогностични и терапевтични възможности 
при лечението на пациенти с двигателни нарушения по време на сън.

Ключови думи: мелатонин, циркадни ритми, дихателни нарушения по време на сън, синдром 
на обструктивна сънна апнея
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Abstract
The circadian organization of the physiological processes in the organisms is universal phenom-

enon for all of the biological species. Such a cyclic temporal regulation is necessary for an adequate 
adaptation to the external environmental factors, and also for the synchronization of the intercon-
nected endogenous processes. This rhythmical control is governed through a system, consisting of a 
sensory, nueroregulatory, endocrine and genetic components. One of the most significant elements 
of the regulation is the melatonin system, which synchronizes the organism`s homeostasis to the 
circadian rhythm through implementation of the binary light/darkness information, which takes the 
role of the major defining factor. Alterations in the melatonin regulations can be readily observed in 
conditions with sleep disorders, which lead to impairment of multiple physiological processes and a 
desynchronizing in the rhythm homeostasis. These abnormalities are a remarkably important path-
ological element in the ethiopathogenesis of the sleep disorders and of respiratory disorders dur-
ing sleep. The syndrome of obstructive sleep apnea is closely bound to impairments of the circadian 
rhythm and alteration of the melatonin regulation. Thus the knowledge and the further studying of 
the melatonin physiology and the pathological changes in its functions, could lead to the develop-
ment of new prognostic and therapeutic possibilities in the treatment of patients with respiratory 
disorders during sleep.

Key words: melatonin, circadian rhythms, respiratory disorders during sleep, obstructive sleep ap-
nea syndrome 
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Биологичните функции на организма следват 
определени време-зависими цикли (циркадни 
ритми – денонощни (34, 37), сезонни и др. (36). 
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 физи-
ологични състояния като почивка-активност, 
сън-бодърстване, метаболитната и хормонална 
хомеостаза, сърдечно-съдова функция, имуно-
модулация и др. Циркадният ритъм подлежи 
както на екзогенна, така и на ендогенна регу-
лация, в която участват голям брой хормони и 
медиатори, един от които е мелатонинът. Мела-
тонинът се синтезира единствено през нощта 
при всички биологични видове, независимо от 
това дали активността им е дневна или нощна 
(5, 11, 16, 19). Той притежава ресинхронизиращ 
ефект върху функциите на организма, както при 
нормални условия, така и при циркаден дис-
баланс, причинен от ендогенни или екзоген-
ни фактори. Мелатонинът въздейства на ниво 
nucleus suprachiasmaticus – главният биоло-
гичен „часовник“ на организма, като чрез него 
самоиндуцира синтезата си и експресията на 
мелатонинови рецептори, т.е. мелатониновата 
регулация се осъществява на база положителна 
обратна връзка (26). Мелатониновата секреция 
се характеризира с пик, съвпадащ със среда-
та на нощта и с продължителност, зависеща от 
съотношението на експозицията на организма 
на светлина, съответно тъмнина (10). Наруше-
ния в циркадността с различна етиология ко-
релират с вариации на мелатониновата секре-
ция, а екзогенното прилагане на мелатонин в 
подходящо избрани моменти ресинхронизира 
супрахиазмалното ядро и може да регулира 
биологичния часовник. От тази гледна точка те-
рапията с мелатонин допринася за подобрява-
не на различни нарушения на нормалния сън, 
свързани с множество патологични състояния, 
едно от които е синдромът на обструктивна 
сънна апнея (ОСА). 

В своето многообразие универсален фено-
мен, характерен за дихателните нарушения по 
време на сън, е смутената архитектоника на 
съня. В етиопатогенезата на последната сто-
ят множество механизми, като повтарящи се 
десатурационни епизоди, хроничен стрес, не-
възможност на централната нервна система 
да реализира пълния цикъл на съня, нарушена 
мелатонинова регулация и др. От тази гледна 
точка познаването и изучаването на физиоло-
гията на мелатонина, както и свързаните с него 
промени при ОСА, предоставят нови прогнос-
тични и терапевтични възможности, които биха 
допринесли за лечението на това заболяване.

Дългата еволюция на структурите на централ-
ната нервна система, отговорни за регулацията 
на циркадните ритми и в частност главният био-
логичен „часовник“ в nucleus suprachiasmaticus 
(NSC), е довела до възникването на автономна 
регулация със собствен ендогенен цикъл с про-

The biological functions of the organism follow 
certain time-dependent cycles (circadian rhythms 
– daily rhythms (34, 37), seasonal, etc. (36). Such 
temporal rhythms are a universal phenomenon 
for all mammals, including humans, and are de-
termined by the cycle of day and night. The cir-
cadian rhythm is related to some of the humans` 
physiological states such as rest-activity, sleep-
wakefulness, metabolic and hormonal homeosta-
sis, cardiovascular function, immunomodulation, 
etc. The circadian rhythm is determined by both 
exogenous and endogenous regulation, which 
is facilitated by a large number of hormones and 
mediators, one of which is melatonin. Melatonin 
is synthesized exclusively during the night time 
in most biological species irrespective of wheth-
er their activity is diurnal or nocturnal (5, 11, 16, 
19). It possesses resynchronizing effect on the 
organism`s functions not only during ordinary cir-
cumstances, but also with circadian misbalance, 
caused by endogenous or exogenous factors. 
Melatonin exerts its effect on the level of nucleus 
suprachiasmaticus – the organism`s biological 
“master clock” through which it self-induces its 
synthesis and the expression of melatonin recep-
tors – in other words the melatonin regulation 
is fulfilled on the basis of positive feedback (26). 
The secretion of melatonin is characterized with 
a peak, coinciding with midnight and duration, 
which is dependent on the light-darkness exposi-
tion (10). Disorders in the circadian rhythms with 
different etiology correlate with variations in the 
melatonin synthesis, while the precise adminis-
tration of exogenous melatonin resynchronizes 
the suprachiasmal nucleus. These features of mel-
atonin advocate the efficiency of the melatonin 
therapy in improving disorders, related to sleep 
dysfunction, one of which is the obstructive sleep 
apnea syndrome (OSA).

The hay wired architectonic of the sleeping 
state is phenomenon quite characteristic for the 
breathing disorders during sleep. Many mecha-
nisms are involved in the etiopathogenesis of the 
above mentioned, such as continuously repeat-
ing desaturation episodes, chronic stress inabil-
ity of the CNS to facilitate the whole sleep cycle, 
impaired melatonin regulation, etc. This defines 
the knowledge and research of the melatonin`s 
physiology and its alterations in OSA patients as 
means for achieving better prognostic and thera-
peutic methods , which could contribute to im-
proving the treatment of this disorder.

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 individ-
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дължителност малко над 24 часа (7). Автономи-
ята на часовника е устойчив феномен, който 
персистира дори при липсата на екзогена сиг-
нализация. Въпреки това обаче, часовникът е 
добре синхронизиран с цикъла ден-нощ, бла-
годарение на модулиращото действие на свет-
лината, съответно тъмнината, върху мелатони-
новата секреция. Това прави светлината пряк 
времеви регулатор на функциите на NSC (26). 
Информацията за това дали в заобикалящата ни 
среда е светло или тъмно се възприема от спе-
цифични клетки в ретината (8) и се предава до 
NSC, чрез ретинохипоталамичните и ретиноге-
никулохипоталамичните пътища (26).

Пейсмейкъровата функция на NSC подлежи на 
регулация от неврохормонът мелатонин, който 
се секретира от епифизата. Фотоинформация-
та достига до нея от окото по мултисинаптчен 
път, преминавайки последователно през NSC 
и паравентрикуларото ядро на хипоталамуса 
(19). Мелатониновата синтеза се извършва през  
нощта и се инхибира през деня под действие на 
светлината, като по този начин организмът се 
сигнализира относно информация за цикълът 
ден-нощ и се реализира мултисистемна регула-
ция (2, 12, 22). Биологичната функция на мела-
тонина е опосредствана от специфични мела-
тонинови рецептори, разположени в повечето 
органи, жлези и тъкани на тялото.

Биосинтезата на мелатонина в епифизата за-
почва от прекурсора серотонин, който подле-
жи първо на N-ацетилиране, след което на О-
метилиране до N-ацетил-5-метокситриптамин 
(мелатонин) (23), който директно се секретира 
в кръвната плазма. Тази синтеза се извършва 
само през нощта, при липса на светлина, неза-
висимо от активността на биологичните видове 
(5, 11, 16, 19). За инициация и поддържане на 
синтезата е необходима активация на епифи-
зарните бета адренергични рецептори, индуци-
ращи N-ацетилтрансферазата – скоростоопре-
делящ ензим за производството на мелатонин 
(14, 25, 51). Активираща роля в този процес има 
нощния синтез на норепинефрин в ЦНС. Нивата 
на мелатонин в епифизата са ниски през деня, 
покачват се на здрачаване, достигат пикови 
нива в средата на нощта (между 2 и 3 часа), след 
което намаляват постепенно до достигане на 
дневните нива (26). Директна потискаща роля 
върху мелатониновата синтеза има дневната 
светлина. Нейното действие е опосредствано от 
инхибиращия ефект на меланопсин съдържащи 
светлочувствителни ганглионерни клетки в ре-
тината (8). 

За изследване на мелатониновата секреция 
се използва анализ на плазмените нива на ме-
латонина или количество мелатонин в слюнка-
та. Редица предимства обаче има изследването 
на основния метаболит – 6-сулфатоксимелато-
нин в урината (3). Цикличността и продължи-
телността на мелатониновата секреция са ос-
новен критерий за оценка на физиологичната 
активност на ораганизма. Проучвания свърза-

ual endogenous cycle with the duration slightly 
above 24 hours (7). The autonomous nature of 
the clock is a stable phenomenon, which per-
sists even when lacking an exogenous signaling. 
Regardless of this, the clock is well synchronized 
with the day-night cycle, due to the modulating 
effect of the light and darkness on the secretion 
of melatonin. This defines the light as a direct 
temporal regulator of the functions of the NSC 
(26). The information about the light or darkness 
in the environment is perceived through specific 
cells in the retina (8) and is transmitted to the NSC 
through the retinohypothalamic and the retino-
geniculohypothalamic pathways (26).

The pacemaker function of the NSC is regulated 
by the hormone melatonin, which is secreted by 
the pineal gland. The photic information is trans-
mitted to it via a multisynaptic pathway leading 
consecutively through the NSC and the paraven-
tricular nucleus of the hypothalamus (19). The 
synthesis of melatonin takes place during the 
night and is inhibited during the day via the ef-
fect of light exposure, which presents itself as an 
automated trigger, which synchronizes the mul-
tisystem circadian regulation with the day-night 
cycle (2, 12, 22). The biological function of mela-
tonin implemented via specific melatonin recep-
tors, situated in most of the organs, glands and 
tissues of the body.

The biosynthesis of melatonin in the pineal 
gland is initiated by the N-acetylation of the pre-
cursor serotonin, which is followed by an O-me- 
thylation, leading to the formation of N-acetyl-
5methoxytryptamin (melatonin) (23), which is 
directly secreted into the blood plasma. This syn-
thesis takes place only during the night - in the 
absence of light, independently of type of activ-
ity of the organism: diurnal or nocturnal (5, 11, 
16, 19). There is a necessity for the initiation and 
sustaining of the synthesis, which is the activa-
tion of beta adrenergic receptors, situated in the 
pineal gland. They induce the rate determining 
enzyme – N-acetyltransferase (14, 25, 51). This 
process is activated by the nocturnal synthesis 
of norepinephrine in the CNS. Melatonin`s levels 
are low during the day, increase during dusk time, 
reach their peak during midnight and 2-3 a.m., 
after which they gradually decrease, until they 
reach the normal daily levels (26). Daylight has a 
direct inhibitory effect on the melatonin synthe-
sis, which is mediated by melanopsin containing 
ganglionic cells positioned in the retina (8).

Methods, used for evaluating the melatonin 
secretion are the analysis of its plasma levels or 
those in the saliva. There are also multiple advan-
tages in the evaluating of the urine levels of its 
main metabolite – 6-sulfatoxymelatonin (3). The 
rhythm city and the duration of the secretion of 
melatonin are major criteria for evaluating the 
physiological activity of the organism. Studies 
which utilize 24-hour monitoring of melatonin`s 
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ни с 24-часови проследявания на плазмените 
и слюнчените нива на мелатонина показват, че 
секрецията се характеризира с пик в средата на 
нощта, като има данни и за двупикови модели 
на секреция (3, 54). Профилът на мелатонинова-
та секреция при здрави индивиди е константен 
(„ден за ден“) във всичките си елементи, като 
не се наблюдават половообусловени различия 
(4). Характерна за секрецията е и сезонна вари-
ация, като през пролетта и лятото началото на 
секрецията е по-късно, а продължителността 
е намалена, в сравнение с тези през зимата и  
есента. Този феномен вероятно се дължи на 
продължителното слънчево греене през лятото 
(3, 54).

Мелатонинът упражнява своето влияние, 
чрез активиране на специфични мелатонино-
ви рецептори, разположени практически във 
всички клетки на организма. При бозайниците 
са идентифицирани над 100 структури в цен-
тралната нервна система, притежаващи мела-
тонинови рецептори. Подобни са разположени 
и в други органи, тъкани и клетки като: ретина, 
надбъбречните жлези, кръвоносни съдове, сър-
це, черен дроб, бъбреци, гастроинтестинален 
тракт, макрофаги, адипоцити и тромбоцити (2, 
22, 52). Рецепторите биват три типа (МТ1, МТ2 и 
МТ3). МТ1 и МТ2 са G-протеин свързани рецеп-
тори, като първият активира аденилатциклаза-
та и води до синтеза cAMP и повишаване нивата 
на интрацелуларния калций, а вторият е свър-
зан с cGMP (6, 30). Чувствителността на рецеп-
торите е тясно свързана с денонощния цикъл. 
Интересен феномен е факта, че чувствителност-
та на рецепторите се проявява единствено през 
нощта (18). Предполага се, че тази особеност е 
свързана със синтезата cAMP и активацията на 
циклично осцилиращи транскрибционни еле-
менти в ДНК, участващи в синхронизацията (30).

Физиологичната функция на мелатонина се 
състои главно в синхронизацията на циркадния 
ритъм и потенцирането на хомеостатичните 
промени свързани с цикъла почивка-активност. 
Поради това се наблюдава тясна корелация 
между нарушенията в циркадния ритъм и про-
мените в нормалната мелатонинова синтеза. Ек-
зогенното прилагане на мелатонин не променя 
продължителността на съня, а регулира настъп-
ването му като измества началото на фазата на 
покой и момента на събуждане по-рано (31). 
Подобрява се качеството на съня, чрез регула-
ция на специфичната хомеостаза на процесите 
по време на сън. Прецизира се разположението 
на фазата на покой в денонощния цикъл, което 
способства за нормализиране на активността и 
когнитивните функции.

Проучвания, изследващи ефекта на мелато-
нина при норморитмични плъхове показват 
липсата на седативно действие или директен 
ефект върху локомоторната активност при дози 
над 16 mg/кg, както и липса на поведенчески 
промени при дози до 32 mg/кg (17). Друга осо-
беност е липсата на потенциране на барбиту-

plasma and saliva levels offer data, showing that 
the secretion is characterized with a midnight 
peak, but a possibility of a two peaked model is 
also noticed (3, 54). The profile of melatonin secre-
tion is constant (day for day) in all of its elements, 
and no gender related differences have been 
noted (4). Another characteristic of the secretion 
is the existence of seasonal variation, where dur-
ing spring and summer the secretin initiation is 
delayed as is its duration, in comparison to those 
during autumn and winter. This phenomenon can 
be readily explained with the increased daylight 
portion of day during summer (3, 54).

Melatonin exerts its effect through activation 
of specific melatonin receptors, situated practi-
cally in every cell of the organism. More than 100 
structures in the central nervous system that pos-
sess melatonin receptors have been identified. 
Such receptors are present also in other organs, 
tissues and cells for example: the retina, supra-
renal glands, blood vessels, the liver, the heart, 
the kidneys, gastrointestinal tract, macrophages, 
adipocytes, platelets, etc. (2, 22, 52). The recep-
tors are divided into three types (МТ1, МТ2 and 
МТ3). МТ1 and МТ2 are G-protein coupled recep-
tors and the first one activate the adenylatcyclase, 
which leads to synthesis of cAMP and increasing 
in the calcium intracellular levels, while the sec-
ond one`s mechanism is cGMP mediated (6, 30). 
The sensitivity of the receptors is closely related 
to the circadian cycle. It is an interesting phenom-
enon, that their sensitivity is present only during 
night time (18). It is theorized, that this peculiarity 
is related to the synthesis of cAMP and the activa-
tion of cyclic oscillating transcriptional elements 
in the DNA, which play a role in the synchroniza-
tion (30).

The physiological function of melatonin is 
mainly related to synchronizing the circadian 
rhythm and potentiation of homeostatic chang-
es, related to the rest-activity cycle. This is one of 
the reasons, why there is a close correlation be-
tween disorders of the circadian rhythm and the 
changes in the normal melatonin synthesis. Exog-
enous administration of melatonin doesn`t affect 
the duration of sleep, but regulates its initiation 
by advancing the onset point as the waking mo-
ment earlier in the 24 hour cycle (31). There is also 
an improvement in the sleep quality through reg-
ulation of the specific homeostasis of the physi-
ological processes during sleep, which positively 
influences the activity state and cognitive func-
tions. 

Studies, studying the effect of melatonin on 
normorhythmic rats offer data about lack of seda-
tive properties and no direct effect on the loco 
motor activity with doses over 16 mg/kg, also 
about no behavioral changes with doses over 32 
mg/kg (17). Another characteristic revealed is the 
lack of barbiturate sleep potentiation. Multiple 
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ратния сън. Създадени са редица животински 
експериментални модели с цел изучаването на 
ефекта на мелатонина върху десинхронизира-
ни циркадни ритми. При тези различни живо-
тински модели мелатонин в дози 0.1-3 mg/кg е 
бил ефективен в ресинхронизацията на ритъма, 
като приемът на подобни дози от здрави добро-
волци вечер преди лягане индуцира сънливост 
и по-къса латентност на настъпване на съня 
(Sleep latency) (32, 33). Механизмите на дейст-
вие се асоциират и с намаляване на телесната 
температура, чрез повишена кожна перфузия и 
дистална загуба на топлина и др.

Проведени са голям брой проучвания, до-
казващи наличието на мелатонинов дисбаланс 
при състояния с нарушения на съня и променен 
циркаден ритъм и при хора (39). Едно от най-
разпространените заболявания от този тип е за-
боляването на „нощните смени“, което се наблю-
дава при хора, работещи нощно време – през 
тъмната част на денонощието, която нормално е 
предвидена за сън (9). Такава десинхронизация 
предизвиква тежки изменения, включително 
поведенчески промени, метаболитни и хормо-
нални дисрегулации, повишен сърдечно-съдов 
риск и риск от неоплазми (40, 42, 44).

Spiegel и съавтори изследват хормоналната 
дисрегулация при десинхронизиране на цир-
кадния ритмъм като докладват данни за проме-
ни в циркадните профили на плазмения лептин, 
грелин, кортизол, тиреотропния хормон (TSH), 
инсулин, плазмена глюкоза и симпатовагалния 
баланс (47). Според авторите при ограничава-
не на съня до четири часа дневно, се наблюда-
ва среднощен пик на плазмения лептин и TSH, 
повишена активност на вегетативната нервна 
система, както и повшени вечерни нива на кор-
тизола. Повишаването на плазмените концен-
трации на грелин и намаляването на тези на  
лептина обуславят предразположеността на 
хора с нарушения в циркадния ритъм към на-
пълняване, респективно поява или задълбоча-
ване на съществуващи дихателни нарушения 
по време на сън (50). Ограничаването на вре-
метраенето на съня за повече от пет дни води 
до инсулинова резистентност и повишени плаз-
мени нива на глюкозата – симптоми на нарушен 
въглехидратен толеранс или диабет (28, 48, 49). 

Голямо лонгитудинално популационно про-
учване на Gangwisch и съавтори (15) 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 арте-
риалното налягане и неговия физиологичен 
спад по време на сън, екзогенното приемане на 
мелатонин в правилно избран момент от дено-
нощието сигнификантно намалява стойностите 
на систоличното и диастоличното налягане (15, 
45). При пациенти със средно тежка есенциална 

animal models have been created, which serve 
the purpose of studying the effect of melatonin 
on desynchronized circadian rhythms. It is report-
ed that melatonin in dozes 0.1-3 mg/kg has been 
effective in resynchronizing the rhythm, while ad-
ministration of such dozes in healthy volunteers 
induced sleepiness and a higher shorter sleep la-
tency (32, 33). The mechanisms, by which melato-
nin acts, are associated with decreasing the body 
temperature due to increased skin perfusion, dis-
tal heat loss and others.

Multiple studies exist, that prove the presence 
of melatonin misbalance in conditions with sleep 
disorders and changed circadian rhythm in hu-
mans (39). One of the most frequent disorders of 
this type is the “night shift” disorder, which can be 
seen in people , that work during the night - the 
dark time, usually dedicated to rest and sleep (9). 
Such a desynchronization causes heavy altera-
tions, including behavioral changes, metabolic 
and hormonal deregulations, increased cardio-
vascular risk and neoplasms (40, 42, 44).

Spiegel et al. have studied the hormonal dereg-
ulation in patients with desynchronized circadian 
rhythms. They present data about changes in the 
circadian profiles of the plasma leptin, grehlin, 
cortisol, TSH, insulin, glucose and sympathovagal 
misbalance (47). According their findings sleep 
deprivation to 4 hours of sleep daily changes 
hormone secretion in such a way, that there is a 
midnight peak in plasma leptin and TSH, also an 
increased excitability of the peripheral neural sys-
tem, and an increase in night time cortisol levels. 
The enhancement of the plasma concentrations 
of grehlin and the decrease in those of leptin, de-
fine the susceptibility to weight gain in people 
suffering from disorders in the circadian rhythm. 
This weight promoting mechanism potentiates 
the evolution of existing breathing disorders 
during sleep (50). Sleep deprivation longer than 
a five day period leads to insulin resistance and 
elevated plasma glucose levels, which are symp-
toms of the impaired carbohydrate tolerance or 
early stage diabetes (28, 48, 49).

A massive longitudinal population study, done 
by Gangwisch et al. (15), 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. 
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хипертония, лечението с мелатонин води до на-
маляване на нивата на кръвното налягане и уве-
личаване на дневно-нощната амплитуда (41).

Нагледен пример за директния синхронизи-
ращ ефект на мелатонина при нарушение на 
циркадния ритъм представлява синдромът на 
закъсняващата фаза на съня (delayed sleep phase 
syndrome - DSPS), който се състои в изместване 
на фазите на съня и събуждане в по-късен мо-
мент от денонощието. Няколко проучвания по-
казват, че лечение с мелатонин в дози около 5 
mg повлиява закъснението в настъпването на 
съня, като той започва с 90 - 120 минути по-ра-
но, като значително се подобрява качеството 
на съня (13). Мелатониновите синхронизиращи 
ефекти са били изпитани при деца със sleep-
onset инсомния и при деца с невропсихични за-
болявания (със или без епилепсия), като прило-
женият екзогенно мелатонин премества фазата 
на съня по-рано в денонощието и увеличава 
продължителността на съня (27). Тези ефекти 
се наблюдават и при хора страдащи от слепо-
та и пациенти с възрастово обусловена инсом-
ния. При слепите отпада мощното регулиращо 
действие на светлината върху производството 
на мелатонин и регулацията на NSC, в следстие 
на което мелатониновата секреция е хаотична, 
без физиологично наблюдаваните пикове, цир-
кадният ритъм е смутен, в следствие на което 
се нарушават редица биологични функции. Ле-
чението с мелатонин при тази група пациенти е 
основно и важно за ресинхронизиране на цир-
кадните ритми (24, 43). 

Нарушения в циркадните ритми се наблю-
дават при редица неврологични и психични 
заболявания – афективни разстройства, шизо-
френия, хроничен алкохолизъм и зависимости, 
епилепсия, болест на Алцхаймер, болест на 
Паркинсон и др.

Особено значение се отдава на мелатонина в 
етиопатогенезата на афективните разстройства. 
Като се има предвид спецификата на синтезата 
на мелатонин от прекурсор серотонин и въз-
ловата роля на серотонина в развитието на де-
пресивни състояния, то логично би било да се 
приеме, че участието на мелатонивата система 
заема важно място в развитието на афективни-
те разстройства. Още повече, по-голяма част от 
съвременните медикаменти за лечение на де-
пресия повишават нивата на серотонин и нор- 
адреналин в ЦНС. Разработени са и агонисти на 
мелатониновите рецептори с доказан антиде-
пресивен ефект (14, 25, 51).

В българско изследване на Шишков и съав-
тори се подчертава, че циркадната система 
има отношение към етиологията и симптома-
тологията на „големите“ психични разтройства. 
Съществуват доказателства, че при болни от 
шизофрения се регистрират абнормности в де-
нонощната циркадна фазовост. Те са свързани с 
факта, че приемът на мелатонин повлиява, как-
то структурата на съня, така и психичните симп-
томи (1).

An excellent example of the direct synchroniz-
ing effect of melatonin in disorders of the circa-
dian rhythm is the delayed sleep phase syndrome 
(DSPS), which consists of temporal displacement 
of the sleep phases later in the 24 hour cycle. Sev-
eral studies report, that treatment with melatonin 
in doses of about 5 mg influences the delay of 
sleep onset, by advancing it 90 – 120 min earlier 
in the day, which leads to a significant increase 
in sleep quality (13). There are also several tests 
evaluating the efficiency of melatonin`s synchro-
nizing effects in kids with sleep onset insomnia 
and with neuropsychological disorders (with or 
without epilepsy), which also show an advancing 
of the sleep phase earlier in the 24 hour cycle and 
an increase of sleep duration (27). These effects 
can be observed in people suffering from blind-
ness and patients with senile insomnia. Blind 
people have lost their sensitivity for the power-
ful regulating effect of light on the melatonin se-
cretion and on the CNS activity, which causes a 
chaotic melatonin secretion, lacking the normal 
physiological peaks, leading to a disturbed circa-
dian rhythm and impairment of many biological 
functions. Melatonin treatment in these patients 
has a major role in resynchronizing their circadian 
rhythms and homeostasis (24, 43).

Disturbances in the circadian rhythm are also 
seen in patients suffering from a large number 
of neurological and psychological disorders - af-
fective disorders, schizophrenia, chronic alcohol 
and drug abuse, epilepsy, Alzheimer`s disease, 
Parkinson`s disease, etc. 

Taking into consideration the specificity of the 
melatonin synthesis from its precursor serotonin 
and serotonin`s major role in the development of 
depressive conditions, it would be logically sound 
to speculate about the major impact of the mela-
tonin system on the development of affective 
disorders. This is closely related to the fact, that 
a major part of the modern medicaments, used 
for treating depression elevate the serotonin and 
noradrenalin levels in CNS, thus affecting the 
melatonin regulation. Antagonists of the melato-
nin receptors have been developed, which have a 
proven anti depressive effect (14, 25, 51). 

It is reported in a Bulgarian study of Shishkov et 
al., that there is a connection between the circa-
dian system and the etiology and symptomatol-
ogy of the “big” psychic disorders. There are a lot 
of numbers of evidence, that there exist many 
abnormalities in the circadian phases in patients 
suffering from schizophrenia. These abnormalities 
are influenced by the administration of exogenous 
melatonin, which affects both the architectonics 
of the sleep and the psychological symptoms (1).

reviews
MELATONIN AND CHANGES  
IN CIRCADIAN RHYTHMS  
IN PATIENTS WITH SLEEP-
DISORDERED BREATHING 

Thoracic Medicine
Volume IV, Octomber 2012, Issue 3



48

Промените в мелатониновата регулация при 
пациенти, страдащи от синдром на обструк-
тивна сънна апнея все още са в процес на из-
следване, но съществуват няколко проучвания, 
предлагащи данни за патологични изменения. 
Както се спомена по-горе, физиологичната ак-
тивация на епифизата зависи от стимулацията 
на бета- и алфа 1 адренергичните рецептори 
от норадреналин в ЦНС. Повечето проучвания 
върху пациенти с обструктивна сънна апнея 
демонстрират повишени плазмени нива на ка-
техоламините, които не винаги корелират с ни-
вата в ЦНС. Като се има предвид този факт, ло-
гично би било да се очаква повишена секреция 
на мелатонин. Hernandez и съавтори предста-
вят проучване върху мелатониновите нива при 
пациенти с ОСА и промените им при прилагане 
на неинванзивна вентилация (12). Резултати-
те показват липса на нощен мелатонинов пик, 
както и най-високи нива на плазмения мелато-
нин в ранните сутрешни часове (около 6:00 ч.). 
Утринният пик и повишените следобедни нива 
на мелатонина може да се тълкуват като един от 
главните фактори за ексцесивната дневна сън-
ливост и понижената активност на пациентите 
с ОСА, поради сън индуциращото действие на 
мелатонина. Авторите обясняват посочените 
феномени с повишена секреция на мелатонин 
като метаболитен отговор в опит на организма 
да повиши качеството на съня (12). Характерно 
за архитектониката на съня при пациенти със 
синдром на ОСА е фрагментацията, честите ми-
кросъбуждания (Arousal), значително повишен 
относителен дял на повърхностните фази (глав-
но фаза 1 и 2 на NREM), при редуциране на REM 
фазата и дълбокия бавновълнов сън (фази 3 и 4 
на NREM). Понякога бавновълновият сън напъл-
но липсва (44). Посочените полисомнографски 
параметри представляват комплекс от промен-
ливи, с който може да се характеризира качест-
вото на съня. В допълнение на това, лечението 
с неинванзивна вентилация предизвиква спад 
в мелатониновите нива в средата на нощта. 
Този спад може да бъде обяснен с намаленото 
секретиране на нощния норепинефрин, който 
отговоря за 85% от активацията на епифизна-
та жлеза. Инициирането на неинвазивна вен-
тилаторна терапия при пациент с ОСА води до 
нормализиране на нощната сатурация на кис-
лорода, премахване на хроничния нощен стрес 
и намаленото количество на катехоламините. 
Последното има за резултат намалена стиму-
лация на епифизата и понижена мелатонинова 
секреция (12). 

Пациентите с ОСА имат абнормен модел на 
мелатонинова секреция. Липсата на нощен се-
румен мелатонинов пик и намаленото качест-
во на съня при тези болни са тясно свързани с 
нарушения в циркадния ритъм. Необходимо е 
подробно проучване на ефектите на терапията 
с екзогенен мелатонин при обструктивна сънна 
апнея с оглед оптимизирането на комплексния 
подход към пациенти с този синдром.

The changes in the melatonin regulation in 
patients, suffering from OSA, are still not fully 
understood and in process of exploration. Nev-
ertheless there are several studies, reporting data 
about pathological alterations. As previously 
mentioned, the physiological activation of the 
pineal glands is dependent on the stimulation 
of the beta and alpha 1 adrenergic receptors by 
the norepinephrine, produced in the CNS. Most of 
the studies with patients with OSA demonstrate 
elevated plasma levels of catecholamines, which 
not always correlate with those in the CNS. This 
finding should logically suggest also an increased 
melatonin secretion. Hernandez et al. present 
a study of the melatonin levels in patients with 
OSA and their changes due to application of non-
invasive ventilation (12). The findings show lack 
of the normal physiological midnight melatonin 
peak, and also elevated levels of plasma mela-
tonin in the early morning hours (about 6 a.m.). 
The morning peak and the increased afternoon 
levels of melatonin could be interpreted as major 
factors for the excessive daily sleepiness and the 
lowered activity levels of patients with OSA, be-
cause of the sleep inducing properties of melato-
nin. The authors speculate, that the phenomenon 
of increased melatonin secretion is a metabolic 
response to the decreased sleep quality, which 
attempts circadian normalization (12). There is 
a characteristic fragmentation of the sleep ar-
chitectonic in patients with OSA, which encom-
passes frequent micro awakens (arousals), sig-
nificantly elevated index of the superficial sleep 
phases (mainly phase 1, 2 of NREM), while there 
is a decrease in the indexes of the REM phase and 
the deep sleep slow wave phases( phases 3, 4 of 
NREM). Occasionally, a total absence of slow wave 
sleep could be present (44). These polysomno-
graphic parameters form a complex of variables, 
which can characterize the sleep quality. Addi-
tionally, there is correlation between treatment 
with non-invasive ventilation and a decrease in 
melatonin levels in the midnight period. Such a 
decrease could be explained with the diminished 
norepinephrine night time secretion, which is 
responsible for about 85% of the complete ac-
tivation of the pineal gland. Initiating the non-
invasive ventilator therapy in patients with OSA 
leads to a normalization of the night time oxygen 
saturation, diminishing the chronic night stress, 
which ultimately leads to a decreased level of cat-
echolamines, which leads to a diminished stimu-
lation of the pineal gland and respectively mela-
tonin secretion (12).

Patients with OSA have an abnormal model of 
melatonin secretion and the absence of a night 
time melatonin serum peak accompanied with 
impaired sleep quality closely related to the hay 
wired circadian rhythm. This advocates the great 
significance of the studying of exogenous mela-
tonin therapy in patients with OSA, with an objec-
tive of optimizing the complex approach to the 
patients` treatment.
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Регулационните и синхронизационните функ-
ции на мелатонина имат голямо значение в 
поддържането на качеството на съня и негова-
та функционална ритмичност. Допълнителното 
познаване ролята на мелатонина и изменения-
та в неговата регулация би могло да допринесе 
значително за развитието на терапевтичните 
възможности при заболявания свързани със 
съня и комплексни синдроми като ОСА.

The regulatory and synchronizing functions of 
melatonin have a significant role in maintaining 
the sleep quality and its functional rhythmicity. 
Further exploration of melatonin and the altera-
tions in its regulation could provide significant 
possibilities for development and improvement 
of the therapeutic methods in treating sleep-re-
lated disorders and complex syndromes such as 
the OSA.
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Резюме
Въведение: Хроничното възпаление е основен момент в патогенезата както на ХОББ, така и 

на метаболитния синдром. Двете състояния са част от така наречения хроничен възпалителен 
синдром.

Цел: Да се определи честотата на МС при пациенти с ХОББ спрямо здрави контроли и асоци-
ацията на отделните му компоненти със спирометричните показатели и някои възпалителни 
маркери.

Методи: Проведе се трансверзално проучване тип случай-контрола с 244 участници (средна 
възраст 60,5 ± 9,5 г.). 141 от тях бяха пациенти с ХОББ, а 103 участници без респираторни забо-
лявания служеха като контроли. Изследвани бяха нивата на CRP и СУЕ. МС се определи по кри-
териите на международната диабетна федерация (IDF).

Резултати: При пациентите с ХОББ честотата на МС възлиза на 41,8% срещу 39% в контролна-
та група. Пациентите с ХОББ, презентиращи МС имаха сигнификантно по-високи стойности на 
кръвната глюкоза, систолното и диастолното артериално налягане, общия холестерол, LDL-хо-
лестерол, триглицеридите, CRP и обиколка на талията (ОТ) спрямо контролите (p<0,05 за всич-
ки). 

При пациентите с МС се намери сигнификантна негативна корелация между ОТ и ФЕО1% (r= 
-0,327, p=0,004), и положителна корелация на последния с метаболитните маркери (p<0,05). Въз-
палителните маркери СУЕ и CRP корелираха негативно с ФЕО1% (r=-0,424, p<0,0001 за СУЕ и r=-
0,240, p=0,017 за CRP). Също така при пациентите с МС се установи силна позитивна корелация 
между ОТ и CRP (r=0,711, p=0,032).

Заключение: Настоящото проучване показва, че МС е често срещано състояние сред пациен-
тите с ХОББ и се асоциира с повишен възпалителен отговор. Налице е асоциация на компонен-
тите на МС, както и на възпалителните маркери с белодробната функция.

Ключови думи: ХОББ, метаболитен синдром, хронично възпаление, белодробна функция
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Abstract
Introduction: The chronic inflammation is a key moment in the pathogenesis of both COPD and 

the metabolic syndrome. The two conditions are part of the so called chronic inflammatory syndrome.
Aim: To assess the prevalence of MS in patients with COPD versus healthy controls and the 

association of its components with some spirometric and inflammatory indices.
Methods: We performed a cross sectional case-control study with 244 participants (mean age 

60.5 ± 9.5 years). 141 were COPD patients, and 103 subjects without respiratory diseases served as 
a control group. We measured the activities of CRP and ESR. MS was defined using the criteria of the 
International Diabetic Federation (IDF).

Results: The prevalence of MS in COPD patients was 41.8% versus 39% percents in control group. 
Patients with COPD who present MS had significantly higher levels of blood glucose, systolic and 
diastolic blood pressure, total cholesterol, LDL-cholesterol, triglycerides, CRP and waist circumference 
(WC) compared to the control group (p<0.05 for all). 

Among the patients with MS we found a significant negative correlation between FEV1% and WC 
(r=-0.327, p=0.004), and positive correlation of the latter with the metabolic indices (p<0.05). The 
inflammatory markers ESR and CRP correlated negatively with FEV1% (r=-0.424, p<0.0001 for ESR and 
r=-0.240, p=0.017 for CRP). In patients with the syndrome there was also a strong positive correlation 
between WC and CRP (r=0.711, p=0.032).

Conclusion: The present study suggests that MS is a common condition among COPD patients and 
is associated with increased inflammatory response. There is an association of the determinants of MS 
and the inflammatory markers with the lung function.

Key words: COPD, metabolic syndrome, chronic inflammation, lung function

CHRONIC INFLAMMATION AND 
METABOLIC SYNDROME (MS) 
IN PATIENTS WITH CHRONIC 
OSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
(COPD)
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Въведение
ХОББ е заболяване с нарастващо социално 

значение, което през последното десетилетие 
се нарежда на четвърто място сред основните 
причини за смъртност в световен мащаб (10). 
Основните характеристики на болестта са хро-
ничното възпаление, резултат от експозицията 
на вредни частици и газове, и лимитирането на 
въздушния поток, което обикновено прогреси-
ра с годините. 

ХОББ се асоциира с много коморбидни 
състояния, които допълнително допринасят 
за тежестта на болестта (10). Добре познати 
екстрапулмонални ефекти са загубата на тегло, 
дисфункцията на скелетните мускули и храни-
телните разстройства. Пациентите с ХОББ също 
са с повишен риск за развитие на миокарден 
инфаркт, ангина пекторис, метаболитен синд-
ром (МС) и захарен диабет, остеопороза, раз-
стройства на съня, анемия и глаукома (2). Под-
лежащите механизми за възникването на тези 
асоциирани състояния не са напълно изяснени, 
но съществуват доказателства, че хроничното 
нискостепенно възпаление при ХОББ, характе-
ризиращо се с повишена секреция на редица 
проинфламаторни фактори (IL-6, TNF-α, CRP и 
др.), играе основна роля за тяхното развитие и 
прогресия. Посредством ендо-, пара-, авто- и 
юкстакринни механизми на действие тези мар-
кери участват в различни физиологични и пато-
физиологични процеси, повлиявайки апетита 
и енергийния баланс, имунитета, инсулиновата 
чувствителност, ангиогенезата, артериалното 
налягане, липидния метаболизъм и хемостаза-
та (17). Реактивните видове кислород, които се 
отделят в повишено количество при пациенти с 
ХОББ също увеличават вероятността за разви-
тие на МС, диабет, сърдечносъдови заболява-
ния и остепороза (7). През 2007 г. Fabbri и Rabe 
подчертават значението на нискостепенното 
възпаление, като въвеждат термина „хроничен 
системен възпалителен синдром”, включващ бо-
лестни единици като ХОББ, хронична сърдечна 
недостатъчност и МС (6). 

Watz и съавт. откриват МС в почти половината 
от пациентите с ХОББ, независимо от стадия на 
болестта, като той се асоциира с повишени мар-
кери на системно възпаление (IL-6, CRP и фибри-
ноген) (19). В голямо епидемиологично проучва-
не в Китай МС е идентифициран сред около 20% 
от пациентите с ХОББ, с най-значима корелация 
с налично централно затлъстяване (11). В япон-
ска популация от изследвани над 7000 участни-
ци 25,6 % са с МС като риска от развитието му 
е по-висок при пациенти с белодробна обструк-
ция, съответсваща на стадии III и IV по GOLD, 
сравнено с тези с нормална белодробна функ-
ция (9). Проведено в България епидемиологич-
но проучване сред 3598 болни с ХОББ показва, 
че МС се открива при 13,8% от пациентите, кои-
то са със значително повишени нива на CRP и 
по-висока кардиоваскуларна заболеваемост (1). 

Introduction
COPD is a disease with increasing social burden 

and in the last decade it is on the fourth place 
among the leading causes of death worldwide 
(10). The main characteristics of the disease are the 
chronic inflammation as a result of the exposure to 
noxious particles and gases, and the limitation of 
the air flow which usually progresses in the future. 

COPD is associated with a lot of comorbidities 
which contribute to the disease severity (10). Well 
known extra pulmonary effects are weight loss, 
skeletal muscles dysfunction and dietary disorders. 
These patients are also with increased risk for de-
veloping of myocardial infarction, angina, meta-
bolic syndrome (MS) and diabetes mellitus, osteo-
porosis, sleep disorders, anemia and glaucoma (2). 
The underlying mechanisms which lead to these 
associated conditions are not well established, 
but it is known that chronic low grade inflamma-
tion in COPD with increased secretion of number of 
pro-inflammatory factors (IL-6, TNF-α, CRP), plays a 
key role in their development and progression. Via 
endo-, para-, auto- and juxtacrine mechanisms of 
action these factors play role in different physiolog-
ical and pathophysiological processes, influencing 
the appetite, energy balance, immunity, angio-
genesis, arterial blood pressure, lipid metabolism 
and haemostasis (17). The reactive oxygen species, 
which are released in great amounts in COPD pa-
tients, increase the risk of developing MS, diabetes, 
heart diseases and osteoporosis (7). In the year of 
2007 Fabbri and Rabe, emphasizing the impor-
tance of low grade inflammation, introduced the 
term “chronic systemic inflammatory syndrome” in-
cluding morbidities like COPD, chronic heart failure 
and metabolic syndrome (6). 

Watz et al. found MS in almost half of the patients 
with COPD, independently of disease stage, and it 
was associated with increased markers of systemic 
inflammation (IL-6, CRP and fibrinogen) (19). In 
large epidemiological study in China MS was iden-
tified in about 20% of COPD patients with greater 
correlation with central obesity (11). In Japanese 
population MS was defined in 25.6% of over 7000 
participants and the risk of developing MS was 
greater in patients with airway obstruction cor-
responding to GOLD spirometry stages III and IV, 
compared to those with normal lung function (9). 
In a Bulgarian epidemiological study among 3598 
subjects MS was estimated to 13.8% and patients 
had significantly elevated CRP levels and greater 
cardiovascular morbidity (1). 
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Липсата на достатъчно проучвания в нашата 
страна, търсещи взаимовръзката между МС и 
белодробната функция, определи целта на на-
стоящото изследване, а именно да се установи 
честотата на МС при пациенти с ХОББ спрямо 
тази при здрави контроли, както и да се изслед-
ва асоциацията на абдоминалното затлъстяване 
и останалите компоненти на МС с нивата на CRP 
и бронхиалната обструкция.
Участници и методи

В периода октомври 2008 г. – ноември 2012 
г. в базата на ВМА-МБАЛ гр. Варна се проведе 
трансверзално проучване тип „случай-контро-
ла“, след разрешение от местната Комисия по 
Етика (протокол № 4/10.10.2008 г.) и подписано 
информирано съгласие от всички участници. Те 
бяха разпределени в две групи – група на паци-
енти с ХОББ (141 пациенти на средна възраст 
66,0±7,5 г.) и контролна група (103 участници на 
средна възраст 53,0±6,3 г.). 

Включващи критерии за групата на пациенти 
с ХОББ бяха: възраст между 49 и 79 г.; наличие 
на ХОББ по стандартите на GOLD/ATS; липса на 
тежки придружаващи заболявания, като тежка 
сърдечна, бъбречна или чернодробна недос-
татъчност, захарен диабет (ЗД) II тип, скорошни 
хирургични интервенции и неоплазми. За кон-
тролната група включващи критерии бяха: въз-
раст между 35 и 65 г.; липса на придружаваща 
белодробна патология както и липса на други 
тежки придружаващи заболявания.

Наличието на МС сред участниците се опре-
дели според дефиницията на международната 
диабетна федерация (IDF) (18): централно (аб-
доминално) затлъстяване с обиколка на талията 
≥94 cm за мъже и ≥80 cm за жени плюс поне 2 
от следващите фактори: 1) повишени триглице-
риди (≥1,7 mmol/l); 2) намален HDL-холестерол 
(<1,03 mmol/l за мъже и <1,29 mmol/l за жени); 3) 
повишено артeриално налягане (систолно ≥130 
mmHg или диастолно ≥85 mmHg); 4) повишена 
кръвна глюкоза на гладно (≥5,6 mmol/l) или пре-
дишно диагностициран ЗД II тип (18).

Всички участници попълниха анкета за опре-
деляне давността на ХОББ при пациентите от 
първа група, броя на пакетогодините и изпуше-
ните цигари дневно, приемани медикаменти и 
коморбидност. Пакетогодините бяха изчислени 
по формулата (брой изпушени цигари на ден) x 
(брой години тютюнопушене)/20.

Извършени бяха стандартизирани антропо-
метрични измервания за определяне на висо-
чината, теглото и обиколката на талията (ОТ). 
Индексът на телесна маса (ИТМ) се изчисли по 
формулата телесна маса kg/ръст2 (m2). Артери-
алното кръвно налягане бе измерено в седнало 
положение след поне 5-минутна почивка. Кръв-
ните проби бяха събрани на гладно във вакутей-
нери с натриев цитрат. Изследва се пълна кръвна 
картина и скорост на утаяване на еритроцитите 
(СУЕ) по автоматична методика. Серумът бе се-
париран чрез центрофугиране на пробите до 1 
час. Измерени бяха кръвна глюкоза (хексокина-

The lack of studies in our country, looking for the 
relationship between MS and lung function defined 
the aim of the present study: to assess the preva-
lence of MS among COPD patients versus healthy 
subjects, as well as to investigate the association of 
abdominal obesity and the rest of MS components 
and CRP levels with airway obstruction.

Design and methods
We performed a cross sectional study between 

October 2008 – December 2012 at the Naval Hos-
pital Varna after achieving permission from lo-
cal ethical committee (protocol № 4/10.10.2008) 
and signed informed consent by all participants. 
The patients were recruited into 2 groups – COPD 
patients group (141 participants with mean age 
66.0±7.5 years) and control group (103 subjects 
with mean age 53.0±6.3 years). 

Inclusion criteria of the COPD patients group 
were: age between 49 and 79 years; presence of 
COPD which was defined using GOLD/ATS stan-
dards; lack of severe comorbidities like heart fail-
ure, renal or hepatic failure, type II diabetes mel-
litus, recent surgery or neoplasm. The inclusion 
criteria for the control group were: age between 35 
and 65 years; lack of accompanying lung diseases, 
as well as other severe comorbidities.

The presence of MS was identified according to 
the definition of International Diabetic Federation 
(IDF): abdominal obesity, defined as waist circum-
ference ≥94 cm for males and ≥80 cm for females 
plus at least 2 of the following determinants: 1) 
increased levels of triglycerides (≥1.7 mmol/l); 2) 
decreased levels of HDL-cholesterol (<1.03 mmol/l 
for males and <1.29 mmol/l for females); 3) raised 
arterial blood pressure (systolic ≥130 mmHg or 
diastolic ≥85 mmHg); 4) increased levels of fasting 
blood glucose (≥5.6 mmol/l) or previously diag-
nosed type II diabetes mellitus (18).

The participants filled a questionnaire for estab-
lishing the duration of COPD for the first group of 
patients, the number of pack years and cigarettes 
smoked per day, medication and comorbidities. 
The pack years were calculated by the equation 
(number of cigarettes smoked per day) x (number 
of smoking years)/20.

We performed standard anthropometric mea-
surements of height, weight and waist circum-
ference (WC). BMI was calculated by the formula 
weight (kg)/height2 (m2). The arterial blood pres-
sure was measured in sitting position after 5 min 
rest. The blood samples were collected on an emp-
ty stomach in vacutainers with sodium citrate. We 
measured full blood count and erythrocyte sedi-
mentation rate by automated methods. The serum 
was separated by centrifuging the samples within 
one hour. We measured the levels of fasting blood 
glucose (hexokinase method), triglycerides (GPO-
PAP method), total cholesterol (CHOD-PAP meth-
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зен метод), триглицериди (GPO-PAP метод), общ 
холестерол (CHOD-PAP метод), HDL-холестерол 
(CHOD-PAP метод) и LDL-холестерол, изчислен 
по формулата на Friedewald. CRP бе определен 
с имунотурбодиметричен метод с референтни 
стойности <5 mg/l. 

Данните са обработени с помощта на специа-
лизиран статистически пакет за персонален 
компютър – SPSS for Windows, версия 19.0 (IBM, 
SPSS statistics inc.). При всички сравнения p<0,05 
се приема за статистически сигнификантно. 
Резултати

Основните характеристики на участниците 
от групата на пациенти с ХОББ и контролната 
група са представени на Табл. 1. Установи се, че 
болните с ХОББ са със значимо по-високи антро-
пометрични показатели на общо и абдоминално 
затлъстяване и имат по-високи нива на кръвна 
глюкоза и възпалителни маркери (p<0,05). 

Честотата на МС сред пациентите с ХОББ е 
41,8% спрямо 39% за контролната група. При 
съпоставяне на двете групи се доказа, че учас-
тниците с ХОББ и МС са със сигнификантно по-
високи стойности на СУЕ, CRP, кръвна глюкоза, 
общ холестерол, LDL-холестерол, триглицериди 
и систолно артериално налягане спрямо кон-
тролите с МС (p<0,05 за всички). Не се откри-
ха достоверни разлики в концентрацията на 
HDL-холестерола между изследваните групи. 
Антропометричните показатели за общо и аб-
доминално затлъстяване (ИТМ и ОТ) също са 
сигнификантно по-високи при пациентите с 
ХОББ, презентиращи МС, спрямо съответните 
контроли (р<0,05) (Табл. 2). 

od), HDL-cholesterol (CHOD-PAP method) and LDL-
cholesterol, calculated by Friedewald formula. CRP 
was measured by immunoturbodimetric method 
with reference levels <5 mg/l. 

The data were processed by specialized statistics 
package for personal computer – SPSS for Win-
dows, version 19.0 (IBM, SPSS statistics Inc.). p<0.05 
was accepted for statistically significant in all com-
parisons. 
Results

The main characteristics of the participants in 
COPD group and the control group are presented 
at table 1. We found that the COPD patients had 
significantly higher indices of overall and abdomi-
nal obesity and increased levels of fasting blood 
glucose and inflammatory markers (p<0.05). 

The prevalence of MS among COPD patients was 
41.8% versus 39% in the control group. Compar-
ing both groups we found that patients with COPD 
and MS had significantly higher levels of ESR, CRP, 
blood glucose, total cholesterol, LDL-cholesterol, 
triglycerides and systolic arterial blood pressure 
than the control group (p<0.05) for all. There were 
no significant differences in the levels of HDL-cho-
lesterol between the groups. The anthropometric 
indices of overall and abdominal obesity (BMI and 
WC) were also substantially higher in COPD pa-
tients presenting MS, compared to the matched 
controls (p<0.05) (Тable. 2). 
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Показател
ОТ (cm)
ИТМ (кg/m2)
Кръвна глюкоза (mmol/l)
Общ холестерол (mmol/l)
LDL-холестерол (mmol/l)
HDL-холестерол (mmol/l)
Триглицериди (mmol/l)
Систолно артериално налягане (mm/Hg)
Диастолно арт. налягане (mm/Hg)
СУЕ (mm/h)
CRP (mg/l)
Данните са представени като средна стойност ±SD. Използван метод за сравнение 
One-way ANOVA.

Табл. 2. Характеристики на участниците с МС в групата с ХОББ и контролната група.

Пациенти с 
ХОББ и МС
110,1±17,8

31,2±6,7
6,8±1,9
6,3±1,4
3,9±1,3
1,3±0,3
2,3±0,4

141,7±15
85,5±10,1
10,8±14,8
19,9±18,2

Контроли 
с МС

103,1±12,4
28,7±4,6
5,9±1,5

5,2±0,99
3,1±1,03
1,4±0,3
1,7±0,3

134,7±13,6
86,6±7,65
7,06±5,9
6,9±6,02

 
р-стойност

р=0,032
р=0.042
р=0,016

р<0,0001
р=0,001

NS
р=0,021
р=0,030

NS
р=0,045

р<0,0001

Table. 2. Characteristics of the participants with MS in COPD group and in the control group.

 
Index
WC (cm)
BMI (kg/cm2)
Blood glucose (mmol/l)
Total cholesterol (mmol/l)
LDL-cholesterol (mmol/l)
HDL-cholesterol (mmol/l)
Triglycerides (mmol/l)
Systolic arterial pressure (mm/Hg)
Diastolic arterial pressure (mm/Hg)
ESR (mm/h)
CRP (mg/l)
Data are presented as mean ±SD. Method of comparison: One-way ANOVA.

Patients with 
COPD and MS

110,1±17,8
31,2±6,7
6,8±1,9
6,3±1,4
3,9±1,3
1,3±0,3
2,3±0,4

141,7±15
85,5±10,1
10,8±14,8
19,9±18,2

Controls 
with MS

103,1±12,4
28,7±4,6
5,9±1,5

5,2±0,99
3,1±1,03
1,4±0,3
1,7±0,3

134,7±13,6
86,6±7,65
7,06±5,9
6,9±6,02

 
p-value
р=0,032
р=0.042
р=0,016

р<0,0001
р=0,001

NS
р=0,021
р=0,030

NS
р=0,045

р<0,0001

Показател
Брой (N)
Възраст (год.)
Пол (%, м/ж)
Пушачи (%)
Пакетогодини*
ИТМ (kg/m2)*
ОТ (cm)*
Систолно артериално налягане (mmHg)
Диастолно артериално налягане (mmHg)
Общ холестерол (mmol/l)*
LDL-холестерол (mmol/l)*
HDL-холестерол (mmol/l)
Триглицериди (mmol/l)*
Кръвна глюкоза (mmol/l)*
СУЕ (mmHg)*
CRP (mg/l)*

Стойностите са представени като брой (N), проценти или средна стойност ± SD.
*р<0,05 при сравнение между групите

Табл. 1. Основни харакетристики на участниците по групи.

Пациенти с ХОББ
141

66,01±7,5
69,5/30,5

41,7 
38,32 ± 26,4
28,55±6,13
102,6±17,7

133,35±19,45
82,2±11,4
5,3±1,05
3,2±1,02

1,43±0,62
1,45±0,63
6,18±1,7

22,4±21,5
11,16±17,8

Контроли
103

52,97±6,3
92,2/7,8

83,5
28,87±23,5
26,83±4,12
97,7±12,4

131,3±16,7
84,4±9,4
6,2±1,23
3,7±1,08

1,57±0,43
1,87±1,08
5,54±1,1
5,9±4,5

5,39±4,58

Index
Number (N)
Age (years)
Sex (%, m/f )
Smokers (%)
Pack years*
BMI (kg/m2)*
WC (cm)*
Systolic arterial pressure (mmHg)
Diastolic arterial pressure (mmHg)
Total cholesterol (mmol/l)*
LDL-cholesterol (mmol/l)*
HDL-cholesterol (mmol/l)
Triglycerides (mmol/l)*
Blood glucose (mmol/l)*
ESR (mmHg)*
CRP (mg/l)*

Values are presented as number (N), percents or mean ± SD.
*significance between groups (р<0.05).

Table. 1. Main characteristics of the participants by groups.

COPD patients
141

66,01±7,5
69,5/30,5

41,7 
38,32 ± 26,4
28,55±6,13
102,6±17,7

133,35±19,45
82,2±11,4
5,3±1,05
3,2±1,02

1,43±0,62
1,45±0,63
6,18±1,7

22,4±21,5
11,16±17,8

Controls
103

52,97±6,3
92,2/7,8

83,5
28,87±23,5
26,83±4,12
97,7±12,4

131,3±16,7
84,4±9,4
6,2±1,23
3,7±1,08

1,57±0,43
1,87±1,08
5,54±1,1
5,9±4,5

5,39±4,58
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Прилагайки корелационен анализ, контроли-
ран по пол и възраст, се установи, че отделните 
компоненти на МС сред групата на пациентите 
с ХОББ показват сигнификатна зависимост с 
ФЕО1%, измерен като процент от предвиде-
ното. Обиколката на талията и ИТМ корелират 
обратнопропорционално с ФЕО1% (rОТ= -0,254, 
pОТ=0,017 и rИТМ= -0,327, pИТМ=0,004), дока-
то показателите на липидната обмяна показват 
правопропорционална зависимост с ФЕО1% 
(съответно oбщ холестерол: r=0,423, p<0,0001, 
HDL-холестерол: r=0,227, p=0,025, LDL-холес-
терол: r=0,275, p=0,006, триглицериди: r=0,373, 
p<0,0001).

Възпалителните маркери (СУЕ и CRP) при па-
циентите с ХОББ и МС показват достоверна об-
ратна зависимост с ФЕО1% (r=-0,465, p<0,0001 за 
СУЕ и r=-0,240, p=0,017 за CRP). Паралелно с това 
концентрацията на острофазовия протеин коре-
лира силно с абдоминалното затлъстяване, оп-
ределено чрез измерената ОТ (r=0,711, p=0,032) 
и броя пакетогодини.

Използвайки линеен многофакторен регре-
сионен анализ за определяне влиянието на 
множество променливи величини върху дадена 
зависима се установи, че основният предиктор 
на МС при изследваната група пациенти е увели-
чената обиколка на талията (β=0,263, p=0,022). 
Установи се и сигнификантна отрицателна ли-
нейна зависимост между ОТ и ФЕО1% (β= -0,278, 
р=0,035) (Фиг. 1).
Обсъждане

Настоящото изследване е едно от малкото в 
България, което разглежда честотата на МС сред 
пациенти с ХОББ и връзката между отделните 
компоненти на синдрома и някои възпалител-
ни маркери с белодробната функция. При поч-
ти половината от обхванатите от нас пациенти 
се наблюдават 3 или повече от компонентите 
на МС, което е в съответствие с резултатите от 
предишни проучвания. В германско епидеми-
ологично изследване Moebus и съавт. намират 
честота на МС от 55% сред 60-65 годишни мъже 
(14). Аналогични са резултатите на Watz и съавт., 
които сред 170 пациенти с ХОББ и 30 пациенти 

Using correlation analysis controlling for age 
and sex we found that the determinants of MS 
among the COPD patients showed significant cor-
relations with FEV1 percent predicted. The waist 
circumference and BMI correlated inversely with 
FEV1% (rWC= -0.254, pWC=0.017 and rBMI= -0.327, 
pBMI=0.004), while the indices of lipid metabolism 
showed proportional correlation with FEV1% (re-
spectively total cholesterol: r=0.423, p<0.0001, 
HDL-cholesterol: r=0.227, p=0.025, LDL-cholesterol: 
r=0.275, p=0.006, triglycerides: r=0.373, p<0.0001).

The inflammatory markers (ESR and CRP) in pa-
tients with COPD and MS showed marked inverse 
correlation with FEV1% (r=-0.465, p<0.0001 for 
ESR and r=-0.240, p=0.017 for CRP). Alongside the 
levels of acute phase protein had strong positive 
correlation with the abdominal obesity, measured 
with WC (r=0.711, p=0.032) and the number of 
pack years.

Using multifactor regression analysis for estab-
lishing the influence of multiple variables on given 
dependent factor we found that the main predic-
tor of MS in the investigated group of patients 
was the increased waist circumference (β=0.263, 
p=0.022). We established significant inverse linear 
dependence between WC and FEV1% (β= -0.278, 
р=0.035) (Fig. 1).

Discussion
The present study is one of the few in Bulgaria 

which deals with the prevalence of MS among 
COPD patients and the association between the 
components of the syndrome, some inflammatory 
markers and the lung function. Almost half of the 
studied patients presented 3 or more features of 
the MS, which corresponds to the results of previ-
ous studies. For example in German epidemiologi-
cal survey Moebus et al. estimated MS to be 55% 
among 60-65 years old men (14). Watz et al. ana-
logically found among 170 COPD patients and 30 
patients with chronic bronchitis prevalence of MS 
to amount of 47.5% (19). 

original 
articles
CHRONIC INFLAMMATION AND 
METABOLIC SYNDROME (MS) 
IN PATIENTS WITH CHRONIC 
OSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE 
(COPD)

Thoracic Medicine
Volume IV, Octomber 2012, Issue 3

Фиг. 1. Зависимост между обикол-
ката на талията и ФЕО1%.
Figure. 1. Dependence between 
waist circumference and FEV1%.

Об
ик

ол
ка

 н
а т

ал
ия

та
 /  

W
ai

st
 Ci

rc
um

fe
re

nc
e

cm

Наблюдавани
Observed

Линейно
Linear

200

175

150

125

100

0 25

ФЕО1% / FEO1%

50 75 100 125 150



56

с хроничен бронхит откриват честота на МС от 
47,5% (19). 

При болните с ХОББ и МС се доказаха по-ви-
соки антропометрични показатели на генерали-
зирано и абдоминално затлъстяване (ИТМ и ОТ), 
както и сигнификантно по-значими отклонения 
в кардиометаболитните показатели в сравнение 
с участниците без бронхиална обструкция. Това 
е в съответствие с резултатите на други изслед-
вания. Т. напр. в голямо популационно проучва-
не сред над 7300 индивида на възраст ≥50 годи-
ни, Lam и съавт. откриват, че риска от развитие 
на МС е по-голям при пациентите с бронхиална 
обструкция, а от 5-те компонента на синдрома 
единствено абдоминалното затлъстяване се 
асоциира с влошена белодробна функция (11). 

Подобно на Marquis и съавт. (13), които показ-
ват, че пациентите с ХОББ и МС са с повишено 
абдоминално затлъстяване, триглицериди и АН, 
и понижени нива на HDL-холестерола спрямо 
контролите, в нашето проучване съчетанието на 
хронична бронхиална обструкция и МС се асо-
циира с повишен кардиометаболитен риск и по-
изразено абдоминално затлъстяване.

Няколко големи популационни проучвания, 
търсещи асоциация между компонентите на МС 
и белодробната обструкция, установяват, че чес-
тотата на МС нараства при пациентите с по-изра-
зена бронхиална обструкция (9, 11). Те показват, 
че от всички компоненти на МС, абдоминалното 
затлъстяване и АН най-силно корелират със сте-
пента на бронхиалната обструкция, измерена 
чрез ФЕО1. Тези данни са в унисон с резултати-
те от нашето изследване, доказващо значимата 
асоциация на ОТ, основен предиктор на МС, и 
повишеното систолно АН с бронхиалната об-
струкция при пациентите с ХОББ и МС. 

Тютюнопушенето е основен фактор, обусла-
вящ развитието както на МС така и на ХОББ. То е 
важен модифициращ рисков фактор и за разви-
тието на редица сърдечно-съдови заболявания 
посредством ефекта му върху липидната обмяна, 
коронарната вазомоторна реактивност, тромбо-
цитната агрегация и редица проинфламаторни 
фактори. В настоящото проучване се установи, 
че дългогодишните пушачи с ХОББ и МС са с дос-
товерно по-високи концентрации на CRP, което 
е в съответствие с резултатите на други големи 
популационно-базирани изследвания (3). 

Макар механизмите, обуславящи връзката 
между наличието на ХОББ и развитието на МС 
да не са напълно изяснени, все повече нараства 
броя на доказателствата и за ролята на абдоми-
налното затлъстяване. То се асоциира силно как-
то с обструктивния, така и с рестриктивния мо-
дел на увреждане на белодробната вентилация 
(12), като оказва механичен ефект върху гръдна-
та стена, намалява нейния къмплаянс и води до 
остслабване на дихателните мускули и редукция 
на белодробните обеми в долните лобове (16).

От друга страна натрупаната мастна тъкан при 
централно затлъстяване е метаболитно активен 
орган, като нейната маса корелира положител-

In COPD patients we proved increased anthro-
pometric indices of overall and abdominal obesity 
(BMI and WC), as well as significant changes in the 
cardiometabolic parameters, compared to subjects 
without bronchial obstruction. These results are in 
accordance with other studies. In a big population 
study among over 7300 subjects aged ≥50 years, 
Lam et al. found that the risk of developing MS is 
greater in patients with bronchial obstruction, and 
from the five components of MS only the abdomi-
nal obesity is significantly associated with worse 
lung function (11). 

Like Marquis et al. (13) who showed that patients 
with COPD and MS have increased levels of ab-
dominal obesity, triglyceride and blood pressure, 
and lower levels of HDL-cholesterol compared to 
the control group in, our study the combination of 
chronic bronchial obstruction and MS is associated 
with increased cardiometabolic risk and more pro-
nounced abdominal obesity.

A number of big population surveys, looking for 
the association between the determinants of MS 
and lung function found that the prevalence of 
MS is increasing in patients with more pronounced 
bronchial obstruction (9, 11). They showed that 
from all 5 components of MS the abdominal obe-
sity and arterial blood pressure have the strongest 
correlation with lung function, measured with 
FEV1% predicted. These data are in unison with 
the results from our study, which proves significant 
association of WC, main predictor of MS, and in-
creased arterial blood pressure with the bronchial 
obstruction in COPD patients with MS. 

Smoking is a major factor which determines 
the development of both COPD and MS. Smok-
ing is also a risk factor for developing a variety of 
cardiovascular diseases via its effects on the lipid 
metabolism, coronary vasomotor reactivity, plate-
let aggregation and a number of pro-inflammatory 
factors. In the present study we established that 
long-standing smokers with COPD and MS have 
substantially higher levels of CRP which is in accor-
dance with the results of other population based 
studies (3). 

Even though the mechanisms determining the 
relationships between COPD and MS are still not 
well established, there are now increasing amount 
of evidence about the role of abdominal obesity in 
this process. It is strongly associated with both ob-
structive and restrictive model of lung ventilation 
impair (12), mainly via its mechanical effects on the 
chest wall, by reducing the compliance and lead-
ing to chest muscle weakness and reduction of the 
lung volumes in the lower lobes (16).

But on the other hand the cumulated abdomi-
nal fat is metabolically active organ and its mass 
correlates positively with the levels of circulating 
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но с нивата на циркулиращите про-инфламатор-
ни адипоцитокини - интерлевкин-6 (IL-6), TNFα и 
др. (15). Адипоцитите на абдоминалната висце-
рална мастна тъкан са идентифицирани като ос-
новен източник на тези фактори, които от своя 
страна индуцират производството на CRP от хе-
патоцитите (8). В настоящото проучване се уста-
новиха повишени нива на CRP при пациентите с 
ХОББ и МС, които корелират значимо с ОТ – ре-
зултат, потвърден и от други съобщения (19). Все 
още не е напълно изяснена асоциацията между 
повишените нива на този острофазов протеин 
и белодробната функция при индивиди с ХОББ. 
Съществуват изследвания, които показват нали-
чието на несъществена зависимост между ак-
тивностите на CRP и белодробната функция (4). 
Едновременно с това в литературата се откри-
ват проучвания, доказващи значимата корела-
ция на CRP с белодробната функция, измерена 
чрез ФЕО1, като серумните му нива имат силна 
пердиктивна стойност относно развитието на 
ХОББ при индивиди с бронхиална обструкция 
(5). Нашите данни също показват значителна 
асоциация на CRP с бронхиалната обструкция 
при индивиди с ХОББ и МС.

В последните няколко години беше предло-
жен терминът „хроничен системен възпалителен 
синдром” (6, 7), който може да бъде добавен към 
диагнозата ХОББ. Той се състои от следните ком-
поненти: възраст > 40 г, тютюнопушене > 10 па-
кетогодини, симптоми и абнормна белодробна 
функция, съответстващи на ХОББ, хронична сър-
дечна недостатъчност, метаболитен синдром и 
повишени нива на CRP. Настоящото проучване е в 
подкрепа на употребата на този термин, тъй като 
показва, че МС е състояние, което се среща често 
при пациенти с ХОББ и се асоциира с абнормен 
кардиометаболитен и възпалителен профил.
Заключение

Настоящото проучване показва, че МС е често 
срещано състояние при пациенти с ХОББ, което 
се асоциира с повишен възпалителен отговор 
спрямо индивиди с МС без бронхиална обструк-
ция. Отделните компоненти на МС и най-вече 
увеличеното абдоминално затлъстяване се асо-
циират с влошена белодробна функция.

pro-inflammatory adipocytokines – IL-6, TNF-α 
and others (15). Adipocytes from abdominal mass 
tissue are identified as a major source of these fac-
tors, which induce the secretion of CRP from hepa-
tocytes (8). In the present study we found elevated 
levels of CRP in COPD patients, presenting MS and 
significant correlation with WC, which is confirmed 
by other surveys (19). The association between 
the increased levels of this acute phase protein 
and lung function in COPD patients is still not well 
elucidated. There are studies which showed incon-
sistent relationship between activities of CRP and 
the lung function (4). At the same time there are 
researches which proved significant correlation 
between CRP and the lung function, measured by 
FEV1 and it was shown that serum CRP levels have 
a strong predictive value for the risk of developing 
COPD in subjects with bronchial obstruction (5). 
Our data also showed significant association of CRP 
with bronchial obstruction in COPD patients with 
MS.

In the past few years was introduced the term 
“chronic systemic inflammatory syndrome” (6, 7), 
which can be added to COPD diagnose. It con-
sists of the following components: age > 40 years, 
smoking > 10 pack years, symptoms and abnor-
mal lung function corresponding to COPD, chronic 
heart failure, metabolic syndrome and raised levels 
of CRP. The present study is supporting the use of 
this term, because it showed that MS is a common 
condition in COPD patients and is associated with 
impaired cardiometabolic and inflammatory pro-
file.

Conclusion
The present study suggests that metabolic syn-

drome is a common coexisting condition in COPD 
patients, and is associated with increased inflam-
matory response compared to individuals with MS 
and without bronchial obstruction. The compo-
nents of the syndrome, mainly increased abdomi-
nal obesity are associated with worse lung func-
tion.
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ПЛеВраЛниТе ЦиТОКини  
VEGF, IL-8, TGF-β1 индУЦираЩи  
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ПЛеВрОдеЗа При ПаЦиенТи  
с МаЛиГнени ПЛеВраЛни иЗЛиВи
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Резюме
Въведение: Малигнените плеврални изливи (МПИ) включват в себе си хетерогенна група от 

симптоми, водещи до висока степен на морбидност при пациенти със злокачествени заболява-
ния.

Цел на проучването: Целта на настоящето проучване е изследване на плевралните концен-
трации на цитокините VEGF, IL-8, TGF-β след плевродеза с талк в сравнение с тези, индуцирани 
от сребърен нитрат, йодповидон и доксициклин, с оглед оценяване на техния плевродезен по-
тенциал.

Материали и методи: Проведе се проспективно проучване за 2,5 годишен период (от 04. 
2007 до 08. 2009 год.), при което са хоспитализирани 80 пациенти с плеврални изливи със злока-
чествена генза. При всички болни се извърши химическа плевродеза. На 24-я постоперативен 
час от плевралния ексудат отделен от гръдния дрен се вземаше материал за изследване на ци-
токините

Резултати: В сравнение с талковата група, нивата на TGF β1 на 24-я час след плевродеза с 
йодповидон са по-високи. Доксициклиновата плевродеза, в сравнение с талковата, не се раз-
личава статистически. Плевродезата със сребърен нитрат, води до значително по-високи нива 
на TGF β1, сравнена с талковата плевродеза (p<0,001). Нивата на вазоактивния растежен фактор 
на 24-я час след извършване на плевродезата с талк и йодповидон са статистически съпостави-
ми (p=0,361). По този показател Доксициклиновата и сребърен нитрат плевродезата водят до 
по-ниска плеврална секреция на VEGF в сравнение с групата с талкова плевродеза (p<0,001). 
И четирите агента водят до повишаване на концентрацията на IL-8 до високи стойности (до 50 
000 pg/ml), като при сравняването им с промените след талкова плевродеза няма статистическа 
значима разлика при нито един от тях.

Заключение: Въз основа на получените от нас резултати, може да обобщим, че на базата на 
цитокиновата плеврална продукция, йодповидон плевродезата е с по-висок фибробласт стиму-
лиращ потенциал на мезотелните клетки на плеврата, като и води до по-изразена неоангиогене-
за, след инсталирането му при пациенти с малигнени плеврални изливи.

Ключови думи: малигнени плеврални изливи, плевродеза, цитокини
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Abstract
Introduction: Malignant pleural effusions consist heterogeneous groups of symptoms, leading to 

high level of morbidity in patients with malignant diseases.
Aim of study: The aim of our study is to investigate pleural levels of cytokines VEGF, IL-8, TGF-β1 

after talc pleurodesis, compared with iodpovidone, doxycycline and silver nitrate ones, in view to 
determine their pleurodesis activity.

Materials and methods: Prospective study is conducted for 2.5 years (from 04. 2007 to 08. 2009), in 
which 80 patients were hospitalized with malignant pleural effusions. All patients in the study carried 
out chemical pleurodesis. On the 24th postoperative hour from pleural fluid separated from the chest 
drain we take a material for the study of cytokines.

Results: Compared with talc group, the levels of TGF β1 at 24 hours after pleurodesis with 
idopovidone are higher. Doxycycline pleurodesis compared with fraught talc is not statistically 
different. Pleurodesis with silver nitrate, leads to significantly higher levels of TGF β1, compared with 
talc one (p <0,001). The levels of vasoactive growth factor 24 hours after performing pleurodesis 
with talc and iodpovidone were statistically comparable (p = 0,361). Doxcycycline and silver nitrate 
pleurodesis leading to lower pleural VEGF secretion compared with talc pleurodesis (p <0,001). All 
four agents increasing the concentration to high values (up to 50 000 pg/ml), by comparing them 
with changes after talc pleurodesis no statistically significant differences was seen in any of them.

Conclusion: Based on these results we can summarize that on the basis of pleural cytokine 
production iodpovidone pleurodesis has a higher potential of stimulating fibroblast mesothelial cells 
in pleural cavity, as well as lead to more pronounced neoangiogenesis after its installation in patients 
with malignant pleural effusions.

Key words: malignant pleural effusion, pleurodesis, cytokines

PLEURAL CYTOKINES VEGF, IL-8, 
TGF-β1 INDUCE PLEURAL FIBROSIS 
AFTER PLEURODESIS IN PATIENTS 
WITH MALIGNANT PLEURAL 
EFFUSION
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Въведение
Малигнените плеврални изливи (МПИ) 

включват в себе си хетерогенна група от симп-
томи, водещи до висока степен на морбидност 
при пациенти със злокачествени заболявания 
(9). Te може да са първа проява на злокачест-
вено заболяване, да се изявяват като късно 
усложнение при пациенти с вече установено 
туморно огнище или да бъдат проява на реци-
див на заболяването след проведена противо-
туморна терапия. 

Въпреки, че злокачествените плеврални из-
ливи могат да бъдат причинени от всички кле-
тъчни видове тумори, в над 75 % от случаите 
те са резултат на неоплазми на белия дроб, 
млечна жлеза, яйчниците и лимфоми (15). Ме-
тастатичният аденокарцином е най-честия 
клетъчен тип.

Торакоскопският оглед на плевралната кухи-
на на пациенти с МПИ установява при повече-
то от тях наличие на капилярна мрежа по пари-
еталната плевра и в тази връзка и хеморагичен 
плеврален излив (6). Ангиогенезата е важен 
фактор при формирането на злокачествените 
изливи. Вазоактивният ендотелен растежен 
фактор (VEGF) е от значение за растежа на ен-
дотелните клетки и ключов при формирането 
на малигнените изливи. 

Интерлевкин-8 (IL-8) е човешки хемокин, по-
тенциален ангиогенезен фактор, който инду-
цира ендотелно-клетъчния хемотаксис и про-
лиферация in vivo и in vitro (4,10). Той води до 
туморен растеж и ангиогенеза както при дреб-
ноклетъчни, така и при недребноклетъчни бе-
лодробни карциноми (19). 

Трансформиращият растежен фактор-β 
(TGF-β) е маркер не само за ефективността на 
плевродезата, но има и значение сам по себе 
си като агент за плевродеза, в ролята си на 
профибротичен и антиинфламаторен цитокин 
(7, 13). При хората TGF-β се среща в три изо-
форми (β1, β2 и β3), като всяка една тях води 
до продукция на фиброзна тъкан.

Талкът е най-използваният в световен ма-
щаб агент за плевродеза, като отношението 
цена/ефективност е оптималното (9). През 
последните години публикациите, свързани с 
усложненията, както от страна на дихателната 
система, така и на други органи след талкова 
плевродеза зачестиха, което налага търсенето 
на негова алтернатива. 

Целта на настоящето проучване е изследва-
не на плевралните концентрации на цитоки-
ните VEGF, IL-8, TGF-β1 след плевродеза с талк 
в сравнение с тези, индуцирани от сребърен 
нитрат, йодповидон и доксициклин, с оглед 
оценяване на техния плевродезен потенциал.
Mатериали и методи

Проведе се проспективно проучване за 2,5 
годишен период (от 04. 2007 до 08. 2009 год.), 
при което са хоспитализирани 80 пациенти с 
плеврални изливи със злокачествена генеза. 
При всички болни постъпили в клиниката за 

Introduction
Malignant pleural effusions (MPI) incorporate 

heterogeneous group of symptoms, leading to 
high morbidity in patients with malignant dis-
eases (9). They may be the first manifestation of 
malignancy, to develop as late complication in 
patients with already established tumor outbreak 
or be evidence of recurrent disease following a 
cancer therapy.

Although malignant pleural effusions can be 
caused by all cell types of tumors in more than 
75% of cases are due to cancers of the lung, mam-
mary, ovary and lymphoma (15). Metastatic ad-
enocarcinoma is the most frequent cell type.

Thoracoscopic view of the pleural cavity of pa-
tients with MPI found in most of them the pres-
ence of capillary network in the parietal pleura 
and in this regard hemorrhagic pleural effusion 
(6). Angiogenesis is an important factor in the 
formation of malignant effusions. Vasoactive en-
dothelial growth factor (VEGF) is important for 
the growth of endothelial cells and crucial in the 
formation of malignant effusions.

Interleukin-8 (IL-8) is a human chemokine, a 
potential angiogenetic factor that induces endo-
thelial-cell chemotaxis, and proliferation in vivo 
and in vitro (4, 10). It leads to tumor growth and 
angiogenesis in both small and in non-small cell 
lung cancer (19).

Transforming growth factor-β (TGF-β) is not 
only a marker for effectiveness of pleurodesis, but 
there are also important in itself as an agent for 
pleurodesis, in its role of anti-inflammatory and 
profibrotic cytokine (7, 13). In humans, TGF-β oc-
curs in three isoforms (β1, β2 and β3), as each of 
them leads to production of fibrous tissue.

Talc is the most common worldwide agent for 
pleurodesis, as the ratio price/effectiveness is op-
timal (9). In recent years, publications related to 
complications from both the respiratory system 
and other organs after pleurodesis are frequent, 
requiring the search for an alternative.

The purpose of this study is an investigation 
of pleural concentrations of cytokines VEGF, IL-8, 
TGF-β after pleurodesis with talc in comparison 
to those induced by silver nitrate iodpovidone 
and doxycycline, with a view to assessing their 
pleurodesis potential.
Materials and methods

Prospective study is conducted for 2.5 years 
(from 04. 2007 to 08. 2009), in which 80 patients 
were hospitalized with malignant pleural effu-
sions. All patients entered the clinic during the 
study carried out chemical pleurodesis. In 73 of 
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периода на проучването се извърши химиче-
ска плевродеза. При 73-ма от тях осъществи-
хме видео-асистрирана торакоскопска плев-
родеза, при 4-ма се извърши трансдренажна 
плевродеза, а при 3-ма от пациентите поради 
наличие на множество плеврални адхезии, 
затрудняващи осъществяването на торакоско-
пия, екзактна биопсия и ефективна плевроде-
за, се премина към миниторакотомия. Плевро-
дезата с талк извършвахме със стерилен талк, 
в дози от 4-5 g. При пациентите подложени 
на трансдренажна плевродеза използвахме 
талково мляко, като 5-6 грама талк се разтва-
ряше в 80 ml 0,5 Sol. Lidocaini. При пациентите 
при които използвахме торакоскопията като 
техника за плевродеза, инсуфлирахме същата 
доза талк в плевралната кухина. Плевродеза-
та с йодповидон извършвахме с помощта на 
10 % йодповидон, разтворен в 80 ml 0,5 Sol. 
Lidocaini. При всички пациенти, при които из-
вършихме торакоскопия, първоначално осъ-
ществихме скарификация на двата плеврални 
листа, с помощта на марлен тампон, след което 
инжектирахме разтвора в кухина. При транс-
дренажната плевродеза извършвахме само 
инжектиране на агента в плеврата без скари-
фикация. Плевродезата със сребърен нитрат 
осъществявахме с 0,5 % Ag NO3, разтворен в 80 
ml 0,5 Sol. Lidocaini. Суспензията представлява-
ше млечно-бяла течност. Техниката на вкарва-
нето му в плевралната кухина, трансдренажно 
или торакоскопски е идентична с тази описана 
при групата с йодповидон. Плевродезата с док-
сициклин извършвахме с оралната форма на 
антибиотика, като дозата бе 10 mg/kg. Разтва-
ряхме го в същите дози 0,5 % Sol. Lidocaini, до 
получавне на жълтеникав разтвор. Техниката 
на поставяне е аналогична на гореописаните. 

Разпределението на пациентите по възраст, 
пол, локализация на излива, Karnofsky score, 
степен на диспнея и функционални параметри 
на дишането е представено в таблица 1. Сте-
пента на диспнея се измерваше с помощта на т. 
нар. Basline Dyspnea Index (BDI), предложен от 
Mahler et al. (14), където:

0 – тежка степен на диспнея
1 – умерено тежка степен на диспнея
2 – диспнея при обичайни физически усилия
3 – диспнея при физически усилия над оби-

чайните
4 – незначителна степен на диспнея
При статистическа обработка на данните не 

се установи сигнификантна разлика по отно-
шение на посочените параметри при четирите 
групи пациенти. От изследването са изключе-
ни всички пациенти с налично активно възпа-
ление (данни за фебрилитет, високи стойности 
на левкоцитите, С-реактивния протеин и ско-
ростта на утаяване на еритроцитите).

На 24-я постоперативен час, от плевралния 
ексудат отделен от гръдния дрен се вземаше 
материал за изследване на цитокините в т. нар. 
„суха епруветка”. Течността се центрофугира-

them we have implemented video assisted tho-
racoscopic pleurodesis, in 4 we had made trans-
drainage pleurodesis, and in 3 of patients because 
of many pleural adhesions hampering implemen-
tation of thoracoscopy, exact biopsy and effective 
pleurodesis we move to minithoracotomy. Talc 
pleurodesis we conducted with doses of 4-5 g. 
Patients undergoing transdrainage pleurodesis 
we used talc milk, in which 5 to 6 grams talc is 
dissolving in 80 ml 0,5 Sol. Lidocaini. In patients 
whom thoracoscopy was used as a technique for 
pleurodesis, talc was insuflated in same dose in 
the pleural cavity.

Pleurodesis with iodpovidone was made us-
ing 10% iodpovidone dissolved in 80 ml 0,5 Sol. 
Lidocaini. In all patients where was performed 
thoracoscopy, we implemented a scarification of 
both pleural sheets, using a gauze pad, and then 
inject the solution into the cavity. In transdrain-
age pleurodesis we just injecting the agent in the 
pleura without scarification.

Pleurodesis with silver nitrate we carried out 
with 0,5% Ag NO3, dissolved in 80 ml 0,5 Sol. Li-
docaini. The suspension was a milky white liquid. 
The technique of insertion into the pleural cav-
ity, thoracoscopic or transdrainage is identical to 
that described in the group with iodpovidone. 
Pleurodesis with doxycycline are doing with the 
oral form of antibiotic, the dose was 10 mg/kg. 
Dissolving it in the same doses of 0,5% Sol. Lido-
caini, to have received a yellow solution. Insertion 
technique is similar to the above.

The distribution of patients by age, sex, location 
of pour, Karnofsky score, extent of dyspnea and 
functional parameters of breathing is presented 
in Table 1. The degree of dyspnea was measured 
using the so-called Basline Dyspnea Index (BDI), 
proposed by Mahler et al. (14), where:

 0 – severe dyspnea
1 – moderately severe dyspnea
2 – dyspnea in ordinary exertion
3 – dyspnea in exertion more then usual 
4 – slight degree of dyspnea

In statistical processing of data not found sig-
nificant difference in these parameters in four 
groups of patients. The survey excluded all pa-
tients with available active inflammation (data for 
fever, high white blood cell count, C-reactive pro-
tein and sedimentation rate of red blood cells).

On the 24th postoperative hour from pleural 
fluid separated from the chest drain we take a ma-
terial for the study of cytokines in the so-called 
"dry test tube." The liquid is centrifuged for 10 min 
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ше за 10 мин. на 1500 оборота и супернатан-
тата се поставяше в моновети, съхранявани 
до момента на изследването на – 800С. Използ-
вани бяха търговски ELISA реактиви human 
TGF β1 (BIOSOURCE Europe S.A.), human VEGF 
(ORGENUIM), human IL-8 (ORGENIUM).

За количествено изследване на цитокините 
разредените ексудати, вътрешните контроли и 
стандартите на теста се накапваха върху твърда 
фаза с моноклонални антитела срещу съответ-
ния цитокин (поради очакваните високи стой-
ности, пациентските проби бяха предварител-
но разреждани 1:10 за TGF β1, 1:100 за VEGF и 
1:200 за IL-8. Получените стойности след края 
на отчитането бяха умножавани със съответ-
ния фактор на разреждане за определяне на 
крайната концентрация в ексудата. След инку-
бация и измиване се поставяше пероксидазен 
конюгат (второ антивидово антитяло) за обра-
зуване на комплекс с цитокина. Следваше вто-
ро промиване за отстраняване на несвързания 
конюгат. При прибавяне на хромогенен суб-
страт за ензима настъпваше цветна реакция, 
маркираща наличие на цитокини. Абсорбция-
та, която е пропорционална на цитокиновата 
концентрация, се измерваше колориметрично 
на ELISA рийдер (TECAN) на 450 и 630 nm. Чрез 
построяване на стандартна крива се определя-
ше концентрацията на всеки цитокин.

Мерните единици за TGF β1 бяха ng/ml, а за 
VEGF и IL-8 – pg/ml. Вътре и между тестовата ва-
риабилност беше до 10%, аналитичната чувст-
вителност за TGF β1 – 23,76 ng/ml, за VEGF – 10 
pg/ml, а за IL-8 – 2 pg/ml.

Статистическата обработка на данните се из-
върши с помощта на статистическата програма 
SPSS ver. 15.0. За сравнение на резултатите се из-
ползваше Mann – Whitney U test, при който при 

at 1500 rpm and the supernatant placed in con-
tainer stored until research at – 800C. We had used 
commercial ELISA reagents were human TGF β1 
(BIOSOURCE Europe SA), human VEGF (ORGENU-
IM), human IL-8 (ORGENIUM).

For quantitative study of cytokines diluted exu-
dates, internal controls and standards of the test 
drops on solid phase with monoclonal antibod-
ies against the cytokine (due to expected high 
levels, patient samples were diluted 1:10 prior to 
TGF β1, 1:100 for VEGF and 1 : 200 for IL-8. Values 
obtained after reporting were multiplied by the 
appropriate dilution factor to determine the final 
concentration in the exudate. After incubation 
and washing is placed peroxidase conjugate (sec-
ond antibody) to form a complex with cytokines. 
Following second wash to remove unbound 
conjugate. With the addition of chromogenic 
substrate for the enzyme reaction drew colorful, 
marking the presence of cytokines. Absorption, 
which is proportional to the cytokine concentra-
tion was measured colorimetrically riyder of ELI-
SA (TECAN) at 450 and 630 nm. By constructing 
a standard curve determine the concentration of 
each cytokine.

The units of TGF β1 were ng / ml, and for VEGF 
and IL-8 - pg / ml. Within and between test vari-
ability was 10%, analytical sensitivity for TGF β1 
- 23,76 ng / ml, for VEGF - 10 pg / ml, and for IL-8-2 
pg / ml.

Statistical data processing is done using the 
statistical program SPSS ver. 15.0. For comparison 
of the results was used Mann - Whitney U test, 
where a value of p <0,05, hypothesis H1 is ac-

Tаб. 1 Характеристика на пациентите подложени на плевродеза.

Резултатите са представени като средна стойност ± SD (стандартно отклонение),  
*FVC – форсиран витален капцитет, **FEO1 – форсиран експираторен обем за 1 сек.

 
Характеристика
Възраст(год.)
Пол (брой м/ж)
Локализация на излива
 дясно
 ляво
Karnofsky score(%) 
Степен на диспнея
FVC (%)*
FEO1 (%)**

Талкова  
плевродеза
60,6 ± 10,28

10/10

13
7

47,5 ± 12,9
2,03 ± 0,68
57,4 ± 6,5
53,1 ± 6,3

Йодповидон плев-
родеза

68,45 ± 12,45
8/12

9
11

45,5 ± 15,3
1,76 ± 0,33
52,4 ± 5,4
48,8 ± 4,7

Доксициклинова 
 плевродеза
66,4 ± 10,25

12/8

11
9

46,5 ± 10,3
1,84 ± 0,97
53,9 ± 9,6

50,2 ± 10,9 

Плевродеза със сребърен 
нитрат

66,2 ± 10,29
11/9

7
13

46,5 ± 13,8
1,92 ± 1,2

55,3 ± 11,5
52,5 ± 10,6 

Tab.1 Characteristics of patients treated with pleurodesis. 

Results are presented as mean ± SD (standard deviation),  
* FVC - forced vital capacity, ** FEO1 - forced expiratory volume in 1 sec.

 
Characteristics
Age(years)
Sex (number m/f )
Localization of effusion
 right
 left
Karnofsky score(%) 
Dyspnea degree
FVC (%)*
FEO1 (%)**

Talc  
pleurodesis
60,6 ± 10,28

10/10

13
7

47,5 ± 12,9
2,03 ± 0,68
57,4 ± 6,5
53,1 ± 6,3

Iodpovidone 
pleurodesis
68,45 ± 12,45

8/12

9
11

45,5 ± 15,3
1,76 ± 0,33
52,4 ± 5,4
48,8 ± 4,7

Doxycycline  
pleurodesis
66,4 ± 10,25

12/8

11
9

46,5 ± 10,3
1,84 ± 0,97
53,9 ± 9,6

50,2 ± 10,9 

Silver nitrate 
pleurodesis
66,2 ± 10,29

11/9

7
13

46,5 ± 13,8
1,92 ± 1,2

55,3 ± 11,5
52,5 ± 10,6 
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Фиг. 1 Плеврални нива (ng/ml) на TGF β1 на 24-я постопера-
тивен час.
Fig. 1 Pleural levels (ng / ml) of TGF β1 at 24 postoperative hours

Фиг. 2 Плеврални нива (pg/ml) на VEGF на 24-я постоперати-
вен час.
Fig. 2 Pleural levels (pg / ml) of VEGF at 24 postoperative hours.

стойност на p < 0,05, се приемаше H1 хипотеза-
та, т.е. стойностите за изследваната група и тези 
на референтната група не произлизат от една и 
съща генерална съвкупност. Това означава, че 
двете групи се различават статистически.
Резултати

При изследване на нивата на TGF β1 от плев-
рална течност на болни претърпели плевроде-
за със талк, йодповидон, доксициклин и сре-
бърен нитрат получихме следните резултати, 
представени на Фиг. 1.

В сравнение с талковата група, нивата на TGF 
β1 на 24-я час след плевродеза с йодповидон 
са по-високи (p<0,001). Доксициклиновата 
плевродеза, в сравнение с талковата, не се 
различава статистически (p=0,122). Плевроде-
зата със сребърен нитрат, води до значително 
по-високи нива на TGF β1, сравнена с талковата 
плевродеза (p<0,001).

На Фиг. 2 представяме нивата на вазоактив-
ния ендотелен растежен фактор на 24-я час 
след извършването на плевродезата. Резулта-
тите са в pg/ml.

От посочената диаграма може да заключим, 
че нивата на вазоактивния растежен фактор 
на 24-я час след извършване на плевродезата 
с талк и йодповидон са статистически съпо-
ставими (p=0,361). По този показател докси-
циклиновата и сребърен нитрат плевродезата 
водят до по-ниска плеврална секреция на VEGF 
в сравнение с групата с талкова плевродеза 
(p<0,001).

Резултатите след изследването на плеврал-
ните нива на IL-8 на 24-я постоперативен час са 
представени на Фиг. 3. И четирите агента водят 
до повишаване на концентрацията му до висо-
ки стойности (до 50 000 pg/ml), като при срав-
няването им с промените след талкова плевро-
деза няма статистическа значима разлика при 
нито един от тях.
Обсъждане

На базата на получените резултати приема-
ме, че още в ранните часове след плевродеза-
та с йодповидон се установява статистическо 
значимо повишаване на профибротичния TGF 
β1, в сравнение с талка. В много по-висока 
степен, повишението се провокира след при-

cepted, ie values for the studied group and those 
of the reference group did not originate from the 
same population. This means that both groups 
differ statistically.

Results
In a study of the levels of TGF β1 from pleural 

fluid of patients undergoing pleurodesis with talc, 
iodpovidone, doxycycline and silver nitrate we re-
ceived the following results presented in Fig. 1.

Compared with talc group, the levels of TGF β1 
at 24 hours after pleurodesis with idopovidone 
are higher (p <0,001). Doxycycline pleurodesis 
compared with fraught talc is not statistically dif-
ferent (p = 0,122). Pleurodesis with silver nitrate, 
lead to significantly higher levels of TGF β1, com-
pared with talc one (p <0,001).

At Fig. 2 we present levels of vasoactive endo-
thelial growth factor at 24 hours post-pleurode-
sis. The results are in pg / ml.

Of that chart can conclude that the levels of 
vasoactive growth factor 24 hours after perform-
ing pleurodesis with talc and iodpovidone were 
statistically comparable (p = 0,361). Doxcycy-
cline and silver nitrate pleurodesis leading to 
lower pleural VEGF secretion compared with talc 
pleurodesis (p <0,001).

The results after examination of pleural levels of 
IL-8 at 24 postoperative hours are shown in Fig. 
3. All four agents increasing the concentration to 
high values (up to 50 000 pg / ml), by comparing 
them with changes after talc pleurodesis no sta-
tistically significant differences was seen in any of 
them.

Discussion
Based on results we assume that in the early 

hours after pleurodesis with iodpovidone is 
established statistically significant increase in 
profibrotic TGF β1, compared with talc one. In a 
much higher level, the increase is provoked in the 
pleura after administration of silver nitrate. With 
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regard to VEGF, however, is identical iodpovidone 
potential for its increase relative to talc, while sil-
ver nitrate leads to the lowest measured pleural 
concentrations of all four agents.

The importance of TGF β3 in the process of 
pleurodesis in experimental conditions, rabbits, 
and in in vitro models with human cells was inves-
tigated by Kalomenidis et al. (11). They injected 
varying amounts of cytokines in the pleural cav-
ity of rabbits and found that higher doses of TGF 
β3 induce higher degrees of pleural reaction and 
fibrosis, respectively. Using polymerase chain re-
action (PCR) and the authors explore the levels of 
ribonucleic acid responsible for the production of 
collagen I in an in vitro model of human mesothe-
lial cells. They reached the conclusion that a dose 
of 5 ng / ml led to 16-fold higher production of ri-
bonucleotide firm compared to other experimen-
tal doses, the highest of which is 50 ng / ml. The 
authors believe that high doses of this isoform 
of TGF β differently affect the collagen produc-
tion and in this case did not lead to the highest 
levels. Based on excellent results in monitoring 
our patients at 1 month after surgery, especially 
those in which it is applied iodpovidone may as-
sume that isform β1 is dose-dependent in terms 
of collagen production, and hence determines a 
high efficiency of pleurodesis (1). Role of TGF β1 
on fibroblast activity is well studied by Razzaque 
et al. (18), which establish a higher collagen pro-
duction by skin fibroblasts at higher doses of this 
isoform.

In their study, Hsu et al. (10) monitored the 
prognostic significance of VEGF and IL-8 for the 
survival of patients with malignant effusions in 
small and non-small cell lung cancer. They found 
that the worst prognostic factors for survival of 
these patients were smoking and levels in the 
pleural fluid VEGF > 1350 ng / ml. In our study the 
levels of this cytokine are much higher, assum-
ing that they have no predictive value in terms of 
survival, as tested after instalation of an agent for 
pleurodesis in the pleural cavity. On the contrary, 
we assume that higher levels of this factor is as-
sociated with more pronounced angiogenesis, 

ложение в плеврата на сребърния нитрат. По 
отношение на VEGF обаче, йодповидонът е с 
идентичен потенциал за неговото повишаване 
отнесен към талка, докато сребърният нитрат 
води до най-ниски измерени плеврални кон-
центрации от всичките четири агента. 

Значението на TGF β3 в процесите на плев-
родеза в експериментални условия, както на 
зайци, така и в in vitro модели върху човешки 
клетки е проучено от Каlomenidis et al. (11). 
Te инжектират различни количества от цито-
кина в плевралната кухина на зайците, като 
установяват, че по-високите дози TGF β3 пре-
дизвикват по-висока по степен плеврална 
реакция, съответно и фиброза. С помощта на 
полимеразна верижна реакция (PCR) авторите 
изследват и нивата на рибонуклеиновата ки-
селина отговорна за продукцията на колаген I 
в in vitro модел на човешки мезотелни клетки. 
Те достигат до извода, че доза от 5 ng/ml води 
до 16 пъти по-висока продукция на рибонукле-
отиден посредник в сравнение с останалите 
експериментални дози, най-високата от която 
е 50 ng/ml. Авторите считат, че високите дози 
на тази изоформа на TGF β влияят по разли-
чен начин на колагеновата продукция, като в 
случаят не водят до най-високите им нива. На 
базата на отличните резултати при проследя-
ване на нашите пациените на 1-ия месец след 
операцията, най-вече тези при които е прило-
жен йодповидон, може да предположим, че из-
формата β1 е дозозависима по отношение на 
колагеновата продукция, а от там определя и 
по-високата ефективност на плевродезата (1). 
Ролята на TGF β1 върху фибробластната актив-
ност е добре проучен от Razzaque et al. (18), 
които установяват по-висока колагенова про-
дукция от кожните фибробласти при по-висо-
ки дози на тази изоформа. 

В свое проучване Hsu et al. (10) проследяват 
прогностичното значение на VEGF и IL-8 за пре-
живяемостта на пациенти с малигнени изливи 
от дребно и недребноклетъчен белодробен 
карцином. Te установяват, че най-лошите про-
гностични фактори по отношение на преживя-
емостта на тези пациенти са тютюнопушенето 
и нивата в плевралната течност на VEGF>1350 
ng/ml. В нашето проучване нивата на този цито-
кин са многократно по-високи, като считаме, че 
те нямат прогностична стойност по отношение 
на преживяемостта, тъй като са изследвани 

 
ПЛЕВРАЛНИТЕ ЦИТОКИНИ  

VEGF, IL-8, TGF-β1 ИНДУЦИРАЩИ  
ПЛЕВРАЛНА ФИБРОЗА СЛЕД  

ПЛЕВРОДЕЗА ПРИ ПАЦИЕНТИ  
С МАЛИГНЕНИ ПЛЕВРАЛНИ 

ИЗЛИВИ

Торакална Медицина
Том IV, октомври 2012, бр.3

оригинални 
статии

Фиг. 3 Плеврални нива (pg/ml) на IL-8 
на 24-я постоперативен час.

Fig. 3 Pleural levels (pg / ml) of IL-8 at 24 
postoperative hours.
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resulting in stimulated pleural inflammation and 
fibrosis.

To confirm this hypothesis, we investigate the 
study of Guo et al. (8). They injected into the pleu-
ral cavity of three groups of seven New Zealand 
white rabbits as an agent for pleurodesis TGF β2. 
Two of these groups receive anti-VEGF antibody 
in doses of 10 and 20 mg/kg, while the third (con-
trol) group remained without intravenous ad-
ministration of antibodies. In respect of pleural 
fluid production in rabbits introduced antibod-
ies do not differ from the control group, while 
in terms of macro-and microscopic pleurodesis 
control group had better results compared with 
both groups of animals treated with antibodies. 
This explains precisely the role of endothelium-
producing factor in the process of pleural fibrosis.

Mesothelial cells release IL-8 which is che-
motactic protein. It occurs in large quantities in 
patients with parapneumonic effusions (2). In-
hibition of secretion of IL-8 by neutrophil cells 
blocking mesothelial hemotaxis. In patients with 
empyema was found relation between neutro-
phil count and pleural levels of IL-8. In vivo, in an 
experimental model in rabbits with pleural anti-
bodies that block the production of this cytokine, 
Broaddus et al. (5) inhibit 80% of neutrophil hem-
taxis. This demonstrates that IL-8 plays a key role 
in the pleural inflammation.

One of the first publications for iodpovidone 
induced pleurodesis are by Morales-Gomes (16) 
and Kelly-Garcia (12). The group of Morales-
Gomes the effectiveness after pleurodesis was 
91.6%, and in that of Kelly-Garcia was 64.2%. 
Higher efficiency rates have Olivares-Torres et al. 
(17) (96.1%), which they say are the result of the 
fact that iodpovidone plerodesis be carried out at 
the end of the therapeutic thoracoscopy where 
they are broken all adhesions in the pleural cav-
ity. Side effects after iodpovidone pleurodesis are 
significantly less than those aftertalc one. Fever 
and chest pain are the most commonly described 
side effects.

Historically, silver nitrate is one of the first 
agents for pleurodesis. Concentrations that are 
used from 1 to 10%, with an efficiency of 75 to 
90% (3). Pleurodesis with silver nitrate, however, 
is interrupted in the middle of 1980, considered 
to be highly expressed chest pain and / or the 
formation of exudative effusions are solid reasons 
for rejection of this agent in the practice.

след поставяне на агент за плевродеза в плев-
ралната кухина. Даже напротив, допускаме, че 
по-високите нива на този фактор са свързани с 
по-изразена ангиогенеза, в резултат на стиму-
лираното плеврално възпаление и фиброза. 

В потвърждение на тази наша хипотеза е 
проучването на Guo et al. (8). Те инжектират в 
плевралната кухина на три групи от по 7 Ново-
зеландски бели зайци като агент за плевродеза 
TGF β2. Две от тези групи получват анти-VEGF 
антитела в дози съответно 10 и 20 mg/kg, а 
третата (контролна) група остава без интраве-
нозно въвеждане на антитела. По отношение 
на плевралната продукция на течност зайците 
с въведени антитела не се различават от кон-
тролната група, докато по отношение на мак-
ро- и микроскопската плевродеза контролната 
група е с по-добри резултати в сравнение и с 
двете групи животни, третирани с антитела. 
Това обяснява именно ролята на ендотел-про-
дуциращия фактор в процесите на плеврална 
фиброза. 

Мезотелните клетки освобождават IL-8, кой-
то представлява хемотаксичен протеин. Той 
се среща в големи количества при пациенти с 
парапневмонични изливи (2). Подтискането на 
секрецията на IL-8 от мезотелните клетки бло-
кира неутрофилния хемтаксис. При болни с ем-
пием е установена връзка между неутрофил-
ния брой и плевралните нива на IL-8. In vivo, в 
експериментален модел със зайци, с помощта 
на плеврални антитела, блокиращи продукци-
ята на този цитокин, Broaddus et al. (5) подтис-
кат до 80 % от неутрофилният хемтаксис. Това 
доказва, че IL-8 играе ключова роля в процеси-
те на плеврално възпаление. 

Едни от първите публикации за йодповидон 
индуцираната плевродеза са на Morales-Gomes 
(16) и Kelly-Garcia (12). В групата на Morales-
Gomes ефективността след йодповидон плев-
родеза е 91,6 %, а в тази на Kelly-Garcia е 64,2 %. 
По-висок процент ефективност имат Olivares-
Torres et al. (17) (96,1 %), който според тях са 
резултат на факта, че йодповидон плевроде-
зата се извършва в края на терапевтичната то-
ракоскопия, при което са разградени всички 
сраствания и инкапсулати в плевралната кухи-
на. Страничните ефекти след йодповидон плев-
родезата са значително по-малко от тези след 
талкова плевродеза. Фебрилитет и гръдна бол-
ка са най-често описаните нежелани реакции. 

В исторически аспект сребърният нитрат е 
един от първите агенти за плевродеза. Концен-
трациите, в които е използван са от 1 до 10 %, 
с ефективност от 75 до 90% (3). Плевродезата 
със сребърен нитрат обаче е преустановена 
в средата на 1980 г. Счита се, че силно изра-
зената гръдна болка и/или образуването на 
масивни ексудативни изливи са причините за 
отхвърляне на този агент в масовата практика.
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Заключение
Въз основа на получените от нас резултати, 

може да обобщим, че на базата на цитокино-
вата плеврална продукция, йодповидон плев-
родезата е с по-висок фибробласт стимулиращ 
потенциал на мезотелните клетки на плеврата, 
като и води до по-изразена неоангиогенеза, 
след инсталирането му при пациенти с мали-
гнени плеврални изливи. Това го прави една 
добра алтернатива на „добрия стар талк”, което 
позволява да намалим броя на усложненията 
от страна на диахателната система, а с това и 
да подобрим качеството на живот на тези па-
циенти.

Conclusion
Based on these results we can summarize that 

on the basis of pleural cytokine production iod-
povidone pleurodesis has a higher potential of 
stimulating fibroblast mesothelial cells in pleural 
cavity, as well as leads to more pronounced neo-
angiogenesis after its installation in patients with 
malignant pleural effusions. This makes it a good 
alternative to the "good old talc", allowing to re-
duce the number of complications from respira-
tory system, and thus to improve the quality of 
life for these patients.
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ХирУрГиЧнО ЛеЧение  
на инТраТОраКаЛни сТрУМи
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Резюме
Цел на статията е да представи опита ни при оперативното лечение на големи интраторакал-

ни струми и да се дискутират възможните оперативни техники. 
Материал и методи: За период от 14 години (1997-2011) в КГХ при СБАЛББ “Света София” са 

оперирани 20 пациенти за интраторакална струма: 11 мъже и 9 жени на възраст от 56 до 73 
години. Компютърна томография и трахеоскопия бе осъществена при всички болни, а езофаго-
графия при 4. 

Резултати: При 9 ендоторакалната струма бе отстранена само с цервикален достъп. При всич-
ки останали е използван торакален достъп, както следва: задно-странична торакотомия при 4, 
цервикотомия и частична стернотомия при 3, цервикотомия и задно-странична торакотомия 
при 3 и задно-странична торакотомия, цервикотомия и частична стернотомия при 1. Осъщест-
вена бе екстирпация на интраторакалните формации, които бяха със среден диаметър от 8.4cm. 
При 16 болни тя бе съчетана с резекция на съответния дял на щитовидната жлеза, при 3 болни 
със субтотална резекция на щитовидната жлеза, а при един – тотална тиреоидектомия. Не бе 
наблюдавана 30-дневна оперативна смъртност. Средният следоперативен престой бе 9.4 дни. 

Заключение: Интраторакалната струма е проблемна локализация, поради което оперативно-
то й отстраняване понякога налага използването на комбинирани достъпи.

Ключови думи: интраторакална струма, цервикотомия, комбинирани достъпи.

Г. Янков1, е. Горанов1, Й. Ямакова2, р. Петков1, д. Петров1

Клиника по гръдна хирургия1

Клиника по анестезиология и интензивно лечение2

СБАЛББ ”Света София”, Медицински Университет – София

оригинални 
статии



68

G. Yankov1, е. Goranov1, Y. Yamakova2, R. Petkov1, D. Petrov1

Department of Thoracic Surgery1

Department of anesthesiology and intensive care2

University hospital of Pulmonary diseases ”St. Sofia”
Medical University - Sofia

Abstract
The aim of the study was to present our experience of surgical treatment of this rare pathology and 

to share, and discus possible surgical approaches.
Material and methods: For a period of 14 years (1997-2011) in the Thoracic Surgery Department 

of "St. Sofia" University Hospital, 20 patients with intrathoracic goiter were operated upon. They 
were 11 men and 9 women between 56 and 73 years old. Computed tomography and tracheoscopy 
were conducted in all patients. In 4 patients, esophagography was performed. Results: In 9 patients, 
the endothoracic goiter was removed via a cervical approach. In 11 patients, a thoracic access was 
used: posterolateral thoracotomy (4), partial sternotomy and cervicotomy (3), cervicotomy and 
posterolateral thoracotomy (3), posterolateral thoracotomy, partial sternotomy and cervicotomy (1). 
Extirpated intrathoracic goiters had an average diameter of 8.4cm. A resection of the thyroid gland 
was added in 16 patients, a subtotal resection was added in 3 patients, and a total thyroidectomy was 
added in 1 patient. There was no 30-day postoperative mortality. The average postoperative stay was 
9.4 days. 

Conclusions: The inrathoracic goiter is a problematic localization and its operative treatment 
require using a variety of different surgical techniques sometimes with combined approaches.

Keywords: intrathoracic goiter, cervicotomy, combined approaches

SURGICAL TREATMENT  
OF INTRATHORACIC GOITER
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Тиреоидни маси могат да бъдат открити под 
нивото на горната торакална апертура и най-
често са нетоксични колоидни струми или аде-
номи. Те могат да бъдат разположени частич-
но или изцяло в медиастинума, поради което 
може да бъдат сгрешени лесно с първичен 
медиастинален тумор и предстваляват 5.8% от 
всички медиастинални лезии (5). В действител-
ност повечето от тях десцендират от тяхното 
първоначално място в жлезата и не са истин-
ски първични медиастинални тумори (12). 

Краниокаудалното разпространение на 
струмата се улеснява от анатомичната позиция 
на жлезата. Негативното интраторакално наля-
гане улеснява миграцията на струмата надолу. 
По-малко от 1% от ретростерналните струми 
представляват аберантна тиреоидна маса, коя-
то е ектопично локализирана в медиастинума. 
Дефиницията за ретростернална и интратора-
кална струма не е напълно изяснена.

Съществуват различни класификации. 
Wakeley and Mulvany (16) 1940г. разделят ин-
траторакалните струми на три типа: 

1) “с малко субстернално разпространение”, 
главно на цервикална тиреоидна жлеза; 

2) “парциална” интраторакална струма, при 
която по голямата част на жлезата е раз-
положена в границите на гръдния кош; 

3) “пълна (изцяло)” интраторакална струма, 
при която цялата жлеза лежи в границите 
на гръдния кош. 

Случаите на трите типа са съответно 81.9%, 
15.3% и 2.7%.

Според Зографски (1) вътрегръдните струми 
биват ретростернални и интраторакални (ен-
доторакални). Ретростерналната струма е ло-
кализирана повече или по-малко зад гръдната 
кост и изхожда от нормално разположена щи-
товидна жлеза, като запазва винаги връзката 
си с нея. Кръвоснабдяването на ретростернал-
ните струми се осъществява от щитовидните 
артерии. Ретростерналните струми се делят на:

1) Частично ретростернални – когато само 
част от струмата се намира зад стернума;

2) Напълно ретростернални – когато стру-
мата изцяло е разположена зад гръдната 
кост, като само върхът й се установява в 
областта на шията;

3) Гмуркащи се (потапящи се) – когато с по-
голямата си част тя се разполага зад гръд-
ната кост или ключицата и при кашляне, 
напъване и преглъщане се появява час-
тично на шията.

Вътрегръдна струма е тази, която се намира 
дълбоко в медиастинума, поради което върхът 
й може да се установи при оглед и палпация, 
както и при напъване. Интраторакалната (ен-
доторакална) струма се развива от аберантна 
тиреоидна тъкан без да има някаква връзка 
със щитовидната жлеза, като тя съществува на 
нормалното си място. В тези случаи се касае за 
първично интраторакална струма. Кръвоснаб-
дяването на тези интраторакални струми се 

Thyroid masses can be found below the upper 
thoracic aperture and most of them are non-toxic 
colloid goiters or adenomas. Being located par-
tially or entirely in the mediastinum, they may be 
easily mistaken with a primary mediastinal tumor 
and represent 5.8% of all mediastinal lesions (5). 
In fact, most of them descend from their initial lo-
cation in the gland and are not true primary me-
diastinal tumors (12).

A cranial-caudal spread of the goiter is facili-
tated by the anatomical position of the thyroid 
gland. The negative intrathoracic pressure and 
the potentially large area of the mediastinum 
facilitate goiter migration downwards. Less than 
1% of retrosternal goiters are aberrant thyroid 
masses, which are ectopically located in the me-
diastinum. The definition of retrosternal and in-
trathoracic goiter is not fully clarified yet.

Different classifications exist. In 1940, Wakeley 
and Mulvany (16) divided intrathoracic goiters in 
three types:

1) Goiter "with a little substernal distribution" – 
mainly from a cervical thyroid gland

2) "Partial" intrathoracic goiter – the major part 
of the gland is located within the chest

3) "Complete (full)" intrathoracic goiter – the 
whole gland lies within the chest.

The incidences of the three types were 81.9%, 
15.3% and 2.7% respectively.

Zografski (1) divided thoracic goiters into 
retrosternal and intrathoracic (endothoracic) 
ones.

Further, retrosternal goiters are divided into:
1) Partially retrosternal – when only a part of 

the goiter is located behind the sternum;
2) Fully retrosternal – when the goiter is entirely 

located behind the breastbone and only it’s 
top is in the neck;

3) Diving (submerged) – when it’s major part is 
located behind the sternum or clavicle and 
upon coughing, straining and swallowing it 
occurs partially in the neck.

An intrathoracic goiter is located deeply in the 
mediastinum. Its tip can not be seen upon inspec-
tion and can not be felt by palpation, even when 
the patient is straining.

A retrosternal goiter is located more or less be-
hind the sternum. It starts from a normally located 
thyroid gland and always keeps its link with it. A 
retrosternal goiter is supplied by thyroid arteries.

An intrathoracic (endothoracic) goiter develops 
from aberrant thyroid tissue without any con-
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nection to the thyroid gland if it is in its normal 
position. This is a primary intrathoracic goiter. It 
is supplied by a thoracic blood vessel, usually an 
internal thoracic artery coming directly from the 
aorta or a subclavian artery. A secondary intratho-
racic goiter develops from thyroid tissue originat-
ing from a normally located thyroid gland and 
descends in the chest. It is linked to the thyroid 
gland by a thinner or thicker pedicle. A secondary 
intrathoracic goiter is supplied by lower thyroid 
arteries.

Usually, endothoracic goiters are located in the 
upper mediastinum below aortic arch level. Rare-
ly, they may appear in the middle mediastinum 
among major blood vessels. In extremely rare cas-
es, they are located in the posterior mediastinum. 
Most endothoracic goiters are located in the an-
terior mediastinum and only a small percentage 
is located in the posterior mediastinum or behind 
the trachea (6, 13).

Our goal is to share our experience in surgical 
treatment of intrathoracic goiter and discuss sur-
gical approaches.

Materials and methods 
A retrospective study was done for a period of 

14 years (1997-2011) when 20 patients (11 men, 9 
women) with intrathoracic goiters were operated 
upon. Their average age was 61 (56÷73) years.

Before surgery, patients complained mostly of 
shortness of breath, thoracic heaviness, easy fa-
tigue, and dysphagia. Ten patients had symptoms 
of respiratory obstruction, and 5 of them were 
treated for bronchial asthma. Two patients had 
superior vena cava syndrome, three patients were 
asymptomatic.

Diagnostic procedures included: standard X-
rays (AP, lateral), computed tomography (Fig. 2, 
3), tracheoscopy (Fig. 1), scintigraphy, fine needle 
aspiration biopsy, pulmonary function tests, and 
contrast esophagography (in cases of dysphagia).

осъществява от гръдните кръвоносни съдове, 
най-често артерия торацика интерна, която из-
хожда направо от аортата или артерия субкла-
вия. Вторично ендоторакална струма е тази 
която се е развила от тиреоидна тъкан, изхож-
даща от нормално разположена щитовидна 
жлеза и по-късно се е спуснала в гръдния кош. 
Тя винаги запазва връзката си с нормално раз-
положената тиреоидея, посредством по-слабо 
или по-силно изразен педикул. Вторично спус-
налата се интраторакална струма се кръво-
снабдява от долните тиреоидни артерии.

Ендоторакалните струми се локализират 
обикновено под дъгата на аортата в областта 
на горния етаж на предния медиастинум. По 
рядко те могат да се развият в средния меди-
астинум между големите съдове на сърцето. В 
изключително редки случаи те се разполагат в 
задното средостение (6, 13).

Цел на статията ни е да представим нашият 
опит в оперативното лечение на интратора-
калната струма и да дискутираме приложените 
оперативни техники.
Материал и методи 

Проучването е ретроспективно за период 
от 14 години (1997-2011), като са включени 20 
пациенти (11 мъже и 9 жени) с интраторакал-
ни струми на средна възраст 61 (от 56 до 73) 
години. 

Предоперативните оплаквания на пациен-
тите най-често са: задух, предноторакална те-
жест, лесна уморяемост и дисфагия. Десет от 
пациентите са имали симптоми на респиратор-
на обструкция, 5 от тях били лекувани като слу-
чаи с бронхиална астма. Двама от пациентите 
са със синдром на горна празна вена, а трима 
са били без симптомни.

Диагностичните процедури включват: стан-
дартни рентгенографии (фас и профил), ком-
пютърна томография (Фиг. 2, 3), трахеоскопия 
(Фиг. 1), сцинтиграфия, тънкоиглена аспира-
ционна биопсия, пулмонални функционални 
тестове, а при случаите с дисфагия и контраст-
на езофагограма.
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Фиг. 1. Ендоскопска находка.
Fig. 1. Endoscopic view.

Фиг. 2. Компютърна томография. 
Fig. 2. Computed tomography. 



71

Резултати: 
При 9 пациенти предприехме цервикален 

достъп по Kocher, при 3 пациенти цервикото-
мия и частична стернотомия (Фиг. 6), задностра-
нична торакотомия при 4 пациенти (Фиг. 5), цер-
викотомия и задно-странична торакотомия при 
3-ма и задностранична торакотомия, цервико-
томия и частична стернотомия при 1 пациент 
(формацията се разполагаше зад големите съ-
дове и ретротрахеално). При 16 болни се пред-
прие съчетана резекция на ляв или десен дял на 
щитовидната жлеза, при 3-ма болни субтотална 
резекция на щитовидната жлеза, а при един 
тотална тиреоидектомия, заради установена 
малигнена дегенерация. Средният диаметър 
на формациите беше 8.4cm. Хистологичното из-
следване при 18 пациенти установи колоидна 
мултинодуларна струма, при един – аденом, и 
при един - папиларен карцином (Фиг. 4). 

Средният следоперативен престой беше 9.4 
(8 до 17) дни. Като усложнения наблюдавахме: 
един пациент със следоперативна апаратна 
вентилация (6 дни) поради трахеомалация и 
двустранно травмиране на рекурентните нер-
ви. При него формацията се разпространява-
ше подковообразно ретротрахеално. Нямаме 
30-дневна оперативна смъртност. Една паци-
ентка е починала от миокарден инфаркт три 
години след операцията. Останалите пациенти 
са добре, с възстановена работоспособност.
Обсъждане:

Интраторакалните струми са рядко срещана 
патология. Лечението им е хирургично, по ня-
колко причини: 

1) за превенция на потенциална компресия 
на горните дихателни пътища от прогре-
сивно нарастване; 

2) с цел установяване на тъканна диагноза, 
когато е подозрителен малигнитет и за ле-
чението му; 

3) заради риска от хеморагия в рамките на 
жлезата; 

4) струми с такава локализация не се пода-
ват на медикаментозна терапия. 

Около 90% от субстерналните струми могат 
да бъдат екстирпирани с ниска трансверзална 
шийна инцизия (4, 7). Кръвоснабдяването на 

Results 
We used cervical Kocher incision in 9 patients, 

partial cervicotomy and sternotomy in 3 patients 
(Fig. 6), posterolateral thoracotomy in 4 patients 
(Fig. 5), cervicotomy and posterolateral thora-
cotomy in 3, and posterolateral thoracotomy, cer-
vicotomy and partial sternotomy in one patient 
(formation located behind major vessels and tra-
chea). Left or right thyroid lobes were resected in 
16 patients, thyroid gland was subtotally resected 
in 3 patients, and pathological lesions indicated 
a total thyroidectomy in one patient. The mean 
diameter of formations was 8.4cm. Pathological 
histology showed multinodular colloid goiter in 
18 patients, adenoma in one patient and papillary 
cancer in one patient (Fig. 4). 

There was no 30-day postoperative mortality. 
The average postoperative stay was 9.4 (8÷17) 
days. Complications occurred in 1% of cases. One 
patient was on ventilatory support (6 days) due 
to tracheomalacia and bilateral recurrent nerve 
injury by a horseshoe-shaped goiter encircling 
the trachea.

There was no late postoperative mortality. One 
patient died of myocardial infarction three years 
after surgery. The other patients are well and have 
regained work ability.
Discussion

Intrathoracic goiter is a rare pathology. Its treat-
ment is exclusively surgical for several reasons:

1) Prevention of potential compression of 
trachea by increasing growth;

2) Tissue diagnosis when malignancy is 
suspected and its treatment;

3) Risk of hemorrhage within the gland;

4) They are not amenable to medical therapy.

About 90% of substernal goiters are removed 
by low transverse cervical incision (4, 7). In most 
cases, such thyroid masses are supplied by lower 
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Фиг. 3. Компютърна томография.
Fig. 3. Computed tomography.

Фиг. 4. Патоанатомичен препарат. 
Fig. 4. Gross examination.
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тиреоидните маси в почти всички случаи е от 
долните тиреоидни артерии и нараняването 
на ларингеалните нерви е по-малко вероятно 
да се случи с този достъп. В случаите когато 
луксацията е затруднена заради огромни раз-
мери е необходима парциална стернотомия. 
Трябва да се отбележи, че тя е необходима и 
когато големите съдове са разположени пред 
формацията. Също така, тя предлага по-добра 
визуализация на мадиастиналната анатомия и 
могат да се предотврарят фатални усложнения 
(10). Вместо стернотомия Johnston и Twente 
(8) препоръчват комбиниран цервико-пред-
ноторакален достъп. Комбинираният церви-
ко-задноторакален достъп осигурява удобен 
достъп и визуализация, по-добър контрол на 
кръвоносните съдове и избягване на риска 
от туморна дисеминация при малигнитет (11). 
Задностраничната торакотомия е била препо-
ръчана от Sweet (14) за интраторакални струми 
в задния медиастинум. При този достъп е труд-
но да бъде извършен подходящ контрол на 
кръвоснабдяването на шията и има висок риск 
от увреда на ларингеалните рекурентни нер-
ви, но е изключително подходящ за аберантни 
интраторакални струми, които нямат връзка с 
цервикалната щитовидна жлеза. 

Често и хирурзи и анестезиолози се безпоко-
ят от колапс на трахеалната стена дължащ се на 
трахеомалация, но това е изключително рядко 
явление. При случаи на трахеална обструкция, 
Allo и Thompson (3) смятат, че вероятната при-
чина се дължи на извиване на удължената и из-
кривена трахея. За превенция същите автори 
предлагат фиксация на трахеята отпред към 
един от лентовидните мускули на шията преди 
затварянето на инцизията. Преди изваждането 
на ендотрахеалната тръба е удачно инспекти-
рането на трахеалния лумен с флексибилен 
бронхоскоп. Ако има съмнения за каквoто и да 
е стесняване или компрометиране на трахеята, 
ендотрахеалната тръба се оставя на мястото си 
за 24-48 часа следоперативно. Трахеостомията 
е показана само при персистираща трахеална 
обструкция. Необходимостта от употребата 
на Марлекс меш около трахеята и трахеално 
подсилване чрез употребата на политетрафлу-

thyroid arteries and laryngeal nerves injury is less 
likely in this approach. Partial sternotomy is nec-
essary in difficult luxation due to larger size. It is 
needed when major vessels are in front of the for-
mation. It provides a better display of mediastinal 
anatomy and helps preventing fatal complica-
tions (10). Instead of it, Johnston and Twente (8) 
recommended a combined cervical-anterolateral 
thoracic approach. It gives a convenient access 
and display, a better control of blood vessels, and 
avoids the risk of tumor dissemination in malig-
nant cases (11). Posterolateral thoracotomy was 
recommended by Sweet (14) for intrathoracic 
goiter in posterior mediastinum. In this access, 
an adequate control of neck blood vessels is dif-
ficult and risk to damage the recurrent laryngeal 
nerves is high. It is extremely suitable for aberrant 
intrathoracic goiters with no link to the cervical 
thyroid gland.

Surgeons and anesthetists often fear tracheal 
wall collapse due to tracheomalacia but it is ex-
tremely rare. Allo and Thompson (3) believe tra-
cheal obstruction is due to bending of elongated 
and distorted trachea. They prevent it by fixing 
the trachea to frontal neck strip muscles before 
closing the incision. The tracheal lumen should 
be checked via a flexible bronchoscope before re-
moving the endotracheal tube. It is kept for 24-48 
hours postoperatively if narrowing or distortion 
of the trachea is suspected. Tracheostomy may be 
indicated only in persisting tracheal obstruction. 
Marlex mesh around the trachea and reinforcing 
tracheal polytetrafluorethylene graft are rarely 
indicated. Endoluminal stenting with expandable 
stents is an option in long-lasting problems due 
to malacia (9).
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Фиг. 5. Задностранична торакотомия.
Fig. 5. Posterolateral thoracotomy. 

Фиг. 6. Цервикотомия с частична стернотомия.
Fig. 6. Cervicotomy with partial sternotomy.
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оретиленов графт са показани рядко. Друга 
алтернатива при пролонгирани проблеми от 
малация е ендолуминалното стентиране със 
разширяеми стентове (9).

Медиастиналното пространство се дренира 
при всички случаи за предотвратяване на аку-
мулацията на течност в рамките на медиасти-
нума. Медиастинален хематом, пневмоторакс, 
пневмония или хипокалциемия са редки ус-
ложнения. Пациенти с гигантски струми и тра-
хеална компресия е по-вероятно да развият 
следоперативни усложнения, докато резекци-
ята през цервикален достъп е свързана с по-
нисък морталитет и морбидитет (2).

В единият от нашите случаи с гигантска ин-
траторакална струма, започнахме с дясна зад-
ностранична торакотомия и беше освободен 
долният и дорзален полюс на последната, коя-
то силно проминираше в десният хемиторакс, 
под нивото на аортната дъга. Формацията се 
усукваше подковообразно около трахеята и 
беше свързана с десният лоб на щитовидна-
та жлеза. Наложи се извършването на церви-
котомия по Kocher и стернотомия, за да може 
жлезата да бъде дисецирана от трахеята, и да 
позволи извършване на дясна лобектомия.

Операциите на гигантски интраторакални 
струми са предизвикателство за всеки торака-
лен хирург, свързани са с висок риск и могат 
да причинят сериозни технически трудности, 
като лезии на големи съдове и масивна кръво-
загуба (15). 

При пациенти с образни данни за струма 
под нивото на аортната дъга до трахеалната 
бифуркация, а също така и такива, при които 
няма връзка с шийната щитовидна жлеза обик-
новено се налага да се направи срединна стер-
нотомия. Тъй като липсват точни критерии за 
техния подбор, трябва да бъде предприет опит 
за цервикална екстирпация преди извършва-
нето на стернотомия. Ние препоръчваме зад-
ностранична торакотомия при ретроезофаге-
ални струми и недиагностицирани тиреоидни 
маси. За големи задно-разположени форма-
ции. Торакален със цервикален достъп също 
може да бъде уместен. Интраторакалната стру-
ма е проблемна локализация, оперативното й 
отстраняване понякога налага използването 
на комбинирани достъпи.
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Mediastinum is drained always to prevent fluid 
accumulation. Mediastinal hematoma, pneu-
mothorax, pneumonia or hypocalcemia are rare 
complications. Patients with giant goiters and tra-
cheal compression more likely develop postop-
erative complications, while resection via cervi-
cal access is associated with lower morbidity and 
mortality rates (2).

In a patient with a giant intrathoracic goiter, a 
right posterolateral thoracotomy was used to re-
lease the lower and dorsal pole of a mass mark-
edly protruding in the right hemithorax, below 
the aortic arch. A horseshoe-shaped goiter was 
twisted around the trachea and was linked to the 
right thyroid lobe. Kocher cervicotomy and ster-
notomy were needed to release the trachea and 
to do a right thyroid lobectomy.

Surgery of giant intrathoracic goiters challeng-
es every thoracic surgeon. It carries high risk and 
may cause serious issues such as lesions of major 
vessels and massive blood loss (15).

Median sternotomy is usually applied in pa-
tients with goiters imaged below aortic arch at 
the tracheal bifurcation and when there is no 
link to the cervical thyroid gland. Since no pre-
cise selection criteria exist, an attempt of cervical 
extirpation of goiter should be undertaken prior 
to sternotomy. We recommend posterolateral 
thoracotomy for retroesophageal goiters and for 
non-diagnosed thyroid masses. For larger poste-
rior formations, thoracic access may be combined 
with cervicotomy.

The inrathoracic goiter is a problematic local-
ization and its operative treatment require using 
a variety of different surgical techniques some-
times with combined approaches.
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ОсТри ЧУжди ТеЛа  
В диХаТеЛниТе ПъТиЩа  
и ХранОПрОВОда При деЦаТа – 
КЛиниЧни наБЛЮдениЯ

Торакална Медицина
Том IV, октомври 2012, бр.3

Резюме
Чуждите тела в долните дихателни пътища и хранопровода са един сериозен проблем в ото-

риноларингологичната и педиатричната практика. Осили от треви в долните дихателни пътища 
и разтворените безопасни игли в хранопровода при децата са сравнително рядко срещани, но 
с висока степен на риск. Екстракцията им по ендоскопичен път по правило е неуспешна и най-
често се налага хирургична интервенция. Авторите представят три случая на успешна ендоско-
пична екстракция на остри чужди тела от долните дихателни пътища и хранопровода – осил и 
разтворени безопасни игли при малки деца.

За последните тридесет години това са единствените успешно приключили случаи на ен-
доскопски екстракции на такива чужди тела от долните дихателни пътища и хранопровода.

Ключови думи: чужди тела, ендоскопия, хранопровод, дихателни пътища
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Abstract
Foreign bodies on lower respiratory tract and esophagus are a serious medical problem in ENT and 

pediatric practices. „Beard” in lower respiratory tract and opened safety pins in children esophagus 
are rarely seen medical cases, but have been high risk. Their endoscopic extraction is by definition 
non successful and often surgical methods are applied. Authors present three cases on successful 
endoscopic extraction of foreign bodies with sharp edges on lower respiratory tract and esophagus - 
„beard” and opened safety pins from children.

For the last 30 years these were only positively ending medical cases on foreign bodies with sharp 
edges on lower respiratory tract and esophagus.

Key words: foreign bodies, endoscopy, esophagus, respiratory tract
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ОСТРИ ЧУЖДИ ТЕЛА  

В ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА  
И ХРАНОПРОВОДА ПРИ ДЕЦАТА – 

КЛИНИЧНИ НАБЛЮДЕНИЯ

Торакална Медицина
Том IV, октомври 2012, бр.3

Чуждите тела в дихателните пътища и хра-
нопровода са все още проблем в оторинола-
рингологичната и педиатричната практика. Те 
често са съпроводени с драматични моменти и 
нерядко с летален изход. Под чужди тела тряб-
ва да се разбират всички тела с екзогенен или 
ендогенен произход, способни да обтурират 
частично или напълно просвета на някои от 
елементите на дихателната система или хра-
нопровода. Те попадат в дихателната система 
и хранопровода при игра, смях, плач, кашлица. 
Чуждите тела са най-често проблем на детската 
възраст, като най-засегната е групата на децата 
до 3 години (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18). Чуж-
дите тела в хранопровода в никакъв случай не 
са по-малко опасни от тези в дихателните пъ-
тища – реална е опасността самото чуждо тяло 
да причини перфорация на хранопровода, или 
това да стане при неговото екстрахиране и за 
часове се развива медиастинит, нерядко с ле-
тален изход. Според съобщения на чужди ав-
тори, усложненията се срещат в 11.6%, а смърт-
ността е 2 % (9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19).

Проблемни от острите чужди тела в храно-
провода и дихателните пътища са най-вече 
разтворените безопасни игли. Това е сравни-
телно рядка патология, но е възможно най-
опасната за живота на пациента, защото най-
често безопасната игла влиза в хранопровода 
с пружинката напред и с острия си разтворен 
край назад – налице е една истинска рибарска 
кука. Като се има предвид изключително голе-
мия риск при екстракцията на такива чужди 
тела от хранопровода, редица автори у нас и в 
чужбина считат за по-безопасно, и с по-големи 
изгледи за успех оперативното отстраняване 
на чуждото тяло чрез торакотомия, която сама 
по себе си също така не е лека операция.

За последните тридесет години от своята 
практика авторът е извадил стотици най-раз-
лични чужди тела от хранопроводите на деца, 
но само при два от случаите това са били раз-
творени безопасни игли. Екстракцията на този 
вид чужди тела изисква и специална инстру-
ментална екипировка. Големите фирми като 
„STORZ”, специализирали се в ендоскопичната 
дейност, предлагат богат, разработван от десе-
тилетия инструментариум, специално за този 
вид чужди тела – от специални щипки за затва-
ряне на безопасните игли до специални ножи-
ци за рязане на игли и тел. От само себе си се 
разбира, че за целта е необходимо да е на лице 
и високо квалифициран медицински персонал 
със специална подготовка – оториноларинго-
лози, ендоскописти с голям опит, опитни педи-
атри и детски хирурзи, анестезиолози с опит 
с работа с малки деца, добро реанимационно 
звено.

Осилите в долните дихателни пътища са ряд-
ко срещани чужди тела. Поради тяхната фор-
ма и възможността им да се придвижват само 
напред, екстракцията им по ендоскопичен път 
по правило е неуспешна и се налага хирургич-

Foreign bodies on lower respiratory tract and 
esophagus are a serious medical problem in ENT 
and pediatric practices. They are often accompa-
nied by dramatic moments and a lethal outcome. 
All bodies of exogenous and endogenous origin 
capable of partially or fully sealing the openings 
of some of the elements of the respiratory tract 
or the esophagus are considered as foreign bod-
ies. They get into the respiratory tract and the 
esophagus during game, laughter, crying, cough-
ing. Foreign bodies are often a problem of the 
young age, especially the under 3 years’ group 
(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 18). Foreign bodies in 
the esophagus are in no case less dangerous than 
these in the respiratory tract – there is a real dan-
ger of the foreign body itself to cause perforation 
of the esophagus or of this to happen during its 
extraction and mediastinitis develops for hours 
often with lethal outcome. According to reports 
of foreign authors the complications are 11.6% 
and mortality is 2% (9, 11, 12, 13, 16, 17, 19).

Opened safety pins are the most problematic 
among foreign bodies in the esophagus and the 
respiratory tract. This is a relatively rare pathology, 
but the most life threatening because often the 
safety pin enters the esophagus spring first, be-
coming a real hook. Considering that the extrac-
tion of such foreign bodies from the esophagus is 
very risky a number of Bulgarian and foreign au-
thors consider the surgical removal of the foreign 
body via thoracotomy more safe and successful, 
though it is not an easy procedure.

For the last 30 years of his practice the author 
has removed various foreign bodies of children’s 
esophagus but in only 2 of the cases these have 
been digested safety pins. The extraction of this 
type of foreign bodies requires special equip-
ment. The big companies like STORZ, specialized 
in endoscopic practice, offer a great variety of in-
struments especially for this type of foreign bod-
ies – from special clips for closing the safety pins 
to special scissors for cutting needles and wire. 
It is clear that a highly qualified medical person-
nel is required – otolaryngologists, experienced 
endoscopists, experienced pediatricians and chil-
dren surgeons, anesthesiologists experienced in 
working with small children, a skilled reanimation 
team.

Awns in the lower respiratory tract are no com-
mon foreign bodies. Because of their shape and 
their ability to move only forward their endo-
scopic extraction is unsuccessful and operation 
is needed. That’s why these cases are published 
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mainly in specialized issues and rarely in the oto-
rhinolaryngology and pediatric ones.

Clinical case I
In the following report a case of a removed by 

endoscopy foreign body is reviewed – awn from 
the right main bronchus of one year old child. 
Three days before the hospitalization the mother 
found out that the child was not feeling well, was 
constantly coughing and was having high tem-
perature. 

The child was send to the pediatric clinic of UM-
HAT “Alexandrovska”, where it was discovered that 
there is a foreign body in the right main bronchus 
and, probably, according to the mother it could 
have been a peanut or a piece of popcorn. Dur-
ing bronchoscopy under general anesthesia with 
bronchoscope “Friedel” we found a foreign body 
in the right bronchus, covered with thick chemo-
purolent discharge. We succeeded in removing it 
at the first attempt with a soft clip and surprisingly 
it turned out to be a 3.5cm awn. During the opti-
cal examination another foreign body was found 
and from the bronchus B8 was removed another 
3cm awn. Surprisingly after that we removed 
a third awn from the same spot. After a normal 
postoperative period the child was discharged.

Clinical case ІІ: Digested safety pin in the 
esophagus. 

A six months old baby, suckling, a boy, with dys-
phagic problems, a foreign body was discovered 
by the X-ray image – an opened safety pin in the 
esophagus. A red piece of cloth was attached to 
the baby’s sleeve with the safety pin. The child 
managed to grab the red cloth and to swallow it 
but the safety pin stayed in the esophagus. He was 
transported immediately to the Pediatric surgery 
clinic UMHAT “Pirogov”. The otolaryngologists 
were reluctant to extract the foreign body – the 
opened safety pin from the esophagus because 
the risk for the child’s life was thought to be very 
high. The opened safety pin was positioned with 
the spring first is like a hook. Because of these cir-
cumstances after a consultation with the pediat-
ric surgeons it was decided to try an endoscopic 

на намеса. Тази е и причината тези случаи да 
се разглеждат предимно в специализираните 
хирургични издания, и по-рядко в оторинола-
рингологичните и педиатричните.
Клиничен случай І

В настоящето съобщение се разглежда слу-
чай на извадено по ендоскопичен път чуждо 
тяло – осил, от десния главен бронх на дете на 
1.1г. Три дни преди постъпването в болница, 
майката забелязала, че детето не е добре, каш-
ля непрекъснато, вдигнало тевмпература. 

Насочено към Детска клиника на Универси-
тетска Александровска болница, където уста-
новили, че се касае за чуждо тяло в дясната 
белодробна половина, и най-вероятно, според 
майката, да е фъстък или пуканки. При извър-
шената ТБС под обща анестезия с тръба №5 на 
бронхоскоп “Friedel”, с инжекционно обдиш-
ване с инжекттаймер “Storz”, се установи чуж-
до тяло в десния главен бронх, покрито с гъст 
кръвенисто-гноен секрет. Още при първия 
опит, с мека щипка, успяхме да го извадим и за 
наше учудване се оказа осил от трева с дължи-
на около 3.5cm. При контролния оглед с опти-
ка се установи, че има и друго чуждо тяло, и от 
бронх В8 се извади още един осил с дължина 
3cm. За обща изненада след него от същото 
място извадихме и трети осил с дължина 2cm. 
Следоперативният период протече нормално, 
детето бе изписано.
Клиничен случай ІІ: Разтворена безопасна 
игла в хранопровода.

Дете на шест месечна възраст, кърмаче, мом-
че, с дисфагични проблеми – на рентгенова 
снимка се установява чуждо тяло – разтворена 
безопасна игла в хранопровода. С безопасна-
та игла било закачено едно червено парцал-
че „против уруки” за ръкава на бебето. Детето 
успяло да хване червеното парче, глътнало 
го, но иглата останала в хранопровода. Транс-
портирано било незабавно в детска хирургия 
на МБАЛ „Пирогов”. Колегите оториноларинго-
лози отказвали екстракцията на чуждото тяло 
– разтворената безопасна игла от хранопрово-
да, считайки риска за живота на детето за твър-
де голям. Разтворената безопасна игла била с 
пружинката напред и с острия връх насочен 
назад – като рибарска кука. Поради тези об-

Фиг. 1. Парчетата осил.
Fig. 1. Pieces of awn.

Фиг. 2. Чуждо тяло – разтворената безопастна игла.
Fig. 2. Foreign body – an opened safety pin.
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removal of the safety pin from the esophagus in 
the operating room of the Pediatric surgery clinic 
UMHAT “Pirogov”, and in case of failure to pro-
ceed to thoracotomy. In a conversation with the 
parents they were informed of the considerable 
risk at this type of manipulations. We did classic 
manipulation – general endotracheal anesthe-
sia, esophagoscopic examination with children's 
“Haslinger” small tube 8.5mm diam., 18cm length. 
In the middle of the esophagus the foreign body 
was found – a safety pin pointing with its sharp 
edge at the tube. With a special 25cm “crocodile” 
clip we managed to grab the sharp edge of the 
pin, to get it into the tube, after that we grabbed 
the other end of the pin, got it into the tube and 
removed it from the child’s esophagus. The child 
was discharged the next day.

Clinical case ІІІ: Opened safety pin in the 
esophagus.

A five months old baby, suckling enters the Pe-
diatric surgery clinic of UMHAT“Pirogov” because 
of emergency. This case is identical with the sec-
ond one – a red piece of cloth was attached with 
a safety pin over the baby’s head. The child man-
aged to grab the piece of cloth, ate it, but the 
safety pin was stuck under introitus oesophagi. 
On the X-ray image the opened safety pin at the 
beginning of the esophagus is clearly seen. The 
standard method was used – after a consultation 
with the pediatric surgeons it was decided the at-
tempt to extract the foreign body is going to be 
made in the operating room of the Pediatric sur-
gery clinic, so in case of failure to proceed imme-
diately to a surgical removal of the pin. Again the 
parents were informed that the manipulation was 
risky. We did traditional manipulation – general 
endotracheic anesthesia, esophagoscopy with 
children’s “Haslinger” of 8.5mm/18cm dimen-
sions. Right under introitus esophagi the foreign 
body was seen pointing backwards with its tip, 
with the special clip the needle was got into the 
tube and was removed with the endophasoscop-
ic tube. The child took the manipulation very well.

стоятелства, след консилиум с детските хирур-
зи, се реши да се направи опит за ендоскопско 
изваждане на иглата от хранопровода в опе-
рационната на детска хирургия – МБАЛ „Пи-
рогов”, като в случай на неуспех да се премине 
веднага към торакотомия. Проведе се разго-
вор с родителите, които бяха информирани за 
значителния риск при този вид манипулации. 
Подходи се по класическия начин – обща ен-
дотрахеална анестезия, езофагоскопия с ри-
гиден езофагоскоп „Haslinger” с детска тръба с 
диаметър 8.5mm и дължина 18cm. В средната 
трета на хранопровода се видя чуждото тяло – 
безопасна игла, разтворена с острия връх към 
тръбата. Със специална щипка тип „крокодил” с 
дължина 25cm успяхме да уловим острия край 
на иглата, да го вкараме в тръбата, след това 
хванахме и вкарахме в тръбата и тъпата стра-
на на иглата, и заедно с тръбата я извадихме от 
хранопровода на детето. Детето беше изписа-
но на сладващия ден.
Клиничен случай ІІІ: Разтворена безопасна 
игла в хранопровода.

Дете на петмесечна възраст, кърмаче. По-
стъпва в детска хирургия на МБАЛ „Пирогов” 
по спешност. Случаят е идентичен на гореопи-
сания – над главата на бебето било закачено 
с безопасна игла червено парцалче „против 
уруки”. Детето успяло да хване парчето червен 
плат, изяло го, но безопасната игла се заклещи-
ла под интроитус езофаги. На рентгенография-
та добре се вижда разтворената безопасна игла 
в началната част на хранопровода. Подходи се 
по стандартния начин – след консилиум с дет-
ските хирурзи се реши опита за екстрактция на 
чуждото тяло да се извърши в операционната 
на детската хирургия, за да може в случай на 
неуспех да се премине веднага към хирургич-
но вадене на иглата. И в този случай родители-
те бяха информирани за значителния риск при 
тези манипулации. Подходи се по класическия 
начин – обща ендотрахеална анестезия, езо-
фагоскопия с детски езофагоскоп „Haslinger” с 
диаметър 8.5mm и дължина 18cm. Непосред-
ствено под introitus oesophagi се видя чуждото 
тяло, насочено с върха назад. Със специалната 
щипка иглата се вкара в тръбата и се извади с 
езофагоскопната тръба. Детето понесе много 
добре манипулацията.

Фиг. 3. Разтворена безопасна игла под интроитус езофаги.
Fig. 3. Opened safety pin under introitus esophagi.
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In conclusion the authors remind once again 
that in case of justified doubt about a foreign 
body in the respiratory tract or the esophagus 
it’s recommended and best for the child to be 
taken to a specialized clinic – ENT clinic UMHAT 
“Tsaritsa Joanna – ISUL”, Pediatric clinic UMHAT 
“Alexandrovska”, Pediatric surgery clinic UMHAT 
“Pirogov”, and other highly ENT clinics in cities in-
volved in the activity.

В заключение, авторите още веднъж напом-
нят, че при всяко оправдано съмнение за чуж-
до тяло в дихателните пътища или хранопро-
вода е желателно и най-добре за детето, то да 
бъде насочено веднага към специализирана 
клиника – УНГ клиника, база УМБАЛ „Цари-
ца Йоанна” – ИСУЛ, детска клиника на УМБАЛ 
„Александровска”, детска хирургия на МБАЛ 
„Пирогов”, както и другите високоспециализи-
рани клиники по УНГ в големите градове, кои-
то извършват тази дейност.
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22ри КОнГрес на еВрОПеЙсКОТО  
ресПираТОрнО ОБЩесТВО –  
Виена 2012, 1 – 5 сеПТеМВри

Уважаеми колеги,

От 1 до 5 септември във Виена се проведе поредният Конгрес на European Respiratory Society. 

Горди сме, че българските пулмолози отново бяха активни - 29 участия.

Преди 3 години, Виена 2009, участията ни бяха 28 - 6 устни презентации, 18 тематични постера 
и 4 електронни постера. 

По-долу, ще намерите пълен списък на българските автори, представили свои разработки.

Бих искал специално да благодаря на д-р Дора Маринова и на д-р Пламен Титоренков за поло-
жените усилия нашия щанд на Конгреса да бъде на европейско ниво!

Участия по центрове:

София - 19
Плевен - 3
Варна - 3
Пловдив - 2
Стара Загора – 2

 Доцент Явор Иванов
 Председател на БДББ

новини Торакална Медицина
Том IV, октомври 2012, бр.3
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ERS ANNUAL CONGRESS –  
VIENNA 2012, 1 – 5 SEPTEMBER

Thoracic Medicine
Volume IV, Octomber 2012, Issue 3

Dear colleagues,

   From 1st to 5th September this year in Vienna was held the annual European Congress of European 
Respiratory Society.

   We are proud that Bulgarian pulmonologists were again active – 29 appearances.

   Three years ago, Vienna 2009, our participation was 28 – 6 oral presentations, 18 thematic posters, 
and 4 electronic posters. 

   Bellow you will find completed list of Bulgarian authors submitted their researches.  

    I would also like to thank Dr Dora Marinova and Dr Plamen Titorenkov for the efforts our stand at 
the Congress to be European level.

    Participations in centers:

    Sofia – 19 
    Pleven – 3 
    Varna – 3 
    Plovdiv – 2 
    Stara Zagora – 2 

     

                                   Associated Professor: Yavor Ivanov
                                   President of BRS

ERS ANNUAL CONGRESS –  
VIENNA 2012, 1 – 5 SEPTEMBER
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22РИ КОНГРЕС НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
РЕСПИРАТОРНО ОБЩЕСТВО –  

ВИЕНА 2012, 1 – 5 СЕПТЕМВРИ

Торакална Медицина
Том IV, октомври 2012, бр.3

новини Участиe по автори:
Participant by authors:

1 [P3328]  Treatment outcome and factors associated with unfavourable treatment results in 
cases with multidrug-resistant tuberculosis in Bulgaria for the period 2009-2010

 Authors: Vladimir Milanov, Mariya Zamfirova, Tonka Varleva, Elizabeta Bachiyska, Antoniya Koleva.   
 Date/Time: Tuesday, September 4, 2012 - 10:45 AM

2 [P4058]  Prospective inquiry studying of tobacco smoking among high-school students in 
Plovdiv, Bulgaria (2004-2010) 

 Authors: Filip Shterev, Rositza Ivancheva, Zlatka Iankova, Stanislav Kartev, Georgi Belev, Nonka Mateva,  
Ivan Novakov.

 Date/Time: Tuesday, September 4, 2012 - 12:50 PM

3[P1252] Lung metastases from colorectal cancer –  
Surgery, early and late postoperative results 

 Authors: Vladimir Stanoev, Georgi Yankov, Michail Plochev, Eluar Goranov, Rosen Petkov, Danail Petrov.   

 Date/Time: Sunday, September 2, 2012 - 12:50 PM

4[P2431] Karnofsky score, pH and degree of pleural involvement as prognostic factors for 
survival in patients with malignant pleural effusions 

    Authors: Aleksandar Yankulov, Anastas Chapkanov, Krassimir Mourdjev, Angel Uchikov, Danail Petrov. 

 Date/Time: Monday, September 3, 2012 - 12:50 PM

5[P1213]  Immunohistochemical expression of Hsp27 and alphaB-crystallin in different 
histological subtypes of lung cancer

    Authors: Dora Marinova, Yanina Slavova, Plamen Titorenkov, Vladimir Maksimov, Nedka Trifonova,  
Vladimir Djambazov, Maja Tafradjiiska, Danail Petrov.5   

 Date/Time: Sunday, September 2, 2012 - 12:50 PM

 6[P4420] Perioperative considerations for patients with asthma underwent thoracic surgery
    Authors: Yordanka Yamakova, Rosen Petkov, Georgi Yankov, Danail Petrov.   

 Date/Time: Tuesday, September 4, 2012 - 2:45 PM

7[4306]  Acute effect of inhaled corticosteroid on exhaled breath temperature in asthmatic 
patients

 Authors: Tanya Kralimarkova, Vasil Dimitrov, Todor Popov.   

 Date/Time: Tuesday, September 4, 2012 - 3:45 PM

8[P1750] Effect of genetic polymorphisms of some cytokines and xenobiotic-metabolizing 
enzymes on the lung function in patients with COPD 

 Authors: Dimo Dimov, Tatyana Vlaykova, Mateusz Kurzawski, Vanya Ilieva, Atanas Koychev,  
Gospodinka Prakova, Maya Gulubova, Vladimir Maximov, Marek Drozdzik, Vasil Dimitrov.   

 Date/Time: Monday, September 3, 2012 - 8:30 AM

9[P1752] The role of chaperone α-Bcrystallin (HspB5) in COPD
 Authors: Radostina Cherneva, Ognian Georgiev, Daniela Petrova, Vesela Ivanova, Nedka Trifonova,  

Maria Stamenova.

 Date/Time: Monday, September 3, 2012 - 8:30 AM

10[P1754] Role of -511C>T/+3953C>T haplotypes of IL1B gene as risk factors of COPD
 Authors: Tatyana Vlaykova, Dmo Dimov, Mateusz Kurzawski, Vanya Ilieva, Atanas Koychev, Gospodinka Prakova,  

Maya Gulubova, Vladimir Maximov, Marek Drozdzik, Vasil Dimitrov. 

 Date Time: Monday, September 3, 2012 - 8:30 AM

11[P3811] Clinical parameters and biomarkers for the early detection of impaired glucose 
tolerance in OSA patients

 Authors: Radostina Cherneva, Ognian Georgiev, Daniela Petrova, Adelina Cakova, Valentin Lozanov, Vanio Mitev.   

 Date/Time: Tuesday, September 4, 2012 - 12:50 PM
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12[P3592] Minimally invasive diagnostic techniques for mediastinal lesions 
 Authors: Rossen Petkov, Yordanka Yamakova, Emilia Petkova, Danail Petrov, Georgi Yankov.

 Date/Time: Tuesday, September 4, 2012 - 12:50 PM

13[P2415] Thoracoscopic video-assisted partial resection of rib for pain control in patient 
with atypical pulmonary and bone Langerhans histiocytosis 

 Authors: Tsvetan Minchev, Emanuil Manolov, Vladislav Marinchev, Anton Angelov, Galina Kirova, Ivan 
Stoimenov.   

 Date/Time: Monday, September 3, 2012 - 12:50 PM

14[P2005] Clinical analysis of patients treated with mechanical ventilation in an emergency 
respiratory ward

 Authors: Valentina Dimitrova,1 Marinka Peneva,2 Kamen Yankov.3   

 Date/Time: Monday, September 3, 2012 - 12:50 PM

15[P264]  Contrast-enhanced ultrasound examination of pulmonary lesions 
    Authors: Rossen Petkov, Yordanka Yamakova, Emilia Petkova, Danail Petrov, Georgi Yamkov.

 Date/Time: Sunday, September 2, 2012 - 8:30 AM

16[P223] The metabolic syndrome (MetS) in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) and its association with airway obstruction 

 Authors: Velin Stratev, Jordan Petev, Sonya Galcheva, Marinka Peneva.

 Date/Time: Sunday, September 2, 2012 - 8:30 AM

17[P4595] Increasing oxidative stress and inflammation in patients with exacerbated chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) and their association with lung function

 Authors: Velin Stratev, Jordan Petev, Sonya Galcheva, Marinka Peneva.

 Date/Time: Wednesday, September 5, 2012 - 8:30 AM

18[P2422] Predictive factors for succeeded thoracoscopic treatment in patients with retained 
hemothorax-experience from two centers

 Authors: Aleksandar Yankulov, Georgi Yankov, Angel Uchikov, Krassimir Mourdjev, Atanas Batashki,  
Danail Petrov.

 Date/Time: Monday, September 3, 2012 - 12:50 PM

19[P519] Depressive symptoms in asthma patients 
 Authors: Evgeni Mekov, Penka Nikolova, Petra Marinova.

 Date/Time: Sunday, September 2, 2012 - 12:50 PM

20[P986] Cardiovascular comorbidity and mortality in patients with chronic obstructive 
pulmonary disease

 Authors: Plamen Pavlov, Yavor Ivanov, Pavlina Glogovska, Tsania Popova, Elena Borisova, Venzislav Nozharov.   

 Date/Time: Sunday, September 2, 2012 - 12:50 PM

21[P3878]  Thrombophilias in 60 Bulgarian patients with “idiopathic” venous 
thromboembolism 

 Authors: Natalia Stoeva,1 Milena Staneva.

 Date/Time: Tuesday, September 4, 2012 - 12:50 PM

22[P4076] Comorbidity by smokers – A cumulative effect of exogenic and endogenic factors? 
 Authors: Zlatka Iankova, Rositsa Ivancheva, Filip Sterev, Vania Youroukova.

 Date/Time: Tuesday, September 4, 2012 - 12:50 PM

23[P4424] Thoracic paravertebral block for awake videothoracoscopic surgical procedures of 
high risk patients

 Authors: Svilen Alexov, Danail Petrov.

 Date/Time: Tuesday, September 4, 2012 - 2:45 PM
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24[180]  Surgery for sternal tumors: Extent of resection, reconstruction and survival 
 Authors: Danail Petrov, Georgi Yankov, Elyuar Goranov, Michhail Plochev, Svilen Alexov.

 Date/Time: Sunday, September 2, 2012 - 10:00 AM

25[P1002] COPD comorbidities – Do they add more cost? A 1-year follow-up study
 Authors: Nikolay Yanev, Nikolay Kyuchukov, Pavlina Nikolova, Plamen Pavlov, Yavor Ivanov, Tsania Popova, 

Ilia Krachunov.

 Date/Time: Sunday,September 2, 2012 - 12:50 PM

26[P2472] C-reactive protein in community acquired pneumonia – Correlation with main 
clinical indices

 Authors: Pavlina Nikolova, Yavor Ivanov, Nikolay Yanev, Plamen Pavlov, Nikolay Kyuchukov, Tsanya Popova.

 Date/Time: Monday, September 3, 2012 - 12:50 PM

27[P2938] Use of heliox and small size endotracheal tubes for surgery of severe tracheal 
stenoses (STS)

 Authors: Svilen Alexov, Danail Petrov.

 Date/Time: Monday, September 3, 2012 - 2:45 PM

28[P2537] Pulmonary cytomegalovirus infections following renal transplantation
 Authors: Ventsislava Pencheva, Daniela Petrova, Ognian Georgiev. 

 Date/Time: Monday, September 3, 2012 - 12:50 PM

29[P3492] Effect of energy food intake on exhaled breath temperature in healthy subjects 
 Authors: Tanya Kralimarkova, Roxana Mincheva, Ryan Kadavil, Jasmine John, Dimitar Tihomirov, Vasil Dimitrov,  

Todor Popov.

 Date/Time: Tuesday, September 4, 2012 - 12:50 PM

22РИ КОНГРЕС НА ЕВРОПЕЙСКОТО 
РЕСПИРАТОРНО ОБЩЕСТВО –  

ВИЕНА 2012, 1 – 5 СЕПТЕМВРИ

Торакална Медицина
Том IV, октомври 2012, бр.3
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иЗисКВаниЯ КъМ аВТОриТе

За публикуване се приемат обзорни статии, оригинални статии, описание на случаи от клиничната практика и 
писма до редакторите.

Текстовете, таблиците и фигурите се предават в електронен ръкопис (на носител или в електронно писмо) на 
български и английски език, изработени с текстообработваща програма Word. Фигурите се предават във формат 
.tif или .jpg. Освен включени в електронния текст, фигурите трябва да се предоставят и като отделни файлове. 
Обемът на обзорните статии не трябва да надхвърля 15 стандартни страници, на оригиналните статии - 10 стра-
ници и на представените клинични случаи - 7 страници (до 30 реда, 60 - 66 знака на ред, формат А4).

Под заглавието на всяка публикация се посочват имената на авторите, както следва: инициал на собственото 
име и фамилия. Посочва се местоработата на авторите. Ако авторският колектив е от повече от една институции, 
имената се маркират с цифров индекс.

Всички статии задължително се придружават от резюме на български и английски език в обем до 250 думи и 
до 6 ключови думи.

Структурата на всяка оригинална статия задължително включва следните шест раздела: увод, цел, материал и 
методи, резултати, обсъждане и заключение (изводи). 

Библиографията да съдържа дo 40 литературни източника за обзорни статии и до 20 за оригинални статии, 
подредени по азбучен ред , като имената на авторите се цитират в текста на оригинален език, а поредният номер 
на цитираната публикация се отбелязва с арабска цифра. 

Библиографските източници се цитират по следния начин:
* цитат на статия: Автори (фамилно име, инициал на собствено име). Заглавие на статията. Заглавие на списа-

нието (съкратено по Index Medicus), година, том, брой, страници (от-до).
* цитат на книга: Автор. Заглавие на книгата. Издателство, местоиздаване, година на издаване, страници.
* цитат на сборник: Автор. Заглавие на главата. Заглавие на сборника. Издателство, местоиздаване, година на 

издаване, страници.
В края на електронния ръкопис задължително се отбелязва адрес за кореспонденция, съдържащ името на 

първия автор, пощенски и електронен адрес, телефонен и факс номер. Авторите прилагат декларация, че пре-
доставения материал не е публикуван или предаден за печат в друго печатно издание.

Електронни ръкописи не се връщат на авторите. Редакцията не изплаща хонорари.

Материалите се изпращат на адрес:
Главен редактор: доцент Даниела Петрова
КЛИНИКА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ВъТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ
УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА”
ул. “Св. Георги Софийски” 1
София 1431
e-mail: ssn@multicom.bg
torakalna.medicina@gmail.com
Тел./ Факс: 0887 250 037
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The Thoracic Medicine is the official journal of the Bulgarian Respiratory Society. The Journal publishes papers in Bulgarian 
and in English including reviews, original articles, case presentations, and letters to the editor. 

Text, tables and figures should be submitted in electronic manuscript (the copy or electronic mail) in Bulgarian and in 
English, made with a word processing program Word. Figures should be submitted in the format, .tif or .jpg. Furthermore, 
included in electronic text, figures should be provided as separate files. 

The volume of review articles should not exceed 15 standard pages, of original articles – 10 pages, and submitted clinical 
cases – 7 pages (30 lines, 69 – 66 characters per line, A4). Under the title of each publication the names of the authors as 
follows: initial of the first name and surname. Institution of work of the authors must be indicated. If authors are from more 
than one institution, the names are marked with a number index. 

All publications must be accompanied by a summary in Bulgarian and in English which is restricted to 250 words, and up 
to 6 keywords.

The structure of each article must include the following six sections: introduction, aim, material and methods, discussions 
and conclusions. 

References should include up to 40 literature sources for reviews and up to 20 for original articles, in alphabetical order, 
with authors names quoted as the original title, and reference number should be marked with Arabic numeral.

References should be quoted as follows:
• article quote: Author (last name, first name initials). Article title. Journal title (abbreviated by Index Medicus). Year. 

Volume. Issue. Pages (from-to)
• book quote: Author. Book title. Publishing house. Place of publishing. Year of publishing. Pages.
• monography quote: Author. Chapter title. Monography title. Publishing house. Place of publishing. Year of publishing. 

Pages.
At the end of the manuscript a corresponding address is required, containing first author’s name, post code and e-mail, 

telephone and fax number. Authors should attach a declaration, that the provided article is not published or submitted for 
printing in other journal.

Manuscripts won’t be sending back to authors. The publisher doesn’t pay honorarium.

Submissions shall be sent to:
Chief Editor: assoc. prof. Daniela Petrova, MD, PhD
Department of Propedeutic of Internal Diseases, 
UMHAT "Alexandrovska"
“st. Georgi Sofiiski” str.
Sofia 1431
e-mail: ssn@multicom.bg
torakalna.medicina@gmail.com
Tel.: +359887 250 037

INSTRUCTIONS TO AUTHORS
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