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ХОББ, ИНХАЛАТОРНИ 
КОРТИКОСТЕРОИДИ И РИСКА 
ЗА РАЗВИТИЕ НА ПНЕВМОНИЯ

Резюме
Въведение: Лечението с инхалаторни кортикостероиди (ИКС) при пациенти с хронична об-

структивна белодробна болест (ХОББ) води до повишен риск от развитие на пневмония, придо-
бита в обществото (ППО).

Цел: Да се проучи ролята на ИКС като рисков фактор за развитие на пневмония при пациенти 
с ХОББ.

Пациенти и методи: Ретроспективно са проучени 129 пациенти с ХОББ и ППО, лекувани за 
три годишен период в Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ – Плевен. Разпределени 
са в две групи: едната с прием на ИКС (n1=54 пациента), а другата без прием на ИКС (n2=75 
пациента). Пациентите са сравнени по показателите: възраст, пол, стадий на ХОББ (GOLD 2007), 
тютюнопушене, социален статус, съпътстващи заболявания, изхода от лечението и повторните 
хоспитализации.

Резултати: Пациентите с прием на ИКС са 41.86% на средна възраст 65.22 години (SD ± 11.75), 
a без ИКС са 58.14% на средната възраст 65.36 години (SD ± 11.75). В двете групи преобладават 
мъжете, пенсионерите, пушачите и сърдено-съдовите заболявания като съпътстващи болести. 
В групата с ИКС 42.59% от пациенти са с тежък стадий на ХОББ, а в другата групата 37.69% са в 
умерен. В групата без ИКС се откри по-висока смъртност (21.34%). Пациентите, без прием на ИКС 
постъпват по-рядко в сравнение с тези, които приемат ИКС (χ2=12.94, p=0.0016). В групата с ИКС 
постъпванията поради ППО са около 4 пъти повече, от колкото в групата без ИКС.

Заключение: Ролята на ИКС като рисков фактор за развитие на пневмония при пациенти с 
ХОББ е предполагаема. Би трябвало възрастта, стадият на ХОББ, коморбидността, тютюнопуше-
нето и социалният статус също да се вземат предвид.
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Abstract
Introduction: Inhaled corticosteroids (ICS) use in patients with chronic obstructive pulmonary 

disease (COPD) leads to increased risk of developing community-acquired pneumonia (CAP).
Aim: To study if ICS use in COPD patients is a risk factor for developing pneumonia. 
Patients and methods: Patients with COPD and CAP (129 patients), treated in the Clinic of 

Pneumonology and Phthisiatry, University Hospital, Pleven for three-years period were retrospectively 
studied. Groups were determined as: with ICS usage (n1= 54 patients) and without ICS usage (n2= 
75 patients). Patients were evaluated by age, sex, COPD stage (GOLD 2007), smoking, social status, 
concomitant diseases, hospitalization outcome and rehospitalizations.

Results: Patients in the group with ICS were 41.86% with mean age 65.22 years (SD ± 11.75). In 
the group without ICS patients were 58.14% with mean age 65.36 years (SD ± 11.75). In both groups 
there was predominance of male patients, retired people, smokers and cardio-vascular diseases as 
comorbidity. In the ICS group most of the patients (42.59%) were with severe stage of COPD, and 
in the group without ICS – with moderate stage (37.69%). A higher mortality (21.34%) in the group 
without ICS was found. The patients without ICS were rehospitalized fewer times compared to the 
patients with ICS (χ2=12.94, p=0.0016). In the group with ICS the number of rehospitalization due to 
CAP were 4 times more frequent than in the other group.

Conclusion: The link between ICS intake and the development of CAP seems probable. Age, COPD 
stage, smoking, social status and comorbidity should be also considered as risk factors.

Key words: COPD, inhaled corticosteroids, risk, pneumonia
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Фиг. 1. Описание дизайна на проучването – брой пациенти и критерии на подбор. ХОББ - хронична об-
структивна белодробна болест; ППО - пневмония, придобита в обществото; ИКС - инхалаторен кортикосте-
роид.

Fig. 1. Description of the study design: number of patients and selection criteria.
COPD – chronic obstructive pulmonary disease; CAP – community-acquired pneumonia; ICS – inhaled 
corticosteroids.

 Въведение: 
Хроничната обструктивна белодробна бо-

лест (ХОББ) е заболяване с нарастваща често-
та. В последните години ХОББ се явява водеща 
причина за смърт или загуба на работоспособ-
ност, с което се увеличава и социалното му зна-
чение. 

При пациенти с ХОББ с ФЕО1 < 50% (тежък 
и много тежък стадий) и чести екзацербации е 
показано добавянето на ИКС към терапията (9). 
Лечението с ИКС води до намаляване честота-
та на екзацербациите (10), подобряват диха-
телната функция (14) и намаляват смъртността 
(4, 12).

Според някои автори употребата на ИКС 
води до повишен риск от развитие на пнев-
мония и повишена смъртност в следствие на 
пневмонията (5, 7).
Цел:

Да се проучи ролята на инхалаторните кор-
тикостероиди като рисков фактор за развитие 
на пневмония при пациенти с ХОББ. 
Пациенти и методи:

Ретроспективно са проучени 129 пациенти 
с ХОББ и пневмония, придобита в обществото 
(ППО), лекувани за три годишен период в Кли-
ника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ, 
Плевен. Данните са набавени от историите на 
заболяванията на пациентите. Разпределени 
са в две групи (Фиг. 1): едната с прием на ИКС, 
(самостоятелно или в комбинация с дълго 
действащи ß2-агонисти, n1= 54 пациента), а 
другата без прием на ИКС (n2= 75). 

Пациентите са сравнени по показателите 
възраст, пол, стадий на ХОББ, определен по 
критериите според GOLD 2007 (9), тютюнопу-
шене, социален статус и съпътстващи заболя-
вания. Проучени са изходът от лечението, бро-
ят и поводът за повторните хоспитализации 
на пациентите за периода на проследяване. 

Introduction: 
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

is a disease with increasing frequency. COPD is a 
leading cause for mortality and disability, which 
determines its social impact. 

COPD patients with FEV1 < 50% (severe and 
very severe stages), and frequent exacerbations 
should be treated with inhaled corticosteroids 
(ICS) (9). ICS treatment leads to reduced frequen-
cy of exacerbations (10), improved lung function 
(14) and reduced mortality (4, 12). 

According to some authors ICS usage leads to 
increased risk of developing pneumonia and in-
creased mortality due to community-acquired 
pneumonia (CAP) (5, 7).
Aim:

To study if the inhaled corticosteroid use in pa-
tients with COPD is a risk factor for developing 
pneumonia. 
Patients and methods:

Patients with COPD and CAP (129 patients), 
treated in the Clinic of Pneumonology and Phthi-
siatry, University Hospital, Pleven for three years 
period were retrospectively studied. Data for this 
study were collected from the medical histories. 
Groups were determined (Fig. 1) as: with ICS us-
age (alone or with combination with long-lasting 
ß2-agonists, n1= 54 patients) and without ICS us-
age (n2= 75). 

Patients were evaluated for age, sex, COPD 
stage (determined by GOLD criteria 2007) (9), 
smoking status, social status and concomitant 
diseases. Hospitalization outcome, number and 
reasons for rehospitalizations for the studied pe-
riod were assessed. Data were statistically pro-
cessed with Statgrаphics plus (for Windows ver-
sion 2.1 6/20/96).

 

Пациенти с ХОББ и ППО
Patients with COPD and CAP

(n=129)

с прием на ИКС (n1= 54)
With ICS usage (n1= 54) 

41.86%

без прием на ИКС (n2= 75) 
Without ICS usage (n2= 75) 

58.14%
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В групата с прием на ИКС преобладават паци-
енти с тежък (42.59%) стадий на ХОББ по GOLD 
2007. В групата без ИКС повечето пациенти са с 
умерен (37.69%) ХОББ (Фиг. 2).

In the group with ICS treatment there was a 
prevalence of patients with severe stage of COPD 
(42.59%) and in the group without ICS treatment 
– with moderate stage of COPD (37.69%) (Fig. 2).
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Данните са представени и кодирани в табли-
чен вид, и обработени със статистическа про-
грама Statgrаphics plus (for Windows version 2.1 
6/20/96). 
Резултати:

Разликата в броя пациенти от сравняваните 
групи е 16.28%. Средната възраст на пациен-
тите в групата, приемащи ИКС (n1= 54) е 65.22 
години (SD ± 11.75), от тях 44 (81.48%) са мъже. 
В групата без прием на ИКС (n2= 75) – средната 
възраст е 65.36 години (SD ± 11.75), като мъже-
те са 57 (76%). И в двете групи преобладават 
пенсионерите - 37 (68.52%) в групата с ИКС и 51 
(68%) в сравняваната група (Табл. 1).

Results:
There was a 16.28% difference in the number 

of patients from the compared groups. Patients’ 
average age, treated with ICS, was 65.22 years 
(SD ± 11.75), and 44 (81.48%) were male. In the 
group without ICS treatment average age was 
65.36 years (SD ± 11.75) and males were 57 (76%). 
In both groups there was prevalence of retired 
people – 37 (68.52%) in the group with ICS, and 
51 (68%) in the other group (Table 1).

Табл. 1. Разпределение на пациентите в двете групи 
според възрастта, пола и социалния статус.

Фиг. 2. Разпределение на пациентите според стадия 
на ХОББ (GOLD 2007) (9).

Фиг. 3. Процентно разпределение на пациентите в 
двете групи – с ИКС и без ИКС, по отношение крите-
рия тютюнопушене.

Fig. 3. Patients’ smoking status was defined as 
nonsmokers, ex-smokers and smokers. In both groups 
most of the patients were smokers.

Fig. 2. Distribution of patients according to COPD 
stage (GOLD 2007) (9).

Table 1. Distribution of the patients in groups 
according to age, sex and social status.

 

Средна възраст
Пол

Социален статус:
- пенсионер

- работещ
- безработен
- няма данни

с прием на ИКС

65.22 години (SD±11.75)
44 (81.48%) мъже
10 (18.52%) жени

37 (68.52%)
12 (22.23%)

4 (7.4%)
1 (1.85%)

без прием на ИКС

65.36 години (SD±11.75)
57 (76%) мъже
18 (24%) жени

51 (68%)
15 (20%)
7 (9.34%)
2 (2.66%)

 

Average age
Sex

Social status:
retired

employed
unemployed

unknown

with ICS

65.22 years (SD± 11.75)
44 (81.48%) male

10 (18.52%) female

37 (68.52%)
12 (22.23%)

4 (7.4%)
1 (1.85%)

без прием на ИКС

65.36 years (SD± 11.75)
57 (76%) male

18 (24%) female

51 (68%)
15 (20%)
7 (9.34%)
2 (2.66%)

Непушачи
Nonsmokers

Бивши пушачи
Ex-smokers

Пушачи
Smokers

Стадий на ХОББ
COPD s tage

0%

20%

40%

60%

0%

20%

40%

60%

Лек
Mild

Умерен
Moderate

Тежък
Severe

Много тежък
Very severe

с ИКС
with ICS

без ИКС
without ICS

с ИКС
with ICS

без ИКС
without ICS

Тютюнопушене
S m ok ing S tatus

с ИКС
ICS

без ИКС
no ICS

Без 
None
Сърдечно-съдови
Cardiovascular
Ендокринни
Endocrine
Гастроинтестинални
Gastrointestinal

0%

20%

40%

80%

60%

Съпътстващи заболявания
Concomitant diseases
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Ex-smokers
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Smokers

Стадий на ХОББ
COPD s tage
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60%
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60%
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Severe
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Very severe

с ИКС
with ICS

без ИКС
without ICS

с ИКС
with ICS

без ИКС
without ICS

Тютюнопушене
S m ok ing S tatus

с ИКС
ICS

без ИКС
no ICS

Без 
None
Сърдечно-съдови
Cardiovascular
Ендокринни
Endocrine
Гастроинтестинални
Gastrointestinal

0%

20%

40%

80%

60%

Съпътстващи заболявания
Concomitant diseases

Сред проучените пациенти най-многоброй-
ни са пушачитe – 38.89% в групата с прием на 
ИКС и 49.33% в групата без прием на ИКС, след-
вани от бившите пушачи –  съответно 33.33% в 
групата с ИКС и 26.66% в групата без ИКС (Фиг. 
3).

In both groups there was a predominance of 
the smokers – 38.89% in the group of patients 
who were treated with ICS, and 49.33% in the 
group without ICS reception. The ex-smokers 
were 33.33% in the group with ICS and 26.66% in 
the other group (Fig. 3).
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Табл. 2. Изход от лечението при изследваните паци-
енти (χ2= 0.03, Df=1, p=0.8644).

Табл. 3. Брой повторни хоспитализации на паци-
ентите за изследвания период (χ2= 12.94, Df=2, 
p=0.0016).

Табл. 4. Резултати от изследване на причините за 
повторните хоспитализации (брой рехоспитализа-
ции за периода на проучване).

Table 3. Number of patients’ rehospitalizations for the 
period of follow-up (χ2= 12.94, p=0.0016).

Table 4. Reasons for the rehospitalizations of the 
patients (number of rehospitalizations for the studied 
period).

Фиг. 4. Съпътстващи заболявания при изследвани-
те пациенти – и в двете групи най-голям дял заемат 
сърдечно-съдовите болести.

Fig. 4. Comorbidity among the patients from the study. 
Cardio-vascular diseases were most common in both 
groups. 

Table 2. Hospitalization outcome (χ2= 0.03, p=0.8644).

Изход от хоспитализацията

с подобрение
летален изход

с ИКС (n1= 54)

44 (81.48%)
10 (18.52%)

без ИКС (n2= 75)

59 (78.66%)
16 (21.34%)

Брой рехоспиталиации

Без рехоспитализации
1-3пъти
>3 пъти

с ИКС (n1= 54)

26 (48.15%)
12 (33.33%)
16 (18.51%)

без ИКС (n2= 75)

58 (77.33%)
6 (13.33)

11 (9.33%)

с ИКС

ХОББ - екзацербация

51

ХОББ - екзацербация

19

ППО

19

ППО

5

без ИКС with ICS

COPD-exacerbation

51

COPD-exacerbation

19

CAP

19

CAP

5

without ICS

Number of rehospitalizations

none
1-3 times
>3 times

with ICS 
(n1= 54)

26 (48.15%)
12 (33.33%)
16 (18.51%)

without ICS  
(n2= 75)

58 (77.33%)
6 (13.33)

11 (9.33%)

Hospitalization outcome

Improved
Lethal outcome

with ICS (n1= 54)

44 (81.48%)
10 (18.52%)

without ICS (n2= 75)

59 (78.66%)
16 (21.34%)

Непушачи
Nonsmokers

Бивши пушачи
Ex-smokers

Пушачи
Smokers
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COPD s tage

0%

20%
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60%
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40%
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Тежък
Severe

Много тежък
Very severe

с ИКС
with ICS

без ИКС
without ICS

с ИКС
with ICS

без ИКС
without ICS

Тютюнопушене
S m ok ing S tatus

с ИКС
ICS

без ИКС
no ICS

Без 
None
Сърдечно-съдови
Cardiovascular
Ендокринни
Endocrine
Гастроинтестинални
Gastrointestinal

0%

20%

40%

80%

60%

Съпътстващи заболявания
Concomitant diseases

При изследване на коморбидността се ус-
танови, че и в двете групи преобладават сър-
дечно-съдовите заболявания: 62.96% в групата 
с прием на ИКС и 73.33% в групата без прием 
на ИКС. По-малък дял заемат заболяванията 
на ендокринната система (основната част от 
пациентите са със захарен диабет тип 2) – съ-
ответно 22.22% в групата с ИКС и 13.33% в гру-
пата без ИКС (Фиг. 4).

It was found that in both groups there was a 
predominance of cardio-vascular diseases as co-
morbidity. In the group with ICS intake 62.96 % 
of the patients were with cardio-vascular diseases 
and in the group without ICS – 73.33%. Endocrine 
diseases (mostly diabetes type 2) were also com-
mon comorbidity – 22.22% in the group with ICS 
and 13.33% in the group without ICS (Fig 4).

In the group with ICS treatment 10 patients 
were with lethal outcome and in the group with-
out ICS treatment there were 16 lethal outcomes 
(Table 2). No significant difference in lethal out-
comes between the two groups was found (χ2= 
0.03, Df=1, p=0.8644).

В групата с прием на ИКС се отчете летален 
изход при 10 пациента, а в сравняваната гру-
па починалите са 16 (Табл. 2). Не се откри ста-
тистически значима разлика по отношение на 
смъртността между двете групи (χ2= 0.03, Df=1, 
p=0.8644).

There was a significant correlation between the 
ICS intake and the number of rehospitalizations. 
Patients without ICS intake were rehospitalized 
fewer times for the studied period compared to 
the patients with ICS (Table 3).

Откри се статистическа значимост между 
приема на ИКС и броя на повторните хоспи-
тализации. Пациентите, които са без прием на 
ИКС постъпват по-рядко в сравнение с тези, 
които приемат ИКС (Табл. 3).

Водеща причина за рехоспитализациите и в 
двете групи са екзацербации на основното за-
боляване – ХОББ, но в групата с ИКС постъпва-
нията поради ППО са около 4 пъти повече, от 
колкото в групата без ИКС (Табл. 4).

Leading reason for rehospitalization was COPD 
exacerbation, but in the group with ICS the num-
ber of rehospitalization due to CAP were 4 time 
more frequent than in the group without ICS 
(Table 4).
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Дискусия:
Настоящето проучване установи, че приема 

на ИКС при пациенти с ХОББ не се явява един-
ствен рисков фактор за развитие на ППО с пос-
ледващ летален изход. Откри се статистически 
значима връзка между приема на ИКС и броя 
рехоспитализации – пациентите без прием на 
ИКС постъпват по-рядко. Водеща причина за 
рехоспитализации и при двете групи са екза-
цербациите на ХОББ.  При сравняване на двете 
групи по брой рехоспитализации поради ППО 
се установи, че пациентите с прием на ИКС по-
стъпват около 4 пъти по-често, в сравнение с 
пациенти без ИКС. Отчете се по-висока смърт-
ност – 21.34% при пациентите без прием на 
ИКС, а в групата с ИКС – 18.52%, като разликата 
не е сигнификантна.

По признака „прием на ИКС” пациентите се 
разпределят в двете групи: 41.86% с прием на 
ИКС и 58.14% без ИКС. Тъй като употребата на 
ИКС води до повишен риск от развитие на пнев-
мония и повишена смъртност в следствие на 
пневмонията, се очаква броят на пациентите с 
ХОББ и пневмония, и прием на ИКС многократ-
но да превишава броя на пациентите с ХОББ и 
пневмония, но без прием на ИКС. В настоящето 
проучване се откри разлика от 16.28% между 
групите, като противно на очакванията, преоб-
ладават пациентите без прием на ИКС. Привид-
ното противоречие може да  бъде обяснено с 
това, че при изследваните пациенти, ИКС не се 
явяват единствени  рискови фактори за разви-
тието на ППО с последващ летален изход. Ос-
вен това вероятно значение има и ретроспек-
тивния характер на проучването.

Не се откри статистическа зависимост между 
приема на ИКС и леталния изход след хоспита-
лизация (Табл. 2). Причини освен ППО, на които 
може да се дължи леталния изход са:
- коморбидност на пациентите, като преоб-

ладават сърдечно-съдовите заболявания – 
62.96% в групата с прием на ИКС и 73.33% в 
групата без прием на ИКС. И в други проучва-
ния се съобщава за повишена честота на сър-
дечно-съдовите заболявания при пациенти 
с ХОББ. Рискът от сърдечно-съдови заболя-
вания при пациенти с ХОББ е: аритмия 1.76 
(CI: 1.64-1.89), исхемична болест на сърцето 
1.61 (CI: 1.47-1.76), остър миокарден инфаркт 
1.61 (CI: 1.43-1.81) в сравнение с пациенти без 
ХОББ. При пациенти с ХОББ се наблюдава по-
вишена честота на хоспитализациите, поради 
оплаквания от сърдечно-съдовата система и 
повишена смъртност поради сърдечно-съ-
дово заболяване (6). Ендокринните заболя-
вания (основно диабет тип 2) също са чести 
съпътстващи заболявания при пациентите с 
ХОББ. Епидемиологични проучвания сочат, 
че заседналия начин на живот, неправилно-
то хранене, затлъстяването и лошия контрол 
на кръвната захар са свързани с влошена бе-
лодробна функция и хиперреактивност на 
дихателните пътища, което в крайна сметка 

Discussion:
This study found that ICS treatment in patients 

with ICS was not the only risk factor for develop-
ing CAP with lethal outcome. A significant corre-
lation between the ICS intake and the number of 
rehospitalizations was found - patients without 
ICS intake had fewer rehospitalizations. Leading 
reason for hospitalization in both groups was 
COPD exacerbation. Comparing the two groups 
according to their rehospitalizations due to CAP 
it was found that patients in the group with ICS 
were hospitalized about 4 times more often 
than the patients in the other group. There was 
a slightly higher mortality in the group without 
ICS – 21.34% and in the other group – 18.52% but 
the difference was not significant.

COPD patients with CAP, treated with ICS were 
41.86% and those without ICS were 58.14%. It was 
presumed that ICS treatment would lead to high-
er risk for developing CAP with lethal outcome. 
Also it was expected that patients with COPD, 
ICS intake and CAP to be more than the patients 
with COPD, CAP and without ICS. In this study the 
difference between the two groups was 16.28% 
with a predominance of the patients without ICS 
intake. This result could be explained with that: 
the ICS treatment was not the only leading rea-
son for developing CAP in patients with COPD. 
Another possible explanation could be that the 
current study was retrospective.

A significant correlation between the ICS intake 
and the lethal outcome after hospitalization was 
not found (Table 2). Reasons, except CAP, for the 
lethal outcome were:

- patients’ comorbidity: There was a predomi-
nance of cardio-vascular diseases. In the literature 
there are data for higher frequency of cardio-
vascular diseases among COPD patients. In COPD 
patients the risk for cardio-vascular diseases is: 
for arrhythmia 1.76 (CI: 1.64-1.89), ischemic heart 
disease 1.61 (CI: 1.47-1.76), acute myocardial 
heart attack 1.61 (CI: 1.43-1.81) compared to pa-
tients without COPD. In patients with COPD there 
was a higher frequency of hospitalizations and 
higher mortality due to cardio-vascular diseases 
(6). Endocrine diseases (mostly diabetes type 2) 
were also common comorbidity in both groups. 
Epidemiological studies show that inactivity, un-
healthy diet, obesity, and poor glycaemic control 
are associated with reduced pulmonary function, 
airway hyperreactivity, and eventually COPD (8, 
11, 13).
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води до ХОББ (8, 11, 13).
- социалният статус: в проучването преоблада-

ват пенсионирани хора, живеещи в малки на-
селени места. В България, свободен достъп 
до качествени медицински услуги имат само 
52.8% от жителите на селата, докато за градо-
вете е 74%. Едни от най-бедните контингенти 
в страната са пенсионерите, живеещи в села, 
безработните и хронично болните (3). Някои 
автори са открили, че сред населението от 
селата в Плевенския регион има по-висока 
заболеваемост от ХОББ, която се свързва с 
по-силното влияние на рисковите фактори 
и по-разпространената практика домакин-
ствата да се отопляват с твърдо гориво (1).

- и в двете групи преобладават пушачите: в 
световен мащаб тютюнопушенето е с нара-
стваща честота и се явява водеща причина 
за развитие на ХОББ. Една от водещите при-
чини за смърт при пушачите е ХОББ. Тютю-
нопушенето оказва влияние върху ефекта 
от лечението с ИКС. Лечението с ИКС при па-
циенти с ХОББ води до намаляване на сред-
ния годишен спад на белодробната функция 
сравнено с пациенти лекувани само с брон-
ходилататори. Този ефект е по-значим при 
непушачи и бивши пушачи, отколкото при 
настоящи пушачи (2).
В GOLD 2007 (9) се препоръчва пациентите 

с лек и умерен стадий на ХОББ да се лекуват 
с дълго действащи ß2-агонисти или антихоли-
нергетици с продължително действие, а ИКС 
да се включат към терапията при тежък и мно-
го тежък стадий. Затова в групата без прием на 
ИКС преобладават пациентите с умерен стадий 
на ХОББ, а в групата с ИКС – пациенти с тежък 
стадий.

Откритата статистическа връзка между прие-
ма на ИКС и броя рехоспитализации (χ2= 12.94, 
Df=2, p=0.0016) може да се дължи на факта, че 
пациентите в групата без прием на ИКС по-ряд-
ко са имали нужда от хоспитализации, поради 
по-лекия стадий на ХОББ (Табл. 3). Интересното 
в случая е, че водеща причина за тяхното пос-
тъпване в болница е била обостряне на ХОББ. 
При пациентите, приемащи ИКС водеща при-
чина за рехоспитализациите също е обостряне 
на ХОББ. Но при сравнение на броя на рехос-
питализациите поради ППО, прави впечатле-
ние, че в групата с ИКС постъпванията са около 
4 пъти повече (Табл. 4).

По-висока смъртност – 21.34% се регистрира 
при пациентите, без прием на ИКС, а в групата 
с ИКС е 18.52%, като разликата не е сигнифи-
кантна (χ2= 0.03, Df=1, p=0.8644). Според някои 
автори предхождащия прием на ИКС води до 
понижена смъртност при ППО. ИКС намаляват 
неспецифичното възпаление и инфлукса на 
неутрофили в белия дроб (4). Част от тези па-
циенти са непознати за клиниката, постъпват 
в тежко увредено състояние (не са проследя-
вани до този момент от лекар и не са имали 
назначена терапия) и скоро, след тяхната хос-

- social status: In this study most of the patients 
were retired people, living in smaller towns or vil-
lages. In Bulgaria free quality medical services are 
accessible only to 52.8% of the people from the 
villages and 74% from the towns. Retired people, 
living in villages, unemployed and people with 
severe chronic disease are the people with low-
est income for the country (3). Other authors 
found that the rural population of Pleven region 
was characterized by higher prevalence of COPD, 
which was connected to higher impact of risk fac-
tors as long with the more intensive use of hard 
fuel in the household (1).

- smoking status: in both groups there was a 
predominance of smokers. In global aspect smok-
ing frequency is increasing and become a leading 
reason for developing COPD. One of the leading 
causes of death from smoking is chronic obstruc-
tive pulmonary disease. Results from ICS treat-
ment are affected by smoking. ICS treatment in 
patients with COPD slows the annual lung func-
tion decline compared to patients treated with 
bronchodilatators only. The result is more consid-
erable in non-smokers and ex-smokers patients 
than in current smokers (2).

According GOLD 2007 (9), patient with mild 
and moderate stage of COPD should be treated 
with long-acting ß2-agonists or anticholinergics. 
Patients with severe and very severe stage should 
be treated with ICS. Because of this in the group 
without ICS there was a predominance of patients 
with moderate stage and in the other group - with 
severe stage of COPD. 

A significant correlation between the ICS intake 
and the number of rehospitalizations was found 
(χ2= 12.94, Df= 2, p=0.0016). It could be due to 
the fact that patients without ICS were hospital-
ized fewer times for the studied period because of 
the early stage of their disease (Table 3). Leading 
reason for rehospitalizations in both groups was 
COPD exacerbation. In the group with ICS hospi-
talizations due to CAP were about 4 times more 
frequent than in the group without ICS (Table 4).

A higher mortality – 21.34% in the group with-
out ICS was found (in the group with ICS treat-
ment it was 18.52%). The difference was not sig-
nificant and the absence of the protective effect 
of ICS could be one explanation. According to 
some authors preceding ICS intake leads to lower 
CAP mortality. ICS reduces the inflammation and 
neutrophil influx to the lung (4). Some of these 
patients are unknown for the clinic. They were ad-
mitted to hospital in poor condition (no follow-up 
by a physician, no treatment) and died soon after 
admission.
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питализация, настъпва летален изход.

Заключение:
Развитието на ППО с летален изход на фона 

на лечение с ИКС е мултифакторен процес, 
което се потвърждава от резултатите от наше-
то проучване. Ролята на инхалаторните корти-
костероиди като рисков фактор за развитие на 
пневмония при пациенти с ХОББ е предполага-
ема. Би трябвало възрастта, стадият на ХОББ, 
коморбидните състояния, тютюнопушенето и 
социалният статус също да се вземат предвид.
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Conclusion:
Developing CAP with lethal outcome in patients 

treated with ICS is a multifactor process, which 
is confirmed by our study. The link between ICS 
intake and the development of CAP seems prob-
able. Age, COPD stage, smoking and social status 
should be also considered as risk factors. 


