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Уважаеми колеги,

Тази година лятната среща на БДББ се прове-
де в курортен комплекс Албена. Присъстваха 
повече от 250 специалисти по белодробни бо-
лести в България. Срещата бе открита от пред-
седателя на БДББ доц. Явор Иванов. Изпълне-
ния на талантливи български деца стоплиха 
душите ни.

На лятната среща в Албена присъстваха и 
чуждестранни гост-лектори, които участваха в 
заседанията: 

- Алфа1 антитрипсин – в норма и патоло-
гия. Проф. Сабина Янчаускине от Германия 
представи нови данни за ролята на А1АТ във 
възпалението. Проф. Йоанна Хоростовска от 
Полша изнесе данни за А1АТ дефицит в цен-
трална и източна Европа. На специално засе-
дание на 08.06. бяха поставени проблемите и 
насоките за изграждане и осъвременяване на 
Регистър за А1АТ дефицит в България.

- Белодробна рехабилитация. Д-р Мар-
тийн Спруит представи препоръките на ATS/
ERS за белодробната рехабилитация от 2013 
г. Д-р Фритис Франсен обобщи данните за ко-
морбидността при пациентите с ХОББ, започ-
ващи белодробна рехабилитация и ефекта от 
нея. Ингрид Аугустин представи програми за 
финансиране и правителствени регулации на 
белодробната рехабилитация.

В духа на изградените традиции на Българ-
ското Респираторно Общество бяха дискутира-
ни актуални и съвременни проблеми в област-
та на белодробната патология. Бяха обсъдени 
новите промени в насоките за поведение при 
някои социално значими респираторни за-
болявания като ХОББ, белодробен карцином. 

Dear colleagues,

This year the summer meeting of BRS was held 
in Albena resort. It was attended by more than 
250 specialists in lung diseases in Bulgaria. The 
meeting was opened by the Chairman of BRS – 
assoc. prof. Yavor Ivanov. The performances of 
Bulgarian talented children warmed our souls. 

The summer meeting in Albena was attended 
by foreign guest speakers who participated in the 
meetings: 

- Аlpha1 antitripsin – normal and pathologi-
cal. Professor Sabina Janciauskiene from Germa-
ny presented new data on the role of A1AT in the 
inflammation. Professor Joanna Chorostowska 
from Poland presented data of A1AT deficiency in 
central and eastern Europe. On special meeting 
on 08 June were raised issues and guidelines for 
building and updating the Register of А1АТ defi-
ciency in Bulgaria.

- Pulmonary rehabilitation. Dr Martijn Spruit 
presented the 2013 ATS/ERS statement on pul-
monary rehabilitation. Dr Frits Franssen sum-
marized data on comorbidities in patients with 
COPD entering pulmonary rehabilitation, and its 
effect. Ingrid Augustin presented financing and 
government regulations of pulmonary rehabilita-
tion programs.

In keeping with the established traditions of 
Bulgarian Respiratory Society, current and mod-
ern issues in the field of pulmonary pathology 
were discussed. The changes in the guidelines for 
behavior in some social respiratory diseases such 
as COPD and lung cancer were discussed. The 
discussions have focused on some key areas that 

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2

ЛЯТНА СРЕЩА
НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО  
ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ
06 – 09 ЮНИ, 2013,  АЛБЕНА
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are of great importance to improve the quality of 
life in patients with chronic lung diseases – the 
role of pulmonary rehabilitation. The latest data 
on achievements in the fight against lung cancer 
was presented – early diagnosis, new therapeutic 
regimens and possibilities of surgical treatment. 
Reports were presented by leading lung special-
ists in Bulgaria – prof. Danail Petrov, assoc. prof. 
Dimitar Kalev, assoc. prof. Yavor Ivanov, assoc. 
prof. Blagoi Marinov, with the active participa-
tion of the moderators of these meetings – prof. 
Ognian Georgiev, prof. Dimitar Kostadinov, assoc. 
prof. Kamen Yankov, assoc. prof. Kosta Kostov, as-
soc. prof. Vladimir Hodzev, prof. Daniela Petrova, 
assoc. prof. Diana Petkova. 

Дискусиите поставиха акцент на някои основ-
ни направления, които имат голямо значение 
за подобряване на качеството на живот при па-
циентите с хронични белодробни заболявания 
– роля на белодробната рехабилитация. Бяха 
изнесени най-нови данни за постиженията в 
борбата с белодробния карцином – ранна ди-
агностика, нови терапевтични схеми и възмож-
ности на хирургичното лечение. Доклади бяха 
представени от водещи белодробни специа-
листи в България – проф. Данаил Петров, доц. 
Димитър Калев, доц. Явор Иванов, доц. Благой 
Маринов, при активното участие на модерато-
рите на тези заседания – проф. Огнян Георги-
ев, проф. Димитър Костадинов, доц. Камен Ян-
ков, доц. Коста Костов, доц. Владимир Ходжев, 
проф. Даниела Петрова, доц. Диана Петкова. 

SUMMER MEETING
OF THE BULGARIAN RESPIRATORY 
SOCIETY
06 – 09 JUNE, 2013, ALBENA

Лятна среща на БДББ,  
06 – 09 юни 2013г.,  
Албена.
Summer meeting of the 
BRS, 06 – 09 June, 2013, 
Albena Resort.

SUMMER MEETING
OF THE BULGARIAN RESPIRATORY 
SOCIETY
06 – 09 JUNE, 2013, ALBENA

Thoracic Medicine
Volume V, June 2013, Issue 2

BRS
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Особено активно и ползотворно беше диску-
сионното заседание на тема „Грижи за пациен-
тите с ХОББ”, модерирано от доц. Явор Иванов. 
На това заседание участваха чуждестранни 
гости, които представиха данни за състояние-
то на този проблем в Румъния, Сърбия и Полша 
(проф. Флорин Михалтан, доц. Владимир Зугич, 
проф. Йоанна Хоростовска). Друга ползотвор-
на дискусия беше тази посветена на настояще 
и бъдеще на пулмологията в България.

Но най-значимото събитие на лятната среща 
на БДББ тази година бе акцентът на събитието 
– презентации на млади специалисти по бело-
дробни болести. Научните доклади на младите 
пулмолози, разпределени в две сесии, включ-
ваха 16 презентации. Участваха научни колек-
тиви от Клиника по пневмология и фтизиатрия, 
Медицински Университет – Варна; Специали-
зирана Белодробна болница – Русе; Клиника 
по пневмология и фтизиатрия, и Клиника по 
вътрешни болести, Медицински университет 
– Плевен; Клиника по белодробни болести, 
Военномедицинска Академия – София; Кате-
дра по пропедевтика на вътрешните болести, 
Медицински Университет – София; Клиника по 
пулмология, Медицински университет – Плов-
див; МБАЛ „Токуда Болница” – София. Предста-
вените научни доклади се отличаваха с висо-
ко научно качество, актуалност и съвременни 
научни изследвания. Те отразяват научната 
дейност и получените резултати на младите 
белодробни специалисти. Голяма част от тези 
изследвания са в основата на разработвани 
дисертационни трудове. Беше много трудно 
на избраната комисия да открои най-добрите 
сред тях. Всички представени научни докла-
ди бяха с висок научен потенциал и стойност. 
След продължително обсъждане първите три 
места заеха:

- д-р Роман Калинов с доклад „Симптоми, ек-
зацербации и функционални белодробни по-
казатели при десатуриращи пациенти с ХОББ”. 

Откриване на лятната среща на БДББ 
– Албена 2013г., от председателя на 
дружеството доц. Явор Иванов.
Opening ceremony of the BRS summer 
meeting – Albena 2013, by the 
Chairman of the BRS assoc. prof. Yavor 
Ivanov.

Проф. Йоанна Хоростовска, Полша.
Prof. Joanna Chorostowska, Poland.

Проф. Сабина Янчaускине, 
Германия.
Prof. Sabina Janciauskiene, 
Germany.

БДББ
ЛЯТНА СРЕЩА

НА БЪЛГАРСКОТО ДРУЖЕСТВО  
ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

06 – 09 ЮНИ, 2013,  АЛБЕНА

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2

Particularly active and fruitful meeting was the 
debatable topic „Care for patients with COPD”, 
moderated by assoc. prof. Yavor Ivanov. At this 
meeting, attended by foreign guests, who pre-
sented data on the status of this problem in Ro-
mania, Serbia and Poland (prof. Florian Mihaltan, 
assoc. Prof. Vladimir Zugic, prof. Joanna Choros-
towska). Another fruitful discussion was the one 
dedicated to the present and future of the pulm-
onology in Bulgaria.

But the most significant event of the summer 
meeting of BDBB this year was the highlight of 
the event – presentations of young professionals 
in lung diseases. The scientific reports of young 
pulmonologists, divided into two sessions in-
cluded 16 presentations. Attended by research 
teams from Clinic of Pulmonology and Phtysiatry, 
Medical University – Varna; Specialized Pulmo-
nary Hospital – Ruse; Clinic of Pulmonology and 
Phtysiatry and Clinic of Internal Diseases, Medical 
University – Pleven; Clinic of Pulmonary Diseases, 
Military Medical Academy – Sofia; Department 
of Propaegeutic of Internal Diseases, Medical 
University – Sofia; Clinic of Pulmonology, Medi-
cal University – Plovdiv; MHAT ”Тokuda Hospi-
tal” – Sofia. Presented scientific reports had high 
scientific quality, topicality and modern research. 
They reflect the researches and the obtained re-
sults by young pulmonary professionals. Many of 
these studies are basis of future dissertations. It 
was very difficult for the selected committee to 
distinguish the best among them. All presented 
scientific reports were of high scientific potential 
and value. After a lengthy discussion the follow 
reports took the first three places:

- Dr Roman Kalinov ”Symptoms, exacerbations 
and lung function parameters in patients with 
COPD desaturation”. Authors: R. Kalinov, B. Mari-
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Авторски колектив: Р. Калинов, Б. Маринов, В. 
Ходжев, С. Костянев; Клиника по Пулмология и 
Катедра по Патофизиология, Медицински уни-
верситет – Пловдив;

- д-р Велин Стратев с доклад „Повишен ок-
сидативен стрес и възпаление при пациенти с 
хронична обструктивна белодробна болест и 
асоциацията им с белодробната функция”. Ав-
торски колектив: В. Стратев, Й. Петев, Я. Бочева, 
М. Пенева; УМБАЛ „Св. Марина”, Медицински 
университет – Варна;

- д-р Пламен Титоренков с доклад „Изслед-
ване на връзката между някои възпалителни 
маркери, физическия капацитет и резултати-
те от САТ при пациенти с остра екзацербация 
на ХОББ”. Авторски колектив: П. Титоренков, В. 
Шишков, А. Червениванова, М. Енчева, К. Кос-
тов; Клиника по белодробни болести, Военно-
медицинска академия – София.

Тъй като всички представени от младите 
специалисти по белодробни болести доклади 
впечатлиха с научните си достойнства, със зна-
чимостта и съвременността на изследваните 
теми, и получените резултати, те ще бъдат пуб-
ликувани в поредните броеве на списание „То-
ракална Медицина”, като част от тях ще имате 
удоволствието да прочетете и в този брой.

Всички участници в лятната среща на БДББ 
останаха удовлетворени от добре представе-
ната научна програма, ползотворните диску-
сии и големия потенциал в представените на-
учни изследвания от българските пулмолози.

Не на последно място за чудесната атмосфе-
ра допринесе и избора на място за срещата – 
Албена, с дъха на море, лятното слънце, свежа-
та зеленина и прохладния бриз. 

Предстоят нови научни събития. И ще си 
послужа с думите на доц. Явор Иванов при от-
криването на срещата: „Нека тя да ни сплоти 
по-здраво като общност! Нека ни вдъхне вяра 
и сили за следващите изпитания!”

 проф. д-р Даниела Петрова
 Главен Редактор на списание „Торакална Ме-

дицина”

Изпълнения на талантливи български деца.
Performance of talented Bulgarian children.

nov, V. Hodzev, S. Kostyanev; Clinic of Pulmonolo-
gy and Department of pathophysiology, Medical 
University – Plovdiv;

- Dr Velin Stratev ”Increased oxidative stress 
and inflammation in patients with chronic ob-
structive pulmonary disease and their association 
with lung function”. Authors: V. Stratev, J. Petev, Y. 
Bocheva, М. Peneva; UMHAT ”St. Marina”, Medical 
University – Varna;

- Dr Plamen Titorenkov ”Study of the relation-
ship between certain inflammation markers, 
physical capacity and the results of the САТ in pa-
tients with acute exacerbation of COPD”. Authors: 
P. Titorenkov, V. Shishkov, А. Chervenivanova, М. 
Encheva, К. Kostov; Clinic of Pulmonary Diseases, 
Military Medical Academy – Sofia.

Since all presented reports by the young pul-
monary diseases professionals impressed with 
their scientific merit, relevance and contempo-
raneity, with the studied topics and results, will 
be published in consecutive issues of the journal 
“Thoracic Medicine”. You will have the pleasure to 
read some of them in this issue.

All participants at the summer meeting of BRS 
were satisfied of the scientific program, the fruit-
ful discussions and the great potential in the pre-
sented scientific reports of Bulgarian pulmonolo-
gists.

Not least for the wonderful atmosphere con-
tribute choosing a place for the meeting – Albena 
Resort, with the breath of the sea, the summer 
sun, the fresh greenery and the cool breeze. 

New scientific events are ahead. And I will use 
the words of Professor Yavor Ivanov at the open-
ing session: “Let it unite us more firmly as a com-
munity! Let us inspire faith and strength for the 
next hardships!”

prof. Dr Daniela Petrova, MD, PhD
Еditor-in-chief of "Thoracic Medicine” journal 

SUMMER MEETING
OF THE BULGARIAN RESPIRATORY 
SOCIETY
06 – 09 JUNE, 2013, ALBENA
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Резюме: 
В двадесети век настъпи небивал научно технически прогрес довел до развитието на меди-

цината и въвеждането на нови методи за диагноза и лечение, които в голяма степен промениха 
хода на заболяванията, и изхода от лечението им. Това доведе до значително нарастване на 
продължителността на живот и до драстична промяна на характера на пациентската популация. 
В наши дни това най-често са възрастни болни често страдащи от две и повече хронични боле-
сти. Промениха се и причините водещи до смърт, сред които злокачествените новообразувания 
заемат водещо място. 

Нарастват доказателствата, че своевременното включване на болните в програми за палиа-
тивна подкрепа, води не само до по-добро качество  на живот, но и до увеличаване на прежи-
вяемостта на болните с онкологични заболявания. Прогнозирането,  основно клинично умение 
пренебрегвано до скоро, придобива все по-голямо значение с развитието на палиативната ме-
дицина.

В публикацията са разгледани основните принципи на прогнозирането при болни с терми-
нално онкологично заболяване и са представени различните методи за прогнозиране в палиа-
тивната медицина. 

Ключови думи: прогнозиране, прогнозна преживяемост, напреднало онкологично заболя-
ване

Н. Йорданов
Отделение Палиативни грижи, Комплексен онкологичен център – Враца

„Трите велики клинични умения в медицината са диагноза, 
лечение и прогноза“ 

Hutchinson , The Lancet ; 1934

ПРОГНОЗИРАНЕ  
В ПАЛИАТИВНАТА МЕДИЦИНА

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2тема на броя
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“The three great clinical skills in medicine are diagnosis, 
treatment, and prognosis”

Hutchinson , The Lancet ; 1934

Abstract: 
In the twentieth century unprecedented scientific technical progress occurred and led to progress in 

medicine, and the implementation of new methods of diagnosis and treatment, that to a large extent 
changed the course of the diseases and the outcome of their treatment. These led to a significant 
increase in life span and drastically change in the nature of the patient population. Nowadays, the 
most common are elderly patients commonly suffering from two, three or more chronic diseases. 
These have changed the causes for death in which cancer is at the forefront.

The growing evidence that early involvement of cancer patients in palliative care programs and 
support, results not only in better quality of life, but also lead to increasing survival of patients with 
cancer. Prognostics, leading clinical skill neglected until recently, are becoming increasingly important 
with the development of palliative medicine.

The publication addresses the main principles of prognostication in patients with advanced cancer. 
Different methods and systems for prognosis of survival in palliative medicine are shown.

 Keywords: prognosis, prediction of survival, advanced cancer

PROGNOSIS 
IN PALLIATIVE MEDICINE

N.Yordanov
Department of Palliative Care, Comprehensive Cancer Center - Vratsa

PROGNOSIS 
IN PALLIATIVE MEDICINE

Thoracic Medicine
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тема на броя
ПРОГНОЗИРАНЕ  

В ПАЛИАТИВНАТА МЕДИЦИНА

Увод
Няма лекар, който по време на разговорите 

със своите пациенти да не е чул поне веднъж 
въпроса – „Колко време ми остава, докторе?“, 
както и няма лекар, който да не изпитва затруд-
нения при отговора му, защото за отговора се 
изисква много повече прогнозиране отколко-
то умения за комуникация. 

В своето ежедневие лекарят съзнателно или 
на подсъзнателно ниво непрекъснато извърш-
ва прогнозиране. Така всеки път, когато изби-
ра едно лечение пред друго, той избира това, 
което според неговата прогноза би довело до 
по-добри бъдещи резултати за пациента. 

В своята „Книга за прогностиката“ – Хипократ 
пише – „Струва ми се най-доброто нещо за ле-
каря е да изгради умението си да прогнозира, 
защото чрез предвиждане и предсказване, в 
присъствието на болните, чрез настоящето, 
миналото и бъдещето, и като се разяснят про-
пуските, които са допуснали пациентите, на 
него ще се повярва по-лесно, че е запознат с 
обстоятелствата около болестта и болния, така 
че хората ще добият увереност да поверяват 
себе си на лекаря." (12, 13, 15).
Прогнозиране – минало и настояще

С развитието на медицината и навлизането 
на нови и по-ефективни методи за лечение, 
дори на нелечими до неотдавна заболявания, 
прогнозирането като основно клинично уме-
ние все повече отстъпва назад за сметка на ле-
чението подпомагано от диагнозата. 

Новите методи за лечение до голяма степен 
промениха хода на заболяванията и значител-
но повлияха върху способността на лекаря да 
прогнозира техния изход. Така при липсата на 
ефективно лечение лекарят с много по-голяма 
точност би прогнозирал потенциалния изход – 
както би било при болен с диабет І тип, за кой-
то знаем, че преди откриването на инсулина е 
имал средна преживяемост от около 8 месеца 
от момента на поставянето на диагнозата. 

Освен променения ход на заболяванията 
през последните години се променя значител-
но и характеристиката на самите болни. Ако 
в миналото прогнозирането се е извършвало 
при болни предимно в млада и средна възраст 
с остро заболяване, като дифтерит например, 
то сега най-често се налага да се извършва 
прогнозиране при полиморбидни, възрастни 
болни с хронични заболявания с прогресиращ 
ход, които задължително завършват с фатален 
изход, като рак или деменция (12, 13).
Защо е важно прогнозирането в палиатив-
ната медицина?

„Ранното идентифициране на болните, жи-
вота на които наближава своя край позволява 
по-ранно планиране на оказваната подкрепа и 
по-добри и по-координирани грижи.“1

С развитието на палиативната медицина, коя-
то е насочена към оказване на грижи за болни 
с нелечимо заболяване и неизбежен фатален 

Introduction
There is no physician who had not been asked 

at least once that question – "How long have I 
got, Doc?" And there is no healthcare profession-
al that has not experienced difficulties to answer, 
because the answer requires more prediction 
than communication skills.

In their daily life the physicians consciously or 
subconsciously continually do forecasting. So 
whenever they choose one treatment to another, 
they choose this treatment that they think, ac-
cording their prediction, would lead to better 
outcomes and better future for the patients.

In his book –“The Book of prognostics”- Hip-
pocrates wrote “It appears to me a most excellent 
thing for the physician to cultivate Prognosis; for 
by foreseeing and foretelling, in the presence of 
the sick, the present, the past, and the future, and 
explaining the omissions which patients have 
been guilty of, he will be the more readily be-
lieved to be acquainted with the circumstances of 
the sick; so that men will have confidence to en-
trust themselves to such a physician." (12, 13, 15).

Prognostication - Past and Present
With the incredible progress in medicine and 

with introduction of new and more effective 
treatments, even for until recently incurable dis-
eases, prognosis as a key clinical skill made step 
back for the account of the treatment assisted by 
the diagnosis. 

New treatments to a great extent changed the 
course of the illness and significantly affect the 
ability of physicians to predict treatment out-
come. Thus in the absence of effective treatment 
the doctor with much greater accuracy would 
predict the potential outcome as it would be for 
example for a patient with newly diagnosed dia-
betes - type I. We know that before the discovery 
of insulin such patients had a median survival of 
approximately 8 months from the time of diagno-
sis. 

Besides the modified trajectory of the diseases 
in recent years we witness significant changes 
of the characteristics of the patients themselves. 
In the past prognosis has been done mainly for 
young and middle-aged patients usually suffer-
ing from acute disease, such as diphtheria for 
example. Now prediction most often is made for 
elderly polymorbid, patients with progressive 
chronic diseases with fatal end as cancer or de-
mentia (12, 13).

Why is important prognosis in palliative 
medicine? 

„Early identification of patients with life coming 
to an end allows early planning of support and 
better and more coordinated care.“1    

With the development of palliative medicine, 
focused on providing care for patients with incur-
able and with inevitable fatal end diseases, the 

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2

1 SF National Primary Care Snapshot Audit 2010



13

край, необходимостта от акуратно прогнози-
ране на преживяемостта непрекъснато нара-
ства. Това се налага поради необходимостта:
• Да се осигури нужната информация на бол-

ния и семейството му, която да им позволи да 
се адаптират към новите условия и да напра-
вят своя избор:
- по отношение на възможностите за лече-

ние; 
- да изяснят своите предпочитания спрямо 

обема и мястото на оказването на грижите;
- да се подготви семейството с предстояща-

та загуба.
• Да бъде подпомогнат лекуващия екип да 

вземе своите решения относно методите на 
лечение, както и за провеждането или въз-
държането от лечение.

• Да се определи възможността болния да 
бъде включен в различни програми за оказ-
ване на помощ, подкрепа и грижи. 

• Да се определи годността на болния за учас-
тие в клинични проучвания.

• Да подпомогне за по-доброто изразходване 
на ресурсите и развитието на службите за 
оказване на социална подкрепа.

• Да въведе единен език сред лицата и служ-
бите ангажирани в оказването на палиатив-
ни и терминални грижи (11, 26).
Така акуратното прогнозиране би позволило 

по-ранно включване на болните и техните се-
мейства в програми за оказване на палиатив-
ни грижи и подкрепа, което би им помогнало в 
максимална степен да се възползват от ползи-
те от такъв вид програми. В свои публикации 
от 2010 Dahlin, Kelley et al. и Temel, Greer et al., 
убедително доказват, че при болни с метаста-
тичен рак на белия дроб, ранното включване 
в програми за палиативни грижи води не само 
до по-добро качество на живот, но и до по-до-
бра преживяемост в сравнение с контролната 
група, пациенти при които са били провежда-
ни стандартни грижи (5, 30). 
Определение 

В широкият смисъл под понятието „Прогно-
зиране“ се разбира „относителната вероятност 
за настъпване на различните изходи в естест-
вения ход на заболяването“, като така прогноза 
може да се направи за всеки възможен изход 
на болестта (12). 

Прогнозирането се изгражда от два основни 
компонента :
1. Формулиране на прогнозата или още „пред-

виждане“.
2. Комуникация или съобщаване на формули-

раната прогноза – „предсказване“.
На базата на предвиждането се изгражда 

решението за клинично поведение. Съображе-
нията, които се имат предвид при вземане на 
решение за клинично поведение при болни с 
фатално (нелечимо) заболяване в напреднал 
стадий са (12):
1. Основна диагноза и разпространение на за-

боляването; 

necessity of accurate predicting of patients sur-
vival is constantly growing. The reasons for nowa-
days revival of the science of prognostics are:
• To provide the necessary information to the 

patient and the family, and to enable them to 
adapt to the new conditions, and to help make 
their choices:
- About existing treatment options;
- To clarify their preferences concerning the 

amount of care and the preferred places for 
providing care;

- To prepare family for the upcoming loss.

• To support the medical team to make decisions 
on the methods of treatment as well as for 
conducting or refraining from treatment. 

• To determine the patient's ability to be involved 
in various programs of assistance, support and 
care.

• To determine the patient’s suitability for 
participating in clinical trials.

• To support for the better use of resources and 
development of services, providing social 
support.

• To introduce a uniform language among 
people and departments involved in providing 
palliative and terminal care (11, 26).
Accurate prognosis would permit the early in-

volvement of patients and their families in pro-
grams for palliative care and support that would 
enable them to take maximum advantage of the 
benefits of such programs. In publications in 2010 
authors like Dahlin, Kelley et al. and Temel, Greer 
et al. demonstrate that early involvement of pa-
tients with metastatic lung cancer in programs 
for palliative care, results not only in a better 
quality of life but also lead in improved survival 
compared with the control group of patients who 
have received standard care (5, 30).

Definition
In the broadest meaning the term "Prognosti-

cation" refers to "the relative probability of differ-
ent outcomes in the natural course of the disease" 
and thus estimates can be made for each possible 
outcome of the disease (12).

Prediction is built of two main components:

1. Formulation of the prediction or "foreseeing".

2. Communication of formulated forecast - 
"foretelling". 
Based on prediction medical team builds their 

clinical decisions and treatment plans. Consider-
ations that are taken into account while making 
clinical decisions for patients with fatal (incur-
able) disease at an advanced stage are (12):

1. Primary diagnosis and spread of the disease;

PROGNOSIS 
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2. Възможностите за лечение;
3. Рисковете и трудностите на лечението срещу 

ползите от него;
4. Доказателствата за ефективността на пред-

ложеното лечение (медицина основана на 
доказателствата);

5. Предпочитанията на пациента;
6. Относителните вероятности за настъпване 

на различните възможни изходи на заболя-
ването, т.е. прогноза:
a. Със или без лечение
b. Краткосрочна и дългосрочна прогноза
c. В контекста на съпътстващите заболявания 

и рехабилитационния потенциал на бол-
ния.

Има различни начини, за формулиране на 
индивидуалната прогноза на пациента:
1. Субективен – който се основава на клинич-

ния опит и знания на лекаря. 
2. Актюерен2 – който се изгражда на базата на 

утвърдени прогностични фактори, опре-
делени на базата на анализ на данните за 
преживяемостта особено, ако тези фактори 
са комбинирани в прогностичен модел или 
прогностичен индекс (10).

Прогнозиране в онкологията
Прогнозиране при новооткрито заболяване

В ранните стадии на болестта прогнозиране-
то е насочено основно към отговора на лече-
нието и прогресията на заболяването. В този 
случай основни прогностични фактори са тези, 
произхождащи от тумора, като: хистологичен 
вид, степен на малигненост, метастази, тумор-
ни маркери и т.н.

Парадоксално, но именно успеха на съ-
временната медицина в сферата на неоплас-
тичните заболявания доведе до значително 
нарастване на интереса на медицинската об-
щественост към прогностичните фактори в 
онкологията. Новите методи на лечение, които 
без съмнение стават все по-добри, за съжа-
ление все още не са универсално ефективни. 
Така даден вид лечение може в значителна 
степен да подобри изхода при някои подгрупи 
онкологично болни (т.напр. болни с НER2 пози-
тивна мутация при рак на млечната жлеза), но 
да не носят полза за останалите, ето защо про-
гностичните фактори се превръщат в основа, 
върху която се изгражда подбора на болните 
за конкретното лечение. Най-общо прогнос-
тичните фактори в онкологията могат да бъдат 
определени като:
1. Фактори свързани с онкологичното заболя-

ване; 
2. Фактори свързани с болния; 
3. Фактори произхождащи от лечението; 
4. Фактори произхождащи от околната среда 

(12). 
Прогностичните фактори могат още да бъ-

дат определени и на базата на това, какво е 
тяхното отношение към крайния изход от бо-
лестта. Онкологичното заболяване е еднопо-

2.  Treatment options;
3.  Risks and difficulties of treatment against its 

benefits (risks/benefits ratio);
4.  Evidence for the effectiveness of the proposed 

treatment (evidence-based medicine);

5.  Patient preferences;
6.  The relative probability of various possible 

outcomes of the disease, i.e. forecast:

a.  With or without treatment
b.  Short and long term prognosis
c.  In the context of comorbidities and 

rehabilitation potential of the patient.

There are various ways to formulate the indi-
vidual prognosis of the patient:
1. Subjective – based on clinical experience and 

knowledge of the physician.
2. Actuarial – which is built on the basis of 

established prognostic factors determined on 
the base of a survival data analysis, especially 
if these factors are combined into a predictive 
model and prognostic index (10).

Prognostication in oncology
Prognostication in newly diagnosed disease

In the early stages of the disease prognosis is 
mainly focused on the response to treatment and 
disease progression. In this case the major prog-
nostic factors are those resulting from the tumor, 
such as: histologic type, degree of malignancy, 
metastases, tumor markers, etc.

Surprisingly, it is the success of modern onco-
logy that has led to significant increase in the 
interest of the medical community to prognostic 
factors in oncology. The new methods of treat-
ment undoubtedly are becoming better, but un-
fortunately are still not universally effective. Thus 
a type of treatment may significantly improve the 
outcome in some subgroups of cancer patients 
(for an example, HER2 positive mutation in breast 
cancer patients), but do not benefit for the other. 
Thus the prognostic factors become the basis for 
the selection of patients for specific kinds of treat-
ment. Generally prognostic factors in oncology 
may be defined as:

1. Factors associated with cancer;

2. Factors associated with patient;
3. Factors originating from the treatment;
4. Factors coming from the environment (12).

Prognostic factors can still be identified and are 
based on their relation to the outcome of the dis-
ease. Cancer is unidirectional, a time-dependent 
process that results in morbidity and mortality 

2 Актюер -  специалист, който извършва консултантска дейност и изготвя прогнози с помощта на матема-
тико-статистически методи.
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сочен, зависим от времето процес, който води 
до морбидност и смърт поради нарушаване на 
нормалната клетъчна и органна функция, чрез 
процесите на инвазия, метастазиране и отде-
ляне на токсични вещества. Във всеки един 
момент прогнозата при онкологичния пациент 
зависи от степента на разпространение на за-
боляването и от неговата прогресия. Ето защо 
прогностичните фактори още биват такива, 
които отразяват:
1. Разпространението на заболяването (със-

тояние на тумора – размер, метастази и т.н.) 
– например общият обем туморна маса е 
фактор свързан със състоянието;

2. Степента на малигненост (характер на тумо-
ра), като например - времето за удвояване на 
тумора (tumor doubling time; specific growth 
rate) е прогностичен фактор свързан с харак-
тера на процеса. 
Тези два фактора взаимно се допълват и са 

независими един от друг, но съпоставени носят 
информация, която позволява да се направи 
относително най-добрата възможна прогноза. 
Различните видове лечение също могат да се 
включат в тези групи, като например хирургич-
ното лечение променя състоянието на тумора, 
докато химиотерапията влияе върху характера 
на тумора, като променя и забавя клетъчната 
пролиферация (12, 19). 
Прогнозиране при напреднало (терминал-
но) заболяване

При пациентите с напреднало онкологично 
заболяване свързаните с тумора прогностични 
маркери (хистологичен вид, разпространение 
и т.н.) имат все по-малко значение, особено ко-
гато болните навлязат в траекторията на т.нар. 
терминална фаза. Тази фаза – последен етап 
преди настъпването на смъртта на болния се 
характеризира с анорексия, загуба на телесна 
маса, задух, непрекъснато влошаващо се общо 
състояние (performance status), лимфопения и 
белези за наличието на системен възпалителен 
процес (високи стойности на СRP) (14). На този 
етап важна роля върху продължителността на 
живот, а от тук върху прогнозирането, оказват 
не само такива фактори като придружаващите 
заболявания, но и такива като например пси-
хосоциалните фактори произтичащи от окол-
ната среда. Това многообразие, което оказва 
влияние върху очакваната продължителност 
на живот, прави групата на болните с напред-
нал рак относително хетерогенна и трудна за 
прогнозиране. Така някои болни с терминален 
рак могат да бъдат на крачка от смъртта, а дру-
ги да живеят седмици, месеци или дори година 
(11).

При други терминални заболявания, като 
терминална сърдечна недостатъчност или 
ХОББ, специфичните за заболяването прогнос-
тични фактори като артериалния кръвно-га-
зов анализ или функцията на лявата камера, 
са много по-релевантни при оформянето на 
прогнозата. Въпреки това и при тези болни 

due to disruption of the normal cell and organ 
function, by the pathological processes of inva-
sion and metastasis, and tumor release of toxic 
substances. At any time the prognosis of cancer 
patients depends on the degree of spread of the 
disease and its progression. Therefore, prognostic 
factors are still those that reflect:

1. Spread of the disease (these are conditions 
connected with tumor - size, metastasis, etc.) – 
for an example: the total tumor mass is a factor 
associated with the condition;

2. Degree of malignancy (connected with the 
nature of the tumor), such as - the doubling time 
of the tumor (tumor doubling time; specific 
growth rate) is a prognostic factor associated 
with the nature of the process.
These two factors are complementary and in-

dependent of each other, but compared together 
they carry information that allows making rela-
tively best possible prognosis. Different types of 
treatments can also be included in these groups, 
such as the surgical treatment may change  the 
state of  tumor, while chemotherapy affects the 
nature of the tumor, as it modifies and slows 
down cell proliferation (12, 19).

Prognostication of advanced (terminal) 
disease

In patients with advanced cancer prognostic 
factors such as tumor markers (histologic type, 
distribution, etc.) are becoming less important, 
especially when patients enter the death path 
or the so called “the terminal phase”. This phase 
- the final stage before death of the patient is 
characterized by anorexia, weight loss, shortness 
of breath - dyspnea, continuously deteriorating 
general condition (performance status), lympho-
penia and lab signs for systemic inflammation 
process (high blood levels of CRP) (14).  At this 
stage, important roles on the duration of life, and 
for the prognosis, have not only such factors as 
the comorbidity, but also factors such as psycho-
social factors coming from the environment. This 
diversity of factors that affects life expectancy, 
make the group of the advanced cancer patients 
a relatively heterogeneous and difficult to predict. 
Thus, some patients with terminal cancer can be 
near death, while others will live weeks, months 
or even a year (11).

In other terminal diseases, such as heart fail-
ure or end-stage COPD, the disease-specific pre-
dictors such as arterial blood gas analysis or the 
function of the left ventricle are more relevant in 
the formation of the prognosis. However, these 
patients are also affected by disease-specific 
symptoms, such as shortness of breath at rest, the 
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влияние оказват специфични за заболяването 
симптоми, като задух в покой, функционалния 
статус на болния и качеството му на живот (11).

Върху прогнозирането от страна на лекаря 
на преживяемостта влияние оказват и позна-
нията му за протичането на терминалната фаза 
или т.нар. „траектория3 на умирането“, фиг. 1 (8, 
20). 

Фиг. 1. Различните „траектории на смъртта“ – Ор-
дината-(у) „здравният статус на болния“; абсциса-(х)
отразява времето.
(а) – внезапна смърт; (b) – типична траектория на 
умиране при рак; (с) – траектория на умиране при 
терминална органна недостатъчност (СН; ХОББ;  НІV 
и СПИН); (d) – типична крива при умиране от демен-
ция. (с) (d) са с много по-продължителен ход от (b) 
(8, 20).

Fig. 1. Different "Trajectories of death" – on the (y) 
ordinate is "the health status of the patient", while the 
(x) abscissa reflects the time. 
(a) - trajectory in sudden death; (b) - a typical trajectory 
of dying in cancer, (c) the trajectory of dying in end-
organ failure (HF, COPD, HIV and AIDS); (d) - a typical 
curve in dying of dementia. Both trajectories (c) (d) for 
a very long course compared with trajectory (b). (8, 20).

patient's performance status and quality of life 
(11).

Physician’s prognosis of survival is also affected 
by the knowledge of the trajectory of the termi-
nal phase or the "Trajectory of dying"dying", Fig. 1  
(8, 20).  

тема на броя
ПРОГНОЗИРАНЕ  

В ПАЛИАТИВНАТА МЕДИЦИНА

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2

(c) (d)

(a) (b)

При онкологичните заболявания траектори-
ята на умиране, фиг. 1 (b) се характеризира с 
относително рязко влошаване на общото със-
тояние, което води до фатален край в предви-
дим период от време – седмици и месеци. Този 
модел е в основата на създаването на съвре-
менните хосписи. Като най-вероятна причина 
за това рязко влошаване се смята развитието 
на синдрома на раковата кахексия, характерен 
за финалната фаза на повечето от солидни-
те тумори (15). С цел по-прецизно прогнози-
ране са правени  опити за разграничение на 
понятията – напреднал рак (заболяването се 
е разпространило, но има реална надежда за 
контролирането му) и терминален рак  (раз-
пространено заболяване без реална надежда 
за контрол), и така да се определи продъл-
жителността на терминалната фаза. Според  
McCusker (23)  тя е 94 дни , Llobera (18) я опре-

3 Траектория - Траектория е понятие от физиката и означава пространствената непрекъсната крива ли-
ния, по която се движи дадена материална точка или елементарна частица.

In cancer trajectory of dying Fig. 1 (b) is char-
acterized by relatively sharp deterioration of the 
performance status of the patient, leading to fatal 
end in a relatively short period of time – weeks 
and months. This model is the basis for the cre-
ation of the modern hospice. The most probable 
reason for this sharp decline is considered the 
development of cancer cachexia syndrome, that 
is typical for the final stage of most solid tumors 
(15). In order to precise survival prediction at-
tempts have been made to distinguish the terms 
- advanced cancer (the disease has spread, but 
there is real hope of controlling it) and terminal 
cancer (widely spread disease with no real hope 
of control) and also to determine the length of 
the terminal phase. According to McCusker (23) 
the terminal phase is 94 days, Llobera (18) defines 
it in 99 days, Vigano (32) found that the average 
length of the terminal phase is 175 days. 



17

PROGNOSIS 
IN PALLIATIVE MEDICINE

Thoracic Medicine
Volume V, June 2013, Issue 2

editorials
деля на 99 дни, а Vigano (32) е установил, че 
средната продължителност на терминалната 
фаза e 175 дни.

Траекторията на умиране при органна не-
достатъчност фиг. 1 (с) се характеризира с про-
гресивно влошаване на общото състояние на 
болния, в хода на което се наблюдават пристъ-
пи на рязко влошаване (кризи), от които паци-
ента обикновено се възстановява частично, до 
настъпването на финалната криза, която пред-
шества смъртта. Този модел е характерен при 
СПИН и при терминална органна (сърдечна, 
чернодробна и т.н.) недостатъчност.  

Настъпването на смъртта при болни с 
пост-инсултна деменция, или с болестта на 
Alzheimer, фиг. 1 (d), се характеризира с бавно 
„угасване“ за непривидим период от време (8, 
20).   
Клинично предсказване на преживяемостта

Прогнозите за предсказаната от лекаря  
очаквана продължителност на живот на болен 
с терминално онкологично заболяване по пра-
вило е много неточна. Най-често лекарите са 
свръх оптимистични и предсказаната продъл-
жителност на живот много често значително 
надвишава действителната. Не е изключение 
и обратния вариант, като например случая с 
Абделбасет ал-Меграхи – осъденият на дожи-
вотен затвор атентатор от Локърби, който бе 
освободен на 20 Август 2009 от затвора с ди-
агноза терминален рак и предсказана продъл-
жителност на живот от 3 месеца. В действител-
ност ал-Меграхи умира на 20 Май 2012 (36).

В резултат на задълбочен анализ на публика-
циите посветени на клиничното предсказване 
на преживяемостта за периода 1966 – 2000 г., 
се прави следния извод – „Въпреки,  че лекари-
те  постоянно надценяват очакваната прежи-
вяемост, техните прогнози са силно селектив-
ни пък били те и неточни… Лекарите, които се 
грижат за пациенти с терминален рак трябва 
да са наясно със склонността да се надценява 
преживяемостта, тъй като това може да по-
влияе перспективите на пациента да изпълни 
желанията си преди настъпването на смъртта.“ 
(10).
Общото състояние (Performance Status)

Единственият и най-важен прогности-
чен фактор при болни с терминален рак е 
Performance Status – „функционален статус“ 
или „функционална годност“. Той е оценка за 
това, какво и колко много може да направи  
болният за себе си, неговото ниво на жизне-
ност и енергичност. Характерно за болните със 
солидни тумори е загубата на почти 70% от тях-
ната функционална годност в последните три 
месеца от живота им. Най-често използваните 
скали за измерване на функционалния статус 
на болните е функционалния индекс на Кар-
нофски (където 100% = здрав, а 0% = смърт), 
както и скалата по ECOG (Eastern Cooperative 
Oncology Group), където 0 = здрав, а  5 = смърт. 
Най-общо функционален статус под 40% по 

The trajectory of dying from organ failure Fig-
ure 1 (c) is characterized by progressive deterio-
ration of the patient’s general condition. In the 
course of disease occur attacks of sharp deteriora-
tion (crises), of which the patient recovers in most 
cases partially, until the final crisis which precedes 
death. This pattern is typical for AIDS and terminal 
organ (heart, liver, etc.) failure.

Death trajectory in patients with post-stroke 
dementia or Alzheimer disease, Fig. 1 (d) is char-
acterized by a slow "quenching" to an unpredict-
able period of time   (8, 20).

Clinical prediction of survival
Predicted by the physician life expectancy of a 

terminal cancer patient is generally very inaccu-
rate. Most often doctors are over-optimistic and 
predicted life expectancy is often significantly 
higher than the actual. It is not an exception and 
the opposite option, such as the case of Abdel-
baset al-Megrahi – the Lockerbie bomber, jailed 
for life, who was released from Scottish prison on 
August 20, 2009 after being diagnosed terminal 
cancer, and consulting physicians predicted life 
expectancy of 3 months. In fact, al-Megrahi died 
almost three years later on May 20, 2012 (36).

As a result of in depth analysis of the publi-
cations for the period 1966 – 2000 devoted to 
clinical prediction of survival, Glare made the 
following conclusion –  "Although physicians 
consistently overestimate life expectancy, their 
predictions are highly selective although  inaccu-
rate... Physicians who take care for patients with 
terminal cancer should be aware for the tenden-
cy to overestimate survival, because it can affect 
the prospects of the patient to comply with their 
wishes before death."(10).

General condition (Performance Status)
The single and most important prognostic fac-

tor in terminal cancer patients is the Performance 
Status - "functional status" or "functional fitness." 
This is an assessment of what and how much pa-
tient can do for himself, and is measure for his lev-
el of vitality and energy. Typical for the patients 
with solid tumors is the loss of almost 70% of their 
functional fitness in the last three months of their 
life. The most commonly used scales for measur-
ing performance status of the patient is Karnof-
sky functional index (where 100% = healthy, and 
0% = death), and the ECOG (Eastern Cooperative 
Oncology Group) performance scale where 0 = 
healthy and 5 = death. Generally, Karnofsky per-
formance status less than 40% and ECOG more 
than 3 is associated with expected life span of 
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Карнофски и над 3 по ECOG се асоциира с очак-
вана продължителност на живот от около три 
месеца.  Функционалната годност на пациента 
най-просто се определя, като се зададат след-
ните въпроси: „Как прекарвате времето си?“ 
или „Каква част от времето през деня прекар-
вате в леглото?“. Ако болният прекарва в лег-
лото повече от половината време, и ако то не-
прекъснато се увеличава, може да се направи 
извод, че очакваната продължителност на жи-
вот при този болен е около, или по-малко 3 ме-
сеца. Този период може да бъде и значително 
по-кратък, ако се появят различни симптоми, 
най-вече диспнея, в следствие на прогресията 
на онкологичното заболяване (11).
Симптоми 

В средата на 60-те години на ХХ в. Алвин 
Файстайн изказва твърдението, че появата на 
определени симптоми е много по-точен инди-
катор за прогресията на онкологичното забо-
ляване, и от тук за прогнозната преживяемост, 
отколкото системите за прогнозиране, които 
се основават на патологичната характеристика 
на туморния процес (7). 

Проучвания проведени още в средата на 80-
те показват, че 5 са основните от 14 оценявани 
симптома, които имат отношение към прогно-
зиране на очакваната преживяемост, а именно: 
анорексията, загубата на тегло, ксеростомията, 
дисфагията, и диспнеята. Тези симптоми допъл-
ват информацията предоставена от опреде-
лянето на функицоналния статус на пациента 
и то най-вече при болни, които имат относи-
телно добро общо състояние. Така например 
болни с напреднало онкологично заболяване, 
с Карнофски индекс по-голям от 50% и без опи-
саните пет симптома, имат шанс да преживеят 
6 месеца, а около 10% от тях имат реалния 
шанс да надхвърлят 1,5 години.  За  разлика 
от тях  болни със същия функционален ста-
тус, но изпитващи всичките 5 симптома  имат 
средна преживяемост от 2 месеца, като 10% от 
тях имат шанса да доживеят до 9 месеца. При 
болните с лош функционален статус,  10-20% 
без симптоми, средната продължителност на 
живот е 8 седмици, докато при тези при които 
всичките пет симптома са налице имат средна 
преживяемост от едва 2  седмици (27).

Установена е добра корелация между прежи-
вяемостта и появата на „анорексия-кахексия 
синдрома“, който е характерен за терминална-
та фаза на болните със солидни тумори (34). Тъй 
като самата анорексия не се явява достатъчно 
специфичен прогностичен фактор, уместно е 
да се включат и други фактори, които имат от-
ношение към нутритивния статус на пациента, 
като загуба на телесно тегло и/или намалено 
ниво на серумния албумин (21).

Има множество доказателства, че диспнеята 
е симптом, който има отношение към прогно-
зиране на преживяемостта (6). Подобни дока-
зателства за пряката прогностична стойност 
по отношение на очакваната продължител-

about three months. The performance status of 
the patient can simply be determined by asking 
the one of the following questions: "How do you 
spend your time?" or "How much of your daily 
time you spend in bed?" If the patient spent in 
bed more than half the day time and if this time 
is constantly increasing, it can be concluded that 
the life expectancy for this patient is approxi-
mately, or at least 3 months. This period may be 
considerably shorter, if there are a variety of 
symptoms, particularly dyspnea due to the pro-
gression of cancer (11).

Symptoms
In the mid 60s of XX cent. Alvin Faystayn wrote 

that the appearance of certain symptoms is much 
more accurate indicator for cancer progression 
and hence to the predicted survival than prog-
nostication systems, based on the pathological 
characteristics of tumor process (7). 

Studies conducted in the mid-80s showed that 
5 out of 14 symptoms are the main symptoms re-
lated to the prediction of life expectancy. These 
are: anorexia, weight loss, xerostomia, dysphagia, 
and dyspnea. These symptoms are complemen-
tary to the information provided by the assess-
ment of the patient's performance status mostly 
in patients with relatively good health condition. 
For example, patients with advanced cancer with 
Karnofsky index greater than 50% and with no 
symptoms from the five described, have a chance 
to survive 6 months, and about 10% of them have 
the real chance to survive beyond 1.5 years. In 
contrast, patients with the same functional sta-
tus, but experiencing all 5 symptoms had a medi-
an survival of 2 months, and 10% of them have a 
chance to live to 9 months. Asymptomic patients 
with poor performance status Karnofski index 
of 10-20% have median survival of eight weeks, 
while those who experience all five symptoms 
have only survival of 2 weeks (27).

There is good correlation between survival and 
the appearance of "anorexia-cachexia syndrome". 
This syndrome is typical for the terminal phase of 
patients with solid tumors (34). As the anorexia 
itself is not a specific prognostic factor it is appro-
priate to include other factors that are relevant to 
the nutritional status of the patient as a weight 
loss and/or decreased serum albumin levels (21).

There are lots of evidence that dyspnea is a 
symptom, directly related to prediction of survival 
(6). Such direct evidence for the predictive value 
in terms of life expectancy also have the changes 
in mental status, that are characterized by the ap-
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ност на живота имат и промените в съзнание-
то, характеризиращи се с появата на обърка-
ност и влошени когнитивни способности. Така 
при болните с влошен ментален статус, които 
страдат от  дисфагия и при които има загуба на 
тегло, очакваната преживяемост е по-малка от 
4 седмици (4). 

Учудващо е, че болката не се явява прогнос-
тичен белег (4),  въпреки категоричните данни, 
за нарастването й по интензивност с напред-
ването на онкологичното заболяване.  Въпре-
ки това периодите на неконтролирана болка, 
съпроводени от диспнея са много по-чести в 
последните седмици от живота (31).

Други симптоми, които документирано се 
асоциират с кратка средна преживяемост са:
• Малигнена хиперкалциемия – очакваната 

средна преживяемост е около 8 седмици, с 
изключение на тази установена при новоди-
агностициран карцином на млечната жлеза 
и при мултиплен миелом.

• Перикарден  излив от малигнен произход – 
средна преживяемост 8 седмици.

• Карциноматозен менингит – 8-12 седмици
• Множествени мозъчни метастази – очаква-

ната преживяемост е около 1-2 месеца.  След 
провеждане на лъчетерапия, очакваната 
преживяемост може да нарасне на и да дос-
тигне 3-6 месеца. 

• Асцит, плеврален излив и чревна непрохо-
димост от малигнен произход - при всички 
тези състояния очакваната преживяемост е 
по-малка от 6 месеца (35).

Лабораторни изследвания и биологични 
параметри

В края на 80-те години е установено, че хи-
понатриемията е прогностичен фактор, който 
се асоциира с лоша прогноза при болни с бе-
лодробен карцином, и това е първият биоло-
гичен параметър, измерването на който има 
отношение към оценката на преживяемостта 
при напредналото онкологично заболяване на 
белия дроб (2, 9).

Още през 90-те години на ХХ-ти век е уста-
новено, че от хематологичните показатели 
единствено левкоцитоза с лимфопения може 
да се използва като независим фактор при на-
правата на прогнозата (29). Други лабораторни 
параметри, които са оценявани и установени 
като прогностични фактори при напреднало 
онкологично заболяване включват още ниски  
стойности на серумен албумин и високи стой-
ности на CRP,  LDH  и AP4 (10).
Прогностични скали 

Става ясно, че ако се комбинират патологич-
ните характеристики на тумора, разпростране-
нието на болестта с различни клинични симп-
томи и лабораторни резултати, които са лесни 
за измерване може относително точно да се 
прогнозира процента вероятност на очаквана-
та преживяемост.  Поради уникалните характе-
ристики на всеки отделен болен, лекарите също 

4 CRP – С реактивен протеин; LDH – лактат дехидрогеназа ;  AP – алкална фосфатаза.

pearance of confusion and impaired cognitive 
abilities. Thus in patients with impaired mental 
status, who experience dysphagia, and weight 
loss the expected survival is less than 4 weeks (4). 

Surprisingly cancer pain is not a predictor for 
survival (4)  although there are obvious data that 
link escalation of pain intensity with the progress 
of cancer. However, it is known that periods of 
uncontrolled pain accompanied by dyspnea are 
much more common in the last weeks of life (31).

Other symptoms that are linked with shorter 
median survival in advanced cancer patients:
• Malignant hypercalcaemia - estimated median 

survival is approximately 8 weeks, except of 
the hypercalcaemia in newly diagnosed breast 
cancer and multiple myeloma.

• Malignant pericardial effusions - median 
survival 8 weeks.

• Carcinomatous meningitis - 8-12 weeks.
• Multiple brain metastases - life expectancy 

is about 1-2 months, after radiotherapy life 
expectancy may be increased and to reach 
about 3-6 months.

• Malignant ascites, malignant pleural effusion 
and malignant bowel obstruction: In all these 
conditions the expected survival is less than 6 
months (35).

Laboratory tests and biological parameters

In the late 80s was found that hyponatremia is 
a prognostic factor associated with poor progno-
sis in patients with lung cancer. This is a biological 
parameter relevant to the assessment and prog-
nostication of advanced pulmonary cancer (2, 9).

Back in the 90s of the twentieth century was 
found that from the blood tests only leukocy-
tosis with lymphopenia can be used as an inde-
pendent factor in prognosis making (29).  Other 
laboratory parameters that have been evaluated 
and found to be prognostic factors in advanced 
cancer also include: low serum albumin and high 
levels of CRP, LDH and AP  (10).

Prognostic scales
It becomes clear that if combined the patho-

logical characteristics of tumor and its spread    
with different clinical symptoms and laboratory 
results, will help medical team to predict the per-
cent chance of survival. Due to the unique health 
characteristics and individuality of each patient, 
physicians are usually forced to predict subjec-
tively the expected survival. There have been 
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са принудени да предсказват очаквана прежи-
вяемост. Правени са много опити да се комби-
нират най-показателните обективни променли-
ви и субективни фактори така, че да се изградят 
прогностични скали и системи (16, 17).
The Palliative Performance Scale (Скала за па-
лиативна функционалност) – PPS

Скалата използва пет домейна, които са 
свързани с функционалната скала на Карноф-
ски (0-100). Установено е, че PPS е надежден и 
валиден инструмент, който добре корелира с 
актуалната и средна преживяемост при онко-
логично болни. Използва се за преценка и про-
следяване на нуждите на палиативни пациенти 
особено, когато се променят с прогресията на 
болестта (табл. 1) (16).

%

100

90

80

70

60

50

40

30

20
10
0

Подвижност

Запазена

Запазена

Запазена

Намалена

Намалена

Най-вече седи 
и лежи

Основно лежи

Само лежи

Както по-горе
Както по-горе

Смърт 

Самообслужване

Пълно 

Пълно

Пълно

Пълно

Нуждае се от чужда 
помощ в определени 

случаи
Значителна нужда 
от чужда помощ 

Най-вече се нуждае  
от чужда помощ

Напълно зависим  
тотални грижи
Както по-горе 
Както по-горе

-

Прием

Нормален 

Нормален

Нормален  
или намален

Нормален  
или намален

Нормален  
или намален

Както по-горе

Както по-горе

Намален 

Минимален
Само грижи за устата

-

Ниво 
на съзнание

Запазено

Запазено

Запазено

Запазено

Запазено 
или объркано

Запазено 
или объркано

Запазено или сънлив 
или объркан

Както по-горе

Както по -горе
Сънлив или кома

-

A
N/A

145

29

30

18

8

4
1

B
N/A

4

11

11

5

2
1

C
108

41

6

Очаквана средна преживяемостНиво на активност
Наличие на болест

Нормална
Няма наличие на болест

Нормална
Минимално наличие на болест

Нормална
Минимално наличие на болест

Не може да извършва  
нормална трудова активност 

Минимално наличие на болест
Не може да извършва  

домашна работа и активност 
Значително наличие на болест
Не е в състояние да извършва 

каквато и да е работа 
Значително наличие на болест

Както по-горе

Както по-горе

Както по-горе
Както по-горе

-

%

100

90

80

70

60

50

40

30
20
10
0

Ambulation

Full

Full

Full

Reduced

Reduced

Mainly sit/lie

Mainly
in Bed

Bed Bound
Bed Bound
Bed Bound

Death

Self-Care

Full

Full

Full

Full

Occasional Assistance

Needed
Considerable 

Assistance
Needed

Mainly Assistance
Total Care
As above
As above

-

Intake

Normal

Normal

Normal or Reduced

As above

As above

As above

As above

Reduced
Minimal

Mouth Care Only
-

Level of 
Consciousness

Full

Full

Full

Full

Full or Confusion

Full or Confusion

Full or Drowsy or 
Confusion
As above
As above

Drowsy or Coma
-

A
N/A

145

29

30

18

8
4
1

B
N/A

4

11

11

5
2
1

C
108

41

6

Estimated Median Survival (in Days)Activity Level
Evidence of Disease

Normal
No Disease

Normal
Some Disease

Normal
Some Disease

Can't do normal job
 or work

 Some Disease 
Can't do hobbies 

or housework
Significant Disease
Can't do any work
Extensive Disease

As above

As above
As above
As above

-

Таблица 1. The Palliative Performance Scale (Скала за палиативна функционалност) PPS (16).
А. Преживяемост след приемане в болнично отделение за палиативни грижи при всички диагнози (33).
В. Дни до настъпването на смъртта след приемане в отделение за палиативни грижи (диагнозите не се съобщават) (1).
С. Преживяемост след приемане в отделение за палиативни грижи, само онкологични пациенти (24).

Table 1. The Palliative Performance Scale PPS (16). 
А. Survival after admission to hospital palliative care unit – all diagnoses (33).
В. Days to death after admission to palliative care unit (diagnoses not reported) (1).
С. Survival after being admitted to the palliative care unit - cancer patients only  (24).

many attempts to combine the most relevant 
objective and subjective factors and variables in 
order to build up prognostic scales and systems 
(16, 17).

The Palliative Performance Scale – PPS

The scale uses five domains that are related to 
the functional performance Karnofsky scale (0-
100). It has been found that the PPS is a reliable 
and valid tool which correlates well to actual and 
median survival in advanced cancer patients. It is 
used to evaluate and monitor needs of palliative 
patients, particularly when these needs change 
with the progression of the disease (tabl. 1) (16).
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Палиативна прогнозна  оценка Palliative 
Prognostic Score (PaP)

Прогнозната палиативна оценка РаР е друго 
прогностично средство използвано в палиа-
тивната медицина. РаР използва функционал-
ния индекс на Карнофски към който са доба-
вени още 5 критерия, така че да се получи 
цифрова оценка от 0 до 17.5, която прогнозира 
30 дневната преживяемост на болния (по-ви-
соката оценка означава по-кратка преживяе-
мост).  

Валидността на РаР е проверена в множе-
ство и различни проучвания. Първоначално 
РаР е създаден, за да се прогнозира преживя-
емостта при болни със солидни тумори. В по-
следствие има съобщения, че РаР е надеждно 
средство за прогнозиране и при болни с раз-
лични други диагнози – (полиорганна недоста-
тъчност, СПИН и неврологични заболявания), 
но все още няма проведени и публикувани 
независими проучвания, които да потвърдят 
или отхвърлят тези наблюдения. Няма и дос-
татъчно публикувани данни за преценка на 
точността на РаР при прогнозиране на прежи-
вяемостта отвъд тридесет дневната времева 
рамка (17).

Критерий

Задух
Диспнея

Анорексия

Функционален индекс  
на Карнофски

Клинично предсказана 
преживяемост (в седмици)

Общ брой бели кръвни 
клетки WBC х 109/L

Процент лимфоцити
Lymphocyte %

Рискова група
А
В
С

Оценка

Не
Да
Не
Да

>30
10-20
>12

11 – 12
7 – 10
5 – 6
3 – 4
1 – 2
< 8.5

8.5 – 11
> 11

20% – 40%
12% -19,9 %

< 12%
30 дневна преживяемост

>70%
30-70 %

0%

Оценка

0
1
0

1,5
0

2,5
0
2

2,5
4,5
6

8,5
0

0.5
1.5
0
1

2.5
Общ сбор

0 - 5,5
5,6 – 11

11,1 – 17,5

Таблица 2. Палиативна прогнозна оценка Palliative 
Prognostic Score (PaP) (17).

Criterion

Dyspnea

Anorexia

Kamofsky Performance 
Status

Clinical Prediction of 
Survivial (weeks)

Total WBC (x109/L)

Lymphocyte Percentage

RISK GROUP
А
В
С

Assessment

No
Yes
No
Yes
>30

10-20
>12

11 – 12
7 – 10
5 – 6
3 – 4
1 – 2
< 8.5

8.5 – 11
> 11

20% – 40%
12% -19,9 %

< 12%
30 Day Survival

>70%
30-70 %

0%

Partial 
Score

0
1
0

1,5
0

2,5
0
2

2,5
4,5
6

8,5
0

0.5
1.5
0
1

2.5
Total Score 

0 - 5,5
5,6 – 11

11,1 – 17,5

Table 2. Palliative Prognostic Score (PaP) (17).

Prognosis in Palliative care study PiPs – Проуч-
ване – Прогнозиране в Палиативните грижи

PiPs са прогностични оценъчни алгоритми 
получени в резултат на проспективно проуч-
ване на повече от 1 000 болни с авансирало 
онкологично заболяване. Двете оценки PiPs 
– A и PiPs – B са съизмерими с мултипрофе-
сионалното прогнозиране на преживяемостта. 
PiPs – B е значително по-акуратен при про-
гнозирането на очакваната преживяемост на 
терминално онкологично болни в сравнение 
тази предсказана  от мултипрофесионалния 
лекуващ екип – лекар и сестра. Независимо, че 
двете скали са вътрешно валидирани, тяхната 
ефективност в клиничната практика все още 
не е добре оценена. Ето защо скалите трябва 

Palliative Prognostic Score (PaP)

Palliative prognostic assessment scale PaP is 
another prognostic tool used in palliative medi-
cine. PaP uses the functional performance Kar-
nofsky index (scale) to which has been added 
additional 5 criteria (symptoms), thus to obtain 
numerical score of 0 to 17.5 which predicts 30 
day survival of the patient (higher score means a 
shorter survival).

The validity of the PaP has been examined in 
many different studies. PaP was initially created 
to predict survival in patients with solid tumors. 
Subsequently, it has been reported that PaP is a 
reliable tool for prediction of survival and in pa-
tients with various other diagnoses - (multiple 
organs failure, AIDS and neurologic diseases), but 
still there is no conducted and published inde-
pendent studies to confirm or refute these obser-
vations. There is also insufficient published data 
to assess the accuracy of the PaP in predicting 
survival beyond the thirty-day time frame (tabl. 
2) (17).

Prognosis in Palliative care study PiPs 

PiPs prognostic evaluation algorithms are ob-
tained as a result of a prospective study of more 
than 1 000 patients with advanced cancer. The 
two evaluations PiPs–A and PiPs-B are compa-
rable with multi-professional predicting survival 
even PiPs-B is shown to be significantly more 
accurate in predicting life expectancy for termi-
nal cancer patients compared to that predicted 
by multi-professional healthcare team - doctor 
and nurse. Although both scales are internally 
validated their effectiveness in clinical practice 
has not been well evaluated. Therefore, the eval-
uation scales should be used carefully, and the 
results should be interpreted in the light of clini-
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да се използват внимателно, като резултатите 
се интерпретират в светлината на клиничния 
опит и преценка (3).

PiPs – системата се прилага само при онко-
логично болни, които отговарят на следните 
критерии:
• Болни, които са на палиативно лечение;
• Болните трябва да страдат от напреднало – 

локално авансирало или метастазирало не-
лечимо онкологично заболяване;

• Болните не трябва да са получавали проти-
вораково лечение в рамките на изминалите 
4 седмици, и не трябва да са планувани за 
провеждане на друго модифициращо хода 
на заболяването лечение, с изключение на 
лъчелечение при болезнени костни метаста-
зи; 

• PiPs системите могат да се прилагат при 
болни с хормонално чувствителни заболя-
вания, като рак на простатата тогава, когато 
настъпи резистентност към хормоналната 
терапия;

• PiPs – А – Може да се извърши на всеки бо-
лен, който отговаря на изброените по-горе 
критерии и включва отговори на въпроси 
за налични симптоми, като се оценява тях-
ната „наличност“ или „отсъствие“. Лекарят 
извършващ оценката може сам да опреде-
ли наличието на симптома или да попита 
болния, или неговия болногледач. Лекарят 
определя и общото здравно състояние на 
болния като го оценява по скала от 1 до 7 , 
където оценка 1 означава умиращ болен, а  7 
– напълно здрав;

• PiPs – В – Може да се извърши на всеки бо-
лен, който отговаря на изброените по-горе 
критерии и включва PiPs – А + резултати от 
кръвни лабораторни тестове, които трябва 
да бъдат актуални, т.е. не по-стари от 4 дни 
преди извършването на оценката, което го 
прави и  много по-точен. 

• Системата PiPs  - А и В заедно с онлайн кал-
кулатор може да се намери на сайта http://
www.pips.sgul.ac.uk/index.htm.

Променлива

Функционална годност по Карнофски %
10 - 20
30 -50
> 60

Прием през устата
Силно намален

Умерено намален
Запазен

Оток (едема)
Има

Няма
Диспнея в покой

Има
Няма

Делириум
Има

Няма

Интерпретиране на РРІ

Общ 
сбор

РРV за 6 – седмична 
преживяемост

NPV за 6 – седмична 
преживяемост

Оценка

4
2,5
0

2,5
1,0
0

1,0
0

3,5
0

4.0
0

> 4 0.83 0.71

Таблица 3. Палиативен прогностичен индекс – 
Palliative Prognostic Index (РРІ) (25).

Variable 

Karnofsky performance status %
10 - 20
30 -50
> 60

Oral intake
Extremely reduced

Slightly reduced 
Normal
Edema

Yes
No

Dyspnea at rest
Yes
No

Delirium
Yes
No

Interpretation  of РРІ score

Total 
score

РРV 
for 6 – week survival

NPV 
for 6 – week survival

Score

4
2,5
0

2,5
1,0
0

1,0
0

3,5
0

4.0
0

> 4 0.83 0.71

Table 3. Palliative Prognostic Index (РРІ) (25).

cal experience and judgment (3).

PiPs - the system should be used only in cancer 
patients that meet the following inclusion criteria

• Patients who are on palliative care.
•  Patients must suffer from advanced – locally 

advanced or metastatic incurable cancer.

•  Patients should not have received anticancer 
therapy within the last four weeks and should 
not be programmed to carry out another course 
of the disease-modifying treatment, except for 
radiotherapy in painful bone metastases.

• PiPs may be used in patients with hormone-
sensitive diseases such as prostate cancer when 
cancer becomes resistant to hormone therapy.

• PiPs-A – Can be done to any patient who meets 
the above criteria and includes answers to 
questions about existing symptoms, evaluating 
their "availability" or "absence". Physician 
performing the evaluation itself may determine 
the presence of symptoms or to ask the patient, 
or his caregiver. The physician determines the 
general health of the patient as it assessed on 
a scale from 1 to 7, where 1 means evaluation 
dying patient, and 7 - healthy.

• PiPs-B : Can be done to any patient who meets 
the above inclusion criteria. It includes PiPs – A 
questionnaire + results of recent (i.e. not older 
than 4 days prior to assessment) laboratory 
blood and biochemistry tests. This makes PiPs-
B much more accurate than PiPs-A.

• System PiPs-A and B with the online calculator 
can be found on the website http://www.pips.
sgul.ac.uk/index.htm. 
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Палиативен прогностичен индекс – Palliative 
Prognostic Index (РРІ)

Общият сбор на РРІ се изчислява на базата на 
функционалния статус по Карнофски, приема 
през устата, наличието на отоци, задух в покой 
и наличието на делириум. Болните се разделят 
на три групи : група А с РРІ <2.0 ; група В – 2.0 
< PPI< 4.0 и група С с РРІ > 4. При болните от 
група С - РРІ > 4.0 очакваната преживяемост от 
6 седмици може да бъде предвидена с Поло-
жителна прогнозна вероятност (РРV) от 86% , и 
Негативна прогнозна вероятност (NPV) от 70% 
(25).
Изводи и заключение

През 2005 г. работна група по поръка на Ев-
ропейската Асоциация за Палиативни Грижи 
публикува „Прогностични фактори при па-
циенти с напреднал рак:  клинични препоръ-
ки основани на доказателства. Проучване на 
Управителния комитет на Европейската асоци-
ация за палиативни грижи“ (22).

Препоръките на авторите могат да бъдат об-
общени в следните изводи (28):
1. Качеството на живот на пациентите извън 

очакваната преживяемост, задължително 
трябва да се има в предвид в процеса на взи-
мане решения за или против провеждането 
на лечение.

2. Клиничното предсказване на преживяемост-
та не трябва да се използва самостоятелно 
при прогнозиране на очакваната преживяе-
мост.

3. Някои клинични белези и симптоми доказа-
но се асоциират с преживяемостта и те са – 
влошена функционална годност, появата на 
„ракова кахексия-анорексия“ синдром (ано-
рексия, загуба на тегло, дисфагия, ксерос-
томия), нарушения в когнитивната функция 
(делириум) и диспеня.

4. Биологичните фактори като левкоцитоза, 
лимфопения и СRP също имат прогностично 
значение.

5. Прогностичните индекси разработени с цел 
предвиждане на преживаемостта са РаР и 
РРІ. И двата са валидирани и полезни в кли-
ничната практика. 

6. Прилагането и съобщаването на прогнозата 
на пациентите следва да бъдат разглеждани 
в контекста на внимателното изслушване на 
всеки пациент по отношение на неговите/
нейните нужди от комуникация и инфор-
мация за очакваната прогноза в рамките на 
етично утвърдената връзка пациент-лекар.

Palliative Prognostic Index (РРІ)

Total of PPІ is calculated based on Karnofsky 
performance status, oral intake, presence of ede-
ma, dyspnea at rest, and the presence of delirium. 
Patients were divided into three groups: group A 
PPІ <2.0, group B - 2.0 <PPI <4.0 and group C with 
PPІ> 4. Patients from group C - PPІ> 4.0 life expec-
tancy of 6 weeks may be predicted with positive 
predictive value (PPV) of 86% and negative pre-
dictive value (NPV) of 70% (25).

Conclusions
In 2005, a working group under the responsibil-

ity of the European Association for Palliative Care 
published "Prognostic factors in advanced cancer 
patients: evidence-based clinical recommenda-
tions – a study by the Steering Committee of the 
European Association for Palliative Care“ (22).

Recommendations of the authors can be sum-
marized in the following conclusions (25):
1. The quality of life of the patients other than 

their life expectancy has to be considered in the 
decision making process. 

2. Clinical judgment should be used not alone 
but ttogether with other prognostic factors or 
scores because, by itself, it overestimates the 
length of survival. 

3. Some clinical signs and symptoms proved 
to be correlated with survival, they are, low 
performance status, signs and symptoms of the 
cancer anorexia-cachexia syndrome (anorexia, 
weight loss, dysphagia, xerostomia), cognitive 
failure (delirium) and dyspnea.

4. Biologic factors such as leukocytosis, 
lymphocytopenia, C-reactive protein have a 
prognostic value. 

5. The prognostic scores/indices developed to 
estimate the life expectancy in a rapid and 
simple way were the Palliative Prognostic 
(PaP) Score and the Palliative Prognostic Index 
(PPI). Both have been validated and are useful 
in clinical practice. However, such scores have 
never been compared. 

6. The use and the communication of prognosis 
to patients should be considered within the 
context of listening to each patient regarding 
his/her needs for communication and 
information on prognosis within an ethically 
valid patient-physician relationship. 
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Резюме: 
Streptococcus pneumoniae e най-честият причинител на пневмония придобита в обществото, 

и основна причина за болестност и смъртност в световен мащаб. Смъртността от пневмококови 
инфекции остава висока въпреки адекватното антибиотично лечение и интензивни грижи, осо-
бено при възрастни и при рискови пациенти като тези с хронични респираторни заболявания.

Съществуват 3 типа пневмококови ваксини – капсуларна полизахаридна (използва се при въз-
растни и деца в риск), протеин-полизахаридна конюгатна (при новородени, деца и възрастни 
над 50 години) и протеин-базирана (във фаза на проучване). 

Клиничните проучвания показват противоречиви резултати по отношение на пневмококова-
та ваксина при пациенти с ХОББ. Според някои нерандомизирани проучвания пневмококовата 
ваксина при здрави хора, при възрастни и при болни с ХОББ има протективна роля, докато при 
рандомизирани проучвания не се доказва статистически значима полза от пневмококова вак-
синация при пациенти с ХОББ.

Счита се, че с най-голям ефект е ваксинацията при по-младите пациенти с ХОББ. Нерандо-
мизираните проучвания обаче показват добри резултати на ваксината и при по-възрастните 
пациенти.

Информирането на пациентите води до намаляване на съществуващата негативна нагласа 
към ваксините в общата популация, а заедно с лекарската препоръка – подобрява отношението 
към тях. 

Усилено се работи по създаването на по-ефективна пневмококова ваксина.
Настоящата 23-валентна пневмококова полизахаридна ваксина се препоръчва при всички па-

циенти с ХОББ.

Ключови думи: ХОББ, пневмококова ваксина, Streptococcus pneumoniae, превенция
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Abstract: 
Streptococcus pneumoniae is the agent that most frequently causes community acquired 

pneumonia. It is a main cause of morbidity and mortality in the world. The mortality from 
pneumococcal infections remains high despite the adequate antibiotic treatment and intensive 
care, especially in the elderly and in high risk patients like those suffering from chronic respiratory 
diseases.

There are 3 types of pneumococcal vaccines – capsular polysaccharide (used in adults and children 
at risk), conjugated protein-polysaccharide (for newborns, children and adults above 50 years) and 
protein-based (in research).

Clinical studies show controversial results about the administration of pneumococcal vaccines 
in COPD patients. Non-randomized studies show clear evidence of a protective role of the 
pneumococcal vaccine in healthy people, in the elderly and in COPD patients, while randomized 
trials fail to confirm a statistically significant benefit from pneumococcal vaccination in COPD 
patients. 

It is considered that the vaccination of younger COPD patients offers greatest benefit. Non-
randomized trials, however, show good results from the vaccine in older patients as well. 

Patients’ education leads to a reduction of the existing negative attitudes to vaccines in the 
general population and together with physicians’ recommendations – improves the attitude 
towards them. 

Lots of efforts are put in the development of a more effective pneumococcal vaccine.
The current 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine is recommended in all COPD 

patients.

Keywords: COPD, pneumococcal vaccine, Streptococcus pneumoniae, prevention
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1. Streptococcus Pneumoniaе
Streptococcus pneumoniae is the agent that 

most frequently causes community acquired 
pneumonia (CAP). It is a main cause of morbidity 
and mortality worldwide. Despite the adequate 
antibiotic treatment and intensive care, the mor-
tality from pneumococcal infections remains 
high, especially among the elderly and in high 
risk patients like those suffering from chronic re-
spiratory diseases (36, 56).

S. pneumoniae is an encapsulated Gram /+/ 
bacterium, which frequently colonizes the na-
sopharynx of healthy children and adults. The 
mechanism of transmission of the infection is 
through contact. The manifestation of the disease 
depends on the manner of transmission – in case 
of mucosal penetration it causes inflammation of 
the middle ear, sinusitis, bronchitis, pneumonia 
without bacteremia, while in case of penetration 
in the blood flow it causes invasive pneumococ-
cal disease (IPD) – bacteremic pneumonia, men-
ingitis, sepsis.

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
is a risk factor for pneumonia, and cigarette smok-
ing (the most frequent cause of COPD) is an im-
portant risk factor for IPD (52, 75). The most fre-
quent co-morbidity for patients with pneumonia 
is COPD. In patients with COPD and pneumonia, 
the risk for hospitalization increases with the se-
verity of the respiratory obstruction. The rate of 
pneumonia in this group is 40-50/1000 patients 
(3-4 times higher than in the general population) 
(53).

The lower respiratory tract of a great part 
of the COPD patients is colonized by bacteria, 
most frequently, by S. pneumoniae (68). Also, S. 
pneumoniae is the most frequently isolated mi-
croorganism in pneumonia and exacerbation of 
COPD patients (41, 43, 58, 65). The laboratory-
confirmed morbidity from pneumococcal CAP is 
0.5-2.1/1000 in the general population and 0.7-
5.9/1000 in patients with chronic pulmonary dis-
ease (2, 34, 53, 78). From these cases, around 25% 
are with bacteremia and 75% - without.

Due to the chronic obstruction, the COPD sub-
jects have an increased risk to develop infection 
and pneumococcal complications. As a conse-
quence of the exacerbations, COPD patients fre-
quently need inhaled or systemic corticosteroids, 
which impair the immunity and predispose to 
pneumococcal infections. The pneumonias in 
COPD patients are characterized with more se-
vere course of illness, higher rate of hospitaliza-
tions in intensive care units and higher 30-day 
mortality (45, 61).

Exacerbations, though being less perilous 
than CAP, represent an important cause of mor-
tality and morbidity in COPD patients (27, 48, 
57). Increased risk of exacerbation is observed 
in patients with colonized respiratory tract (59). 
Around 50% of the acute exacerbations in chronic 
bronchitis are caused by a bacterial infection (68), 

1. Streptococcus Pneumoniaе
Streptococcus pneumoniae e най-честият 

причинител на пневмония придобита в обще-
ството (ППО) и основна причина за болестност 
и смъртност в световен мащаб. Въпреки адек-
ватното антибиотично лечение и интензивни 
грижи, смъртността от пневмококови инфек-
ции остава висока, особено при възрастни и 
при рискови пациенти като тези с хронични 
респираторни заболявания (36, 56).

S. pneumoniae е инкапсулиран Грам /+/ бак-
терий, който често колонизира в назофаринк-
са на здрави деца и възрастни. Механизмът на 
предаване на инфекцията е контактен. Изявата 
на заболяването зависи от начина на разпрос-
транение – при инвазия на лигавицата при-
чинява възпаление на средното ухо, синуит, 
бронхит, пневмония без бактериемия, докато 
при навлизане в кръвообращението причиня-
ва инвазивно пневмококово заболяване (ИПЗ) 
– бактериемична пневмония, менингит, сепсис.

Хроничната обструктивна белодробна бо-
лест (ХОББ) е рисков фактор за пневмония, 
а тютюнопушенето (най-честата причина за 
ХОББ) е важен рисков фактор за ИПЗ (52, 75). 
Най-честата коморбидност при пациентите 
с пневмония е ХОББ. При пациенти с ХОББ и 
пневмония, рискът за хоспитализация нара-
ства с тежестта на дихателната обструкция. 
Честотата на пневмониите в тази група е 40-
50/1000 пациента (3-4 пъти повече в сравнение 
с общата популация) (53).

Долните дихателни пътища на голяма част от 
пациентите с ХОББ са колонизирани с бактерии, 
най-често S. pneumoniae (68). S. pneumoniae е 
и най-често изолирания микроорганизъм при 
пневмония или екзацербация при пациенти с 
ХОББ (41, 43, 58, 65). Лабораторно потвърде-
ната заболяемост на пневмококова ППО е 0.5-
2.1/1000 в общата популация и 0.7-5.9/1000 при 
пациенти с хронично белодробно заболяване 
(2, 34, 53, 78). От тези случаи около 25% са с 
бактериемия, 75% – без бактериемия.

Поради хроничната обструкция пациентите 
с ХОББ са с повишен риск от развитие на ин-
фекция и усложнения от пневмококи. В след-
ствие на екзацербациите, пациентите с ХОББ 
често се нуждаят от инхалаторни и системни 
кортикостероиди, които нарушават имунитета 
и предразполагат към пневмококови инфек-
ции. Пневмониите при пациенти с ХОББ се ха-
рактеризират с по-тежко протичане, по-голяма 
честота на хоспитализациите в интензивни от-
деления и по-висока 30-дневна смъртност (45, 
61).

Екзацербациите, макар и по-малка заплаха в 
сравнение с ППО, представляват важна причи-
на за болестност и смъртност при пациенти с 
ХОББ (27, 48, 57). Повишен риск за екзацерба-
ция се наблюдава при пациенти с колонизиран 
респираторен тракт (59). Около 50% от острите 
екзацербации при хроничен бронхит се при-
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чиняват от бактериална инфекция (68), като S. 
Pneumoniaе е отговорен за 1/3 от бактериал-
ните екзацербации или 1/6 от всички екзацер-
бации (Фиг. 1) (7, 18, 64). 

and S. pneumoniaе is responsible for 1/3 of the 
bacterial exacerbations or 1/6 of all exacerbations 
(table 1) (7, 19, 64).

Имунизацията с противовирусна и пневмо-
кокова ваксина (заедно с преустановяване на 
тютюнопушенето, лечение с дългодействащи 
бета2-агонисти и инхалаторни кортикостерои-
ди) могат да се окажат ефективни за намалява-
не на честотата на ППО и екзацербациите при 
пациенти с ХОББ (5, 11, 59, 76). Въпреки че па-
циентите с хронични белодробни заболявания 
са рискова група и пневмококова ваксинация 
се препоръчва от приетите консенсуси (27, 48), 
резултатите от проучванията за ефективността 
на пневмококовата ваксина не са убедителни. 
2. Типове ваксини

Вирулентността на пневмококите силно за-
виси от тяхната полизахаридна капсула, коя-
то е изключително хетерогенна (повече от 90 
серотипа) и представлява голяма трудност в 
създаването на ефективни ваксини (20, 31, 80).

Съществуват 3 типа пневмококови ваксини 
– капсуларна полизахаридна (при възрастни и 
деца в риск), протеин-полизахаридна конюгат-
на (при новородени, деца и възрастни над 50 
години) и протеин-базирана (в проучване) (1, 
11, 20, 73). В табл. 1 е дадена хронологията на 
развитието на пневмококовата ваксина. 

The immunization with antiviral and pneu-
mococcal vaccine (together with cessation of 
smoking, long-acting beta-agonists and inhaled 
corticosteroids) may prove effective in reduc-
tion of the rates of CAP and exacerbations in 
COPD patients (5, 11, 59, 76). Although patients 
with chronic pulmonary diseases are a risk group 
and the pneumococcal vaccine is recommended 
by the consensuses (27, 48), the results from the 
studies on the effectiveness of the pneumococcal 
vaccine are not conclusive. 

2. Types of vaccines 
Pneumococcal virulence is highly dependent 

on the polysaccharide capsule, which is extreme-
ly heterogeneous (more than 90 serotypes) and 
makes the development of effective vaccines 
very difficult (20, 31, 80).

There are 3 types of pneumococcal vaccines – 
capsular polysaccharide (for adults and infants 
at risk), conjugated protein-polysaccharide (for 
newborns, infants and adults above 50 years) and 
protein-based (in research) (1, 11, 20, 73). Table 1 
shows the chronology of the development of the 
pneumococcal vaccine. 
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Фиг. 1. Етиология на бактериалните екзацербации 
при ХОББ. Адаптирано по Eller J и кол. (18). 

Fig. 1. Etiology of bacterial exacerbations of COPD. 
Adapted from Eller J et al (18). 
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Година

1911
1926
1931

1947
1976
1983

2000

2009
2010
2011

Year

1911
1926
1931

1947
1976
1983

2000

2009
2010
2011

Събитие

Първо предложение за антипневмококова ваксина (81)
Изолиране на пневмококови капсулни полизахариди (21)
Първата полизахаридна пневмококова ваксина показва 
ефикасност (70)
Тривалентна полизахаридна пневмококова ваксина (35)
14-валентна полизахаридна пневмококова ваксина (3)
23-валентна полизахаридна пневмококова ваксина 
(PPV-23) (настояща) (20)
7-валентна пневмококова конюгатна ваксина (PCV-7) е 
разрешена за употреба при деца (6)
PCV-10 е разрешена за употреба при деца
PCV-13 е разрешена за употреба при деца
PCV-13 е разрешена за употреба при възрастни над 50 г.

Event

First application of pneumococcal vaccine (81)
Isolation of pneumococcal capsular polysaccharides (21)
The first polysaccharide pneumococcal vaccine showed 
efficacy (70)
Three-valent polysaccharide pneumococcal vaccine (35)
14-valent polysaccharide pneumococcal vaccine (3)
23-valent polysaccharide pneumococcal vaccine (PPV-23) 
(current) (20)
7-valent pneumococcal conjugate vaccine (PCV-7) is licensed 
for usage in children (6)
PCV-10 is licensed for usage in children 
PCV-13 is licensed for usage in children
PCV-13 is licensed for usage in adults above 50 years

Таблица 1. Развитие на пневмококовата ваксина. Table 1. Development of the pneumococcal vaccine.
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2.1. Pneumococcal polysaccharide vaccine 
(PPV)

The current 23-valent polysaccharide vaccine 
contains 25 mcg purified capsular polysaccharide 
antigens of 23 serotypes (1, 2, 3, 4, 5, 6В, 7F, 8, 9N, 
9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 
22F, 23F, 33F), which are responsible for 90% of 
the cases of invasive pneumococcal disease (1). 
It was licensed in 1983 and it is recommended 
for all adults above 65 years and for individuals 
at risk, including those with chronic pulmonary 
diseases (60). Pneumococcal vaccination is com-
monly recommended by many guidelines as a 
part of the COPD treatment (4, 30, 47, 84). 

The polysaccharide pneumococcal vaccine 
induces Т-cell independent immune response, 
forming serotype-specific antibodies, which op-
sonize the pneumococci and help their phago-
cytosis by the macrophages and polymorpho-
nuclear leucocytes (20, 60). As T-cell immunity is 
not induced, there are no memory B-cells and this 
limits the period of protection by the vaccine. Af-
ter vaccination the titers of the antibodies slowly 
and gradually decrease until they reach baseline 
for 5-10 years (20, 60). A re-vaccination is recom-
mended for those who were vaccinated before 
the age of 65 years (11).

The immune response after vaccination in pa-
tients with chronic pulmonary diseases is not 
clear. Some authors report antibody response in 
COPD patients similar to this in the general popu-
lation (40), while others find a lower response 
(46), especially towards some serotypes (13, 62). 
Treatment with local and systemic corticosteroids 
does not influence the antibody levels after vac-
cination (13, 37, 71), but a faster decrease in the 
levels is reported (37, 46).

COPD is not associated with immunosuppres-
sion (except for the impairments in the local im-
munity) and the efficacy of the vaccine is prob-
ably similar to this in the general population. For 
this reason, the vaccination recommendations 
for the general population are assumed to be ap-
plicable also to COPD patients. According to the 
latest review, the efficacy of the vaccine is worse 
in individuals with chronic disease, in whom it 
doesn’t reach statistically significant difference. 
Despite the observed high heterogeneity, a de-
crease in the risk for pneumonia is detected (OR 
0.71; 95% CI: 0.52 – 0.97) (44).

2.1.1. Non-randomized trials (NRCT)
Clinical trials show controversial results about 

the administration of pneumococcal vaccines 
in COPD patients (65). Non-randomized studies 
show clear evidence of a protective role of the 
pneumococcal vaccine in healthy people, in the 
elderly and in COPD patients. 

2.1. Пневмококова полизахаридна ваксина 
(PPV)

Текущата 23-валентна полизахаридна вакси-
на съдържа 25 mcg пречистени капсуларни по-
лизахаридни антигени от 23-те серотипа (1, 2, 
3, 4, 5, 6В, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 
18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F), които са отго-
ворни за 90% от случаите на инвазивно пнев-
мококово заболяване (1). Лицензирана е през 
1983 г. и се препоръчва при всички възрастни 
над 65 г. и при хора в риск, включително таки-
ва с хронични белодробни заболявания (60). 
Пневмококовата ваксинация се препоръчва 
от много консенсуси като част от лечението на 
ХОББ (4, 30, 47, 84). 

Полизахаридната пневмококова ваксина 
индуцира Т-клетъчно независим имунен от-
говор, образувайки серотипово-специфични 
антитела, които опсонизират пневмококите и 
подпомагат фагоцитозата им от макрофагите 
и полиморфонуклеарните левкоцити (20, 60). 
Тъй като не се индуцира Т-клетъчен имунитет, 
липсват паметови В-клетки и това ограничава 
периода на защита на ваксината. След ваксина-
ция титрите на антителата бавно и постепенно 
намаляват, и достигат изходни стойности за 
5-10 години (20, 60). Реваксинация се препо-
ръчва при ваксинирани преди 65 годишна въз-
раст (11).

Имунният отговор след ваксинация при 
пациенти с хронични белодробни заболява-
ния не е изяснен. Някои автори съобщават за 
сходен отговор на антителата при пациенти 
с ХОББ в сравнение с общата популация (40), 
докато според други отговорът е по-слаб (46), 
особено към някои серотипове (13, 62). Тера-
пията с локални и системни кортикостероиди 
не оказва влияние върху нивата на антителата 
след ваксинация (13, 37, 71), но се съобщава за 
по-бързото им намаляване (37, 46).

ХОББ не е свързана с имуносупресия (с из-
ключение на нарушенията в локалния иму-
нитет) и ефикасността на ваксината вероятно 
е сходна с тази в общата популация. По тази 
причина препоръките за ваксинация за обща-
та популация се приемат за приложими и при 
пациенти с ХОББ. Според едни от последните 
публикувани данни, ефикасността на ваксина-
та е по-лоша при хора с хронични заболява-
ния, където обаче не се наблюдава статисти-
чески значима разлика. Отчита се намаление 
на риска от пневмония, въпреки наблюдавана 
голяма хетерогенност (OR 0.71; 95% CI: 0.52 – 
0.97) (44).
2.1.1. Нерандомизирани проучвания (NRCT)

Клиничните проучвания показват противо-
речиви резултати по отношение на пневмо-
коковата ваксина при пациенти с ХОББ (65). 
Нерандомизирани проучвания показват ясни 
доказателства за протективната роля на пнев-
мококовата ваксина при здрави хора, при въз-
растни и при болни с ХОББ.

CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE  
AND PNEUMOCOCCAL VACCINE –  
A SYSTEMATIC REVIEW
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In a retrospective cohort study of 1 898 adults 
with chronic pulmonary disease, Nichol et al. 
concluded that the pneumococcal vaccination 
reduces the risk of hospitalization for pneumo-
nia by 43% (95% CI: 16-62%) and the mortality by 
29% (95% CI: 9-44%) (49).

In a large retrospective cohort study of 47 365 
patients above the age of 65 years (4 541 of them 
with chronic pulmonary disease), pneumococcal 
vaccination accomplished 44% reduction in the 
bacteremia rate due to pneumococci (OR 0.19; 
95% CI: 0.04-1.09), but had no effect on hospi-
talizations for pneumonia (OR 1.04; 95% CI: 0.79-
1.36) and the general mortality (OR 1.00; 95% CI: 
0.82-1.22) for a period of three years (34).

Lee et al. showed reduced risk of hospitaliza-
tion for pneumonia after the vaccination of COPD 
patients (n=16 074; from 4.7 to 3.7/1000 person-
years), but also an increase in the pneumonia rate 
(from 57.7 to 70.7/1000 person-years) (39).

Watanuki et al. (80) reported a decrease in the 
rate of bacterial respiratory infections (from 25.9 
to 17.4%) and the rate of pneumococcal respira-
tory infections (from 3.1 to 0.9%) in the group, 
which was administered the 23-valent pneumo-
coccal vaccine (n=1 378). Data were collected 1 
year before the vaccination and 2 years after it.

A 40-month prospective cohort trial (n=1 298) 
of patients with a chronic pulmonary disease 
above the age of 65 years showed no difference 
in the pneumonia rate (OR 0.77; 95% CI: 0.56-1.07) 
and in the 30-day mortality from pneumonia (OR 
0.87; 95% CI: 0.33-2.28) (53). Nevertheless, the re-
sults about prevention of hospitalizations in rela-
tion to pneumococcus or hospitalization without 
clear etiology had borderline significance levels 
(OR 0.66; 95% CI: 0.43-1.01; p=0.059). 

Sumitani et al. showed a decrease in the num-
ber of bacterial infections (3.16 v/s 1.95/subject, 
p=0.004) and hospitalizations (0.79 v/s 0.43, 
р=0.001) in the group, which was administered 
influenza and 23-valent pneumococcal vaccine, 
compared to the group, which was administered 
only antiviral vaccine for a period of two years 
(72).
2.1.2. Randomized trials (RCT) and meta-
analyses

Randomized trials fail to confirm a statistically 
significant benefit from pneumococcal vaccina-
tion in COPD patients (2, 14, 24, 40, 71, 74, 88). 
A reason for this may be the different criteria for 
efficacy (pneumonia, exacerbation, change in 
the spirometric parameters, hospitalization and 
death) and the non-reliable diagnostic criteria for 
COPD in some trials (lack of spirometry).

In a double-blind randomized trial of 189 pa-
tients with COPD and FEV1 below 1.5l, one group 

В ретроспективно кохортно проучване на 1 
898 възрастни с хронично белодробно забо-
ляване, Nichol et al. заключават, че пневмоко-
ковата ваксинация намалява с 43% (95% CI: 16-
62%) риска за хоспитализация при пневмония 
и с 29% смъртността (95% CI: 9-44%) (49).

В голямо ретроспективно кохортно про-
учване на 47 365 пациенти на възраст над 65 
години (4 541 от тях с хронично белодробно 
заболяване), пневмококовата ваксинация е до-
вела до 44% намаление на бактериемията като 
следствие от пневмококи (OR 0.19; 95% CI: 0.04-
1.09), но няма ефект върху хоспитализациите 
поради пневмония (OR 1.04; 95% CI: 0.79-1.36) и 
общата смъртност (OR 1.00; 95% CI: 0.82-1.22) за 
период от три години (34).

Lee et al. показват намален риск от хоспи-
тализация поради пневмония след ваксина-
ция при пациенти с ХОББ (n=16 074; от 4.7 на 
3.7/1000 човекогодини), но и  увеличена често-
та на пневмониите (от 57.7 на 70.7/1000 чове-
когодини) (39).

Watanuki et al. (79) съобщават за намаляване 
честотата на бактериалните дихателни инфек-
ции (от 25.9 на 17.4%) и честотата на пневмоко-
ковите дихателни инфекции (от 3.1 на 0.9%) в 
групата, получили 23-валентна пневмококова 
ваксина (n=1 378). Данните са 1 година преди 
ваксинацията и 2 години след нея.

40-месечно проспективно кохортно проуч-
ване (n=1 298) на пациенти с хронично бело-
дробно заболяване на възраст над 65 години 
не показва разлика в честотата на пневмони-
ите (OR 0.77; 95% CI: 0.56-1.07) или 30-дневната 
смъртност от пневмония (OR 0.87; 95% CI: 0.33-
2.28) (53). Въпреки това, резултатите по отно-
шение на предотвратяване на хоспитализаци-
ите, свързани с пневмококова инфекция или 
без изяснена етиология, са гранични (OR 0.66; 
95% CI: 0.43-1.01; p=0.059). 

Sumitani et al. показват намаление в броя на 
бактериалните инфекции (3.16 срещу 1.95/па-
циент, p=0.004) и хоспитализациите (0.79 сре-
щу 0.43, р=0.001) в групата, получила противо-
грипна и 23-валентна пневмококова ваксина, 
сравнено с групата, получила само противови-
русна ваксина за период от две години (72).

2.1.2. Рандомизирани проучвания (RCT) и 
метаанализи

От друга страна, рандомизираните проуч-
вания не успяват да покажат статистически 
значима разлика в ползата от пневмококова 
ваксинация при пациенти с ХОББ (2, 14, 24, 40, 
71, 74, 88). Като причини за това могат да се 
посочат различните критерии за ефективност 
(пневмония, екзацербация, промяна в спи-
рометричните показатели, хоспитализация, 
смърт) и ненадеждните диагностични крите-
рии за ХОББ в някои проучвания (липса на спи-
рометрия).

В двойно-сляпо рандомизирано проучване 
при 189 пациенти с ХОББ и ФЕО1 под 1.5l, една-
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та група е ваксинирана с 14-валентна пнев-
мококова ваксина, а другата с плацебо. В това 
проучване Leech et al. не откриват разлика 
между двете групи в честотата на хоспитализа-
ция, посещенията по спешност, дължината на 
болничния престой, честотата на пневмония 
или двугодишната преживяемост (40).

В подобно рандомизирано проучване об-
хващащо 103 пациенти с ХОББ, Davis et al. не 
откриват намалена честота по отношение на 
смъртността или възникването на пневмония 
при получилите пневмококова ваксина и при 
получилите плацебо за 2-годишно проследя-
ване (14).

Резултатите от горните две проучвания биха 
могли да се обяснят с малкия брой пациенти. 
Според Fedson et al. са необходими между 120 
000 и 482 000 пациента в рандомизирано про-
учване, за да се направи заключение за разли-
ката в появата на клинично събитие, каквото 
е пневмонията (19). Също така, титрите на ан-
тителата преди ваксинация са били по-високи 
при пациентите с ХОББ, което говори за пред-
шестваща среща с антигена, обяснявайки част 
от липсата на ефект и водейки до невъзмож-
ност за интерпретация на резултатите в тази 
популация (19). 

В проучването на Steenhoft et al., 49 пациента 
с ХОББ са разделени в четири различни групи в 
зависимост от получаваните кортикостероиди. 
След рандомизация, едната част от тях получа-
ват 23-валентна пневмококова ваксина, а дру-
гата – плацебо. Авторите обобщават, че няма 
статистическа значима разлика по отношение 
на екзацербациите между получилите пневмо-
кокова ваксина и тези, получили плацебо (OR 
1.44; 95% CI: 0.29-7.14), риска от пневмония (OR 
0.59; 95% CI: 0.15-2.32) и хоспитализация (OR 
0.95; 95% CI: 0.26-3.48) (71).

Най-голямото рандомизирано проучване на 
ефекта на PPV-23, обхващащо 596 пациенти с 
ХОББ заключава, че ефикасността зависи от 
възрастта и от степента на обструкция. В цяла-
та изследвана група не се открива разлика във 
времето за възникване на първата пневмония 
(OR 1.03; 95% CI: 0.64-1.67). Ваксината е заба-
вила времето за поява на първата пневмония 
в подгрупата под 65 години (OR 0.24; 95% CI: 
0.07-0.80) и при пациентите с ФЕО1 под 40% от 
предвидения (OR 0.52; 95% CI 0.20-1.07), но не 
и в групата над 65 години (OR 1.14; 95% CI 0.62-
2.07). Най-ефективна е в групата на по-млади-
те пациенти с тежка обструкция (OR: 0.09; 95% 
CI: 0.01-0.65). Разлика по отношение на смърт-
ността не е установена като цяло или в някоя 
от групите (2).

Системен обзор и мета-анализ (n=937) на 
тези клинични проучвания върху ефикасност-
та на пневмококовата ваксина при пациенти с 
ХОББ също не открива статистически значими 
разлики в предотвратяването на екзацерба-
ции при пациенти с ХОББ. Също така не са от-

was vaccinated with a 14-valent pneumococ-
cal vaccine, and the other – with placebo. In this 
study, Leech et al. found no difference between 
the two groups in the hospitalization rates, the 
emergency visits, the length of the hospital stay, 
the pneumonia rates and the 2-year survival rates 
(40).

In a similar randomized trial including 103 pa-
tients with COPD, Davis et al. did not find a de-
crease in the mortality rate or the rate of occur-
rence of pneumonia in the subjects administered 
pneumococcal vaccine versus the subjects ad-
ministered placebo for 2 years of follow-up (14).

The results of the two trials above could be ex-
plained by the small number of patients. Accord-
ing to Fedson et al., between 120 000 and 482 
000 subjects are needed for a randomized trial to 
reach a conclusion on the difference in the occur-
rence of a clinical event like pneumonia (19). Be-
sides, the antibody titers before vaccination were 
higher in the COPD patients, suggesting a pre-
ceding encounter with the antigen that partially 
explains the lack of effect and leads to inability to 
interpret the results in this population (19). 

In the study of Steenhoft et al. 49 patients with 
COPD were distributed in four different groups ac-
cording to the administration of corticosteroids. 
After the randomization, one group was adminis-
tered a 23-valent pneumococcal vaccine, and the 
other – placebo. The authors conclude that there 
is no statistically significant difference between 
those who were administered the pneumococ-
cal vaccine and those who received placebo in 
regard to the exacerbations (OR 1.44; 95% CI: 
0.29-7.14), the risk of pneumonia (OR 0.59; 95% 
CI: 0.15-2.32) and hospitalization (OR 0.95; 95% CI: 
0.26-3.48) (71).

The largest randomized trial on the effect of 
PPV-23 involving 596 patients with COPD con-
cludes that the efficacy depends on age and the 
level of obstruction. In the whole group no differ-
ence was found in the time to occurrence of the 
first pneumonia (OR 1.03; 95% CI: 0.64-1.67). The 
vaccine delayed the time of occurrence of the first 
pneumonia in the subgroup below 65 years (OR 
0.24; 95% CI: 0.07-0.80) and in the patients with 
FEV1 below 40% of the predicted (OR 0.52; 95% 
CI 0.20-1.07), but not in the group above 65 years 
(OR 1.14; 95% CI 0.62-2.07). It was most effective 
in the group of younger patients with more se-
vere obstruction (OR: 0.09; 95% CI: 0.01-0.65). A 
difference in mortality was not established in the 
group as a whole, nor in any of the subgroups (2).

A systematic review and meta-analysis (n=937) 
of these clinical trials on the efficacy of the pneu-
mococcal vaccine in patients with COPD also 
found no statistically significant differences in 
the prevention of exacerbations in patients with 
COPD. Furthermore, no differences were detect-
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крити разлики в честотата на хоспитализация, 
риска от пневмония (OR 0.89; 95% CI: 0.58-1.37) 
или в общата смъртност (OR 0.94; 95% CI: 0.67 – 
1.33) (29). 

През 2006 г., рандомизирано проучване при 
373 пациенти с ХОББ показва статистически 
значимо намаление на риска от екзацербация 
(OR 0.56; 95% CI: 0.39-0.79) и остри респиратор-
ни инфекции (OR 0.68; 95% CI: 0.47-0.96) (88). 
Честотата на пневмония е ниска (по две в две-
те групи) и не достига статистически значима 
разлика (OR 0.16; 95% CI: 0.01-1.83). През 2007 
г. друго рандомизирано проучване (n=196) по-
казва сигнификантно намаление на риска от 
пневмония (доказана с рентген) след ваксина-
ция (OR 0.39; 95% CI: 0.21-0.75) (74). И двамата 
автори са публикували само резюмета с ре-
зултатите, затова рискът от грешка не може да 
бъде изчислен.

През 2010 г. Walters et al. (79) обновяват об-
зора като включват и 7-те рандомизирани 
проучвания в мета-анализа (n=1 372). Отново 
изводите са, че няма статистически значима 
разлика за риска от пневмония (OR 0.72; 95% 
CI: 0.51-1.01), не се наблюдава и разлика в чес-
тотата на острите екзацербации в 2 от проучва-
нията (OR 0.58; 95% CI: 0.30-1.13). Няма разлика 
и в общата смъртност (OR 0.94; 95% CI: 0.67-
1.33) и в смъртността от сърдечни и белодроб-
ни причини (OR 1.07; 95% CI: 0.69-1.66). Според 
авторите пневмококовата ваксина вероятно 
намалява заболяемостта при пациенти с ХОББ 
въпреки неубедителните резултати и препо-
ръчват допълнителни проучвания за оценка 
на ефективността на ваксинацията, която не-
рандомизираните проучвания показват.

Според рандомизираните проучвания, вак-
синацията на по-млади пациенти с ХОББ е с 
най-голям ефект. Нерандомизираните про-
учвания обаче показват добри резултати на 
ваксината и при по-възрастните пациенти. Тъй 
като рискът при имунизация е нисък, се препо-
ръчва всички пациенти с хронични дихателни 
заболявания да се имунизират, независимо от 
възрастта (8, 11).

Всички RCT, проучващи ефикасността на PPV 
при пациенти с ХОББ, са с ниска статистическа 
мощ. Най-голямото рандомизирано проучване 
(2) включва под 600 пациенти и са наблюдава-
ни 5 пневмококови пневмонии в рамките на 
тригодишното проследяване. Провеждането 
на нови рандомизирани проучвания би могло 
да създаде етични трудности с оглед пропусна-
ти ползи от ваксинацията и голямата социална 
тежест на заболяването. Въпреки недостатъци-
те на NRCT, те могат да предоставят резултати 
за ефективността на пневмококовата ваксина.
2.2. Пневмококова конюгатна ваксина (PCV)

Недостатъчната имуногенност на PPV при 
деца е причина за търсене на ново поколение 
пневмококова ваксина (65). Пневмококовата 
конюгатна ваксина е комбинация от полиза-
хариди, свързани с белтък-преносител. Това 

ed in the hospitalization rate, pneumonia risk (OR 
0.89; 95% CI: 0.58-1.37) or in all-cause mortality 
(OR 0.94; 95% CI: 0.67 – 1.33) (29). 

In 2006, a randomized trial of 373 patients with 
COPD showed a statistically significant reduction 
in the risk of exacerbation (OR 0.56; 95% CI: 0.39-
0.79) and acute respiratory infections (OR 0.68; 
95% CI: 0.47-0.96) (88). The pneumonia rate was 
low (in both groups) and didn’t reach a statisti-
cally significant difference (OR 0.16; 95% CI: 0.01-
1.83). In 2007, another randomized trial (n=196) 
showed significant reduction in the risk of pneu-
monia (proven by X-ray) after vaccination (OR 
0.39; 95% CI: 0.21-0.75) (74). Both authors have 
published only abstracts of the results, so the va-
lidity of the studies cannot be assessed.

In 2010, Walters et al. (79) updated the review 
to include the 7 randomized trials in the meta-
analysis (n=1 372). Again, the conclusions were 
that there was no statistically significant differ-
ence in the risk for pneumonia (OR 0.72; 95% 
CI: 0.51-1.01); no difference was detected in the 
rate of acute exacerbations in 2 of the trials (OR 
0.58; 95% CI: 0.30-1.13); there was also no differ-
ence in the all-cause mortality (OR 0.94; 95% CI: 
0.67-1.33) and in the mortality from cardiac and 
pulmonary causes (OR 1.07; 95% CI: 0.69-1.66). 
According to the authors, the pneumococcal vac-
cine probably reduced the morbidity in patients 
with COPD despite the inconclusive results and 
they recommend additional studies to evaluate 
the effectiveness of the vaccination, shown by the 
non-randomized trials.

According to the randomized trials, the vac-
cination of younger patients with COPD has the 
greatest effect. The non-randomized trials, how-
ever, show good results of the vaccine in older 
patients, too. As the risk from the immunization 
is low, it is recommended all patients with chronic 
respiratory diseases to be immunized, regardless 
of their age (8, 11).

All the RCT, studying the efficacy of PPV in pa-
tients with COPD, have weak statistical power. The 
largest randomized trial (2) included less than 600 
subjects and 5 pneumococcal pneumonias were 
observed within the three-year follow-up. The 
conduction of new randomized trials could pose 
ethical concerns regarding missed benefits of 
vaccination and the severe impact of the disease 
on society. Despite the shortcomings of the NRCT, 
they can provide valuable information on the ef-
fectiveness of the pneumococcal vaccine.

 
2.2. Pneumococcal conjugate vaccine (PCV)

The insufficient immunogenicity of PPV in chil-
dren was a reason to search for a new generation 
of pneumococcal vaccine (65). The pneumococ-
cal conjugate vaccine is a combination of poly-
saccharides, bound to a protein-transporter. This 
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прави ваксината Т-клетъчно зависима (CD4+ 
Т-клетъчната фракция допринася за имуноло-
гичния отговор), за разлика от Т-клетъчно не-
зависимия имунен отговор при PPV. Изгражда 
се имунна памет и при контакт с антиген могат 
да бъдат образувани специфични антитела 
(предимно от клас IgG1 и IgG3) (65). Първата 
PCV ваксина съдържа антиген на най-честите 
седем серотипа и е лицензирана за употреба 
при деца през 2000 г. (6).

PPV-23 повлиява само частично тежестта 
на заболяването в обществото. Употребата на 
PCV-7 като рутинна ваксина при новородени е 
свързана с отчетливи резултати. Наблюдава се 
намалена заболяемост дори сред неваксини-
рани поради колективен имунитет и намалено 
циркулиране на ваксиналните серотипове в 
обществото (32, 83). Важен ефект е и намаля-
ване на резистентните щамове при всички въз-
растови групи след въвеждането на PCV-7 при 
деца (36).

Добрата имуногенност и ефикасност при 
деца води до предположението, че PCV може 
да подобри имунния отговор при високо-
рискови хора, които имат лош отговор към PPV 
(23, 33, 42). За разлика от конюгатните антиге-
ни, полизахаридните антигени образуват по-
вариабилен и зависим от възрастта имунитет.

По данни на Dransfield et al., 7-валентна диф-
терия-конюгирана пневмококова полизаха-
ридна ваксина показва по-добри резултати 
от 23-валентна пневмококова полизахаридна 
ваксина по отношение на индуцирането на 
IgG след 1 месец (p<0.01) за всички серотипо-
ве, като след приравняване по базови нива 
достига статистически значима разлика в 5 от 
7-те серотипа (p<0.05; n=120) (17). Резултатите 
на други автори са сходни – PCV7 индуцира 
по-добър имунен отговор в сравнение с PPV23 
при пациенти с ХОББ, който продължава 2 го-
дини след ваксинацията (n=181) (16). Трябва 
обаче да се отбележи, че някои проучвания 
съобщават липса на ефект след реваксинация 
при възрастни (бустер) (28, 38). 

Основен въпрос при PCV-13 остава липсата 
на доказателства за клиничното значение на 
индуцирането на IgG (индуцирането на имунен 
отговор). Недостатък на PCV е малкия брой се-
ротипове, които обхваща. PCV-10 и PCV-13 мо-
гат да намерят успешно приложение при всич-
ки възрастови групи (65, 67). Преди това обаче 
трябва да се отговори на някои важни въпроси 
относно броя ваксинални дози (колко?), въз-
растовата група (кой?) и оптималното време за 
ваксинация  (кога?).
2. 3. Протеин-базирана пневмококова вак-
сина (PbPV)

И полизахаридната, и конюгатната ваксина 
създават антитела само срещу включените се-
ротипове. В последните години усилията са на-
сочени в създаване на серотип-независима 
защита чрез ново поколение пневмококова 
ваксина – протеин-базирана ваксина (PbPV), 

makes the vaccine Т-cell dependent (the CD4+ 
Т-cellular fraction contributes to the immunologi-
cal response) in contrast to the Т-cell indepen-
dent immune response in PPV. Immune memory 
is built and in case of an encounter with the anti-
gen specific antibodies can be formed (predomi-
nantly from IgG1 and IgG3 classes) (65). The first 
PCV vaccine contained antigens of the seven 
most common serotypes and was licensed for us-
age in children in 2000 (6).

PPV-23 only partially affects the severity of the 
disease in the community. The administration of 
PCV-7 as a routine vaccine for newborns is associ-
ated with distinct results. A decreased morbidity is 
observed even in the non-vaccinated individuals/
children due to collective immunity and reduced 
circulation of the vaccine serotypes in the com-
munity (32, 83). An important effect is the reduc-
tion of the resistant strains in all age groups after 
the implementation of PCV-7 in children (36).

The good immunogenicity and efficacy in chil-
dren leads to the presumption that PCV may im-
prove the immune response in high-risk individu-
als with poor response to PPV (23, 33, 42). Unlike 
the conjugate antigens, the polysaccharide anti-
gens form a more variable and age-dependent 
immunity.

According to Dransfield et al. 7-valent diphthe-
ria-conjugate pneumococcal polysaccharide vac-
cine shows better results than 23-valent pneumo-
coccal polysaccharide vaccine with respect to the 
induction of IgG after 1 month (p<0.01) for all se-
rotypes. After a correction according to the base-
line a statistically significant difference is reached 
in 5 of the 7 serotypes (p<0.05; n=120) (17). The re-
sults of other authors are similar – PCV-7 induces 
better immune response than PPV-23 in patients 
with COPD, which continues for 2 years after the 
vaccination (n=181) (16). It must be noted, how-
ever, that some studies report lack of effect after 
the re-vaccination in adults (booster) (28, 38). 

A main issue for PCV-13 remains the lack of 
evidence for the clinical significance of the induc-
tion of IgG (the induction of immune response). A 
shortcoming of PCV is the small number of sero-
types, which it includes. PCV-10 and PCV-13 may 
find their place in all age groups (65, 67). Before 
that, however, several important questions about 
the dosage of the vaccine (how many?), the age 
group (who?) and the optimal time for vaccina-
tion (when?) need to be answered.

2.3. Protein-based pneumococcal vaccine 
(PbPV)

Both the polysaccharide and the conjugate 
vaccine form antibodies only against the includ-
ed serotypes. In the last years, the efforts are di-
rected to the development of a serotype-inde-
pendent protection through a new generation 
of pneumococcal vaccine – a protein-based vac-

CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE  
AND PNEUMOCOCCAL VACCINE –  
A SYSTEMATIC REVIEW



34

обзори

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2

съдържаща пневмококови протеини или ви-
рулентни фактори, заедно с неутрализиращи 
ги антитела за намаляване на вирулентността 
(26, 73).

Въпреки че вирулентността на Streptococcus 
pneumoniaе до голяма степен зависи от поли-
захаридната капсула, има данни за ролята на 
някои протеини в патогенезата на пневмоко-
ково заболяване (56). Те показват обещаващи 
резултати при животински модели. Сред тези 
протеини са: повърхностен протеин А, пневмо-
коков повърхностен адхезин А, холин-свърз-
ващ протеин А, пневмолизин и невраминидаза 
(73). Комбинирането на отделни протеини с 
различни протективни функции може да уве-
личи протективното действие на ваксината (54, 
87). Интерес представлява и геномното секве-
ниране на бактериите за установяване на нови 
ваксинални антигени в бъдещи ваксини.

Главните предимства на PbPV биха били се-
ротип-независима защита, възможността за 
орално или интраназално приложение, по-
лесно производство и по-ниска цена. Ако тези 
протеини не оправдаят очакванията, те могат 
да бъдат използвани като преносители при 
конюгатните ваксини или като добавка към на-
стоящите ваксини с цел осигуряване на допъл-
нителна защита (86).
3. PPV-23 или PCV при пациенти с ХОББ?

В имунизационния календар на България 
от 01. 04. 2010 г. е въведена 10-валентна PCV 
по следната схема: 2-ри месец – 3-ти месец – 
4-ти месец – 12-ти месец. Това е свързано със 
значително намаляване на заболяемостта от 
пневмококова инфекция при деца. Също така 
се наблюдава и спад в честотата на ИПЗ при 
възрастни, което е свързано с намалената на-
зофарингеална колонизация при деца, и пови-
шаване на колективния имунитет срещу вакси-
налните серотипове. В България 13-валентната 
PCV е разрешена за употреба при възрастни 
над 50 г. от м. 10. 2011 г. Имайки предвид сил-
но снижената честота в общата популация на 
десетте серотипа в PCV-10, по-рентабилно към 
момента изглежда ваксинацията на пациенти 
с ХОББ с 23-валентна PPV с оглед обхващане 
на допълнителни серотипове, въпреки по-
слабата имуногенност на PPV спрямо PCV (17). 
Не бива да се пренебрегва и почти петкратно 
по-ниската цена на PPV към момента. Демон-
страцията на добро отношение цена – полза е 
задължително условие преди PCV-13 да бъде 
рутинно препоръчвана. Възможно е на някои 
високорискови групи (като пациенти с ХОББ) 
да се препоръчва т. нар. секвенирана ваксина-
ция, използвайки и двете ваксини (първо PCV-
13, а след това PPV-23) (77).
4. Нагласи към пневмококова ваксинация и 
преодоляване на пречките

Пациентите са по-добре запознати с проти-
вогрипната ваксина, отколкото с пневмококо-
вата. В едно проучване само 13% от рисковите 
пациенти, приети в гериатрични отделения, 

cine (PbPV), including pneumococcal proteins or 
virulence factors, together with their neutralizing 
antibodies to reduce the virulence (26, 73).

Although the virulence of Streptococcus 
pneumoniaе depends to a large extent on the 
polysaccharide capsule, there is evidence of a role 
of some proteins in the pathogenesis of pneumo-
coccal disease (56). They show promising results 
in animal models. Among these proteins are: sur-
face protein А, pneumococcal surface adhesin 
A, choline-binding protein A, pneumolysin and 
neuraminidase (73). The combination of individ-
ual proteins with different protective functions 
can enhance the protective action of the vaccine 
(54, 87). Furthermore, there is growing interest to-
wards the genome sequencing of bacteria aiming 
to determine the new vaccinal antigens in future 
vaccines.

The main advantages of PbPV would be sero-
type-independent protection, possibility for oral 
or intranasal application, easier manufacturing 
and lower price. If these proteins do not meet the 
expectations, they can be used as transporters in 
the conjugate vaccines or as a supplement to the 
current vaccines with the aim to provide an ad-
ditional protection (86).

3. PPV-23 or PCV in patients with COPD?
From 01 April 2010, in compliance with the im-

munization calendar in Bulgaria, the 10-valent 
PCV is implemented under the following sched-
ule: 2nd month – 3rd month – 4th month – 12th 
month. This is associated with significant reduc-
tion of the morbidity from pneumococcal infec-
tions in children. In addition, a decrease in the 
rate of IPD in adults is observed, which is associ-
ated with the reduction of the nasopharyngeal 
colonization in children and increase of the col-
lective immunity towards the vaccinal serotypes. 
In Bulgaria, the 13-valent PCV is licensed for us-
age in adults above 50 years from Oct. 2011. Giv-
en the great reduction in the general population 
of the frequencies of the ten serotypes in PCV-10, 
it seems more beneficial to perform the vaccina-
tion of the COPD patients with the 23-valent PPV 
so as to encompass additional serotypes, despite 
the lower immunogenicity of PPV v/s PCV (17). 
Moreover, consideration should also be given to 
the lower price of PPV (nearly five times lower 
than PCV). Evidence of a good price-benefit ratio 
is a mandatory consideration before PCV-13 can 
be routinely recommended. For some high-risk 
groups (such as patients with COPD) the vaccina-
tion known as sequenced vaccination, using both 
vaccines (first PCV-13, then PPV-23), may be rec-
ommended (78).
4. Attitudes towards the pneumococcal 
vaccination and overcoming of the obstacles 

Patients are better acquainted with the influ-
enza vaccine than the pneumococcal. In a study, 
only 13% of the patients at risk admitted in ge-
riatric wards, have heard about pneumococcal 
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vaccine (22). The biggest obstacle remains the 
lack of recommendation from physicians – only 
half of the non-vaccinated patients say that their 
physician has recommended the pneumococcal 
vaccination to them (51). It is unclear, however, 
whether patients remembered correctly the rec-
ommendation for vaccination.  Some existing 
data show that patients don’t remember their 
physician’s recommendation for pneumococcal 
vaccination (12). 

On the other hand, physicians report difficulties 
in detecting a preceding pneumococcal vaccina-
tion (79). Besides, they feel insecure in case of un-
clear vaccination status (50). 

There are studies showing that the clear recom-
mendation of a physician can influence patients’ 
vaccination behavior. Even patients with negative 
attitude to vaccinations are more likely to be vac-
cinated after a physician’s recommendation (89). 
In a study, physicians tried to dissuade the pa-
tients after a primary refusal for vaccination - 27% 
from those who refused changed their minds and 
got vaccinated (66). 

During a discussion for influenza vaccination, 
the possibility for pneumococcal vaccination 
should also be assessed. If it is possible, influenza 
and pneumococcal vaccines should be adminis-
tered together. This is easier for the patient and 
eliminates the need for further visits (10). If there 
is no information on a previous vaccination, it 
is recommended that patients are vaccinated 
against pneumococci (10). The most frequent 
adverse effects of pneumococcal vaccination are 
the local reactions (intramuscular administration) 
– pain, swelling, flushing, which resolve within 2 
days.
5. Future tendencies 

The available vaccines protecting patients 
with COPD against respiratory infections are not 
sufficiently effective but are the best available 
solution. Immunostimulators reduce the rate of 
exacerbations (82). Despite the temptation of us-
ing immunostimulators, the lack of sufficient data 
prevents from recommending them for routine 
usage. More studies in this direction are needed 
for a better understanding of the mechanisms of 
action and how they can be used in COPD. The 
combined usage of the immunostimulators with 
vaccines may increase the effectiveness of pre-
vention but so far there is no evidence for this.

The studies on the genome of bacteria can 
help the development of new vaccines against 
pathogenic microorganisms, causing illnesses in 
patients with COPD. Ruckdeschel et al. have iden-
tified three new highly expressed proteins during 
infection with M. catarrhalis, which is an impor-
tant cause of disease exacerbation (63). If these 
proteins can trigger protective immune response, 
this may be a breakthrough in the development 

са чували за пневмококова ваксина (22). Най-
голямата пречка остава липсата на препоръка 
от страна на лекаря - само половината от не-
ваксинираните пациенти съобщават, че тех-
ният лекар им е препоръчал пневмококова 
ваксинация (51). Неясна остава точността на 
припомнянето на препоръката за ваксинация, 
но има данни, че пациентите не си спомнят на-
правена препоръка на техния лекар относно 
пневмококова ваксинация (12). 

Лекарите от своя страна съобщават за труд-
ности при определяне на предишна пневмоко-
кова ваксинация (79). Те също така изпитват не-
сигурност при неясен ваксинален статус (50). 

Направени са проучвания, които показват, 
че ясната препоръка от лекар е причината, 
която може да повлияе на поведението на па-
циентите относно ваксинация. Дори пациенти 
с отрицателно отношение към ваксинация са 
по-склонни да бъдат ваксинирани след препо-
ръка от лекар (89). В едно проучване лекарите 
се опитали да разубедят пациентите след пър-
воначален отказ от ваксинация – 27% от отка-
залите са променили мнението си и се вакси-
нирали (66). 

По време на дискусия за противогрипна вак-
сина трябва да се оценява и възможността за 
пневмококова ваксинация. И пневмококовата, 
и противогрипната ваксина трябва да се поста-
вят едновременно, ако е възможно. Това уле-
снява пациента и премахва нуждата от послед-
ващо идване (10). Препоръчва се пациентите 
да бъдат ваксинирани срещу пневмококи, ако 
не се знае за предишна ваксинация (10). Най-
чести нежелани реакции при пневмококовата 
ваксина са локалните реакции (интрамускулно 
приложение) – болка, подуване, зачервяване, 
които отшумяват до 2 дни.
5. Бъдещи насоки

Наличните ваксини, които предпазват паци-
ентите с ХОББ от дихателни инфекции, не са 
достатъчно ефективни, но са най-доброто на-
лично решение. Имуностимулаторите намаля-
ват честотата на екзацербациите (82). Въпреки 
примамливостта на имуностимулаторите, лип-
сата на достатъчно данни пречи те да бъдат 
препоръчани за рутинна употреба. Нужни са 
още проучвания в тази посока с оглед по-до-
брото разбиране на механизмите на действие 
и как те могат да бъдат използвани при ХОББ. 
Съвместната употреба на имуностимулатори 
с ваксини може да повиши ефективността на 
превенцията, но на този етап няма данни в тази 
посока.

Изследванията върху генома на бактериите 
могат да помогнат за развитието на нови вак-
сини срещу патогенни микроорганизми, които 
причиняват заболяване при пациенти с ХОББ. 
Ruckdeschel et al. са идентифицирали три нови 
силно експресирани протеина по време на ин-
фекция с M. catarrhalis, който е важна причина 
за екзацербация (63). Ако тези протеини могат 
да осъществят протективен имунен отговор, 
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това би означавало пробив в развитието на 
ваксина срещу M. catarrhalis, което би довело 
до намаляване на заболяемостта, смъртността 
и икономическата тежест при ХОББ.

Аналогичен подход може да се предприеме 
и спрямо S. рneumoniaе. Големи надежди се 
възлагат на PbPV, чието основно предимство е 
серотип-независимия имунитет.
6. Заключение

S. Pneumoniaе е основна причина за заболя-
емост и смъртност в световен мащаб. Към на-
стоящия момент няма задоволителна преван-
тивна стратегия. При пациенти с ХОББ PPV-23 
(в комбинация с противогрипна ваксина) се 
счита за най-добрия подход (25, 69).

Пациентите с ХОББ са рискова популация за 
пневмококови инфекции, но проведените ран-
домизирани проучвания имат ниска статисти-
ческа мощ и не показват значима ефикасност. 
Мета-анализите в общата популация показват, 
че PPV е ефективна срещу ИПЗ при хора без на-
рушен имунитет. Препоръките за ваксинация 
на пациенти с ХОББ се основават на данни от 
общата популация, въпреки че ефикасността 
на ваксината е спорна при хора с коморбидно-
сти.

Данните от рандомизирани проучвания по-
казват по-добри резултати при по-млади паци-
енти. Според нерандомизираните проучвания 
ваксинацията е ефективна и при по-възрастни 
пациенти. Официалните документи на този 
етап подкрепят и  препоръчват имунизацията 
на пациенти с ХОББ, независимо от възрастта 
(9, 11, 85).

Ефективността на ваксината по отношение 
предотвратяване на пневмония и/или екзацер-
бация при пациенти с ХОББ е спорна. Резулта-
тите от двата извършени метаанализа в тази 
област показват, че ваксината може да осигу-
рява известна защита, но няма статистически 
значим протективен ефект. Нерандомизирани-
те проучвания също показват двусмислени ре-
зултати, но част от тях подчертават ясни ползи 
по отношение предотвратяване на дихателни 
инфекции и хоспитализации (използвайки са-
мостоятелно PPV-23 или в комбинация с про-
тивогрипна ваксина).

По отношение на смъртността пневмококо-
вата ваксина не показва значимо намаление. В 
сравнение с противогрипната ваксина (която 
ясно води до намаляване на острите екзацер-
бации), ефективността на пневмококовата вак-
сина е спорна. Въпреки това ваксинацията с 
противогрипна и пневмококова ваксина може 
да има адитивен ефект и да намали екзацерба-
циите по-ефективно, отколкото всяка от двете 
ваксини самостоятелно.

Няколко проучвания показват добро отно-
шение цена/полза на PPV23 в общата попула-
ция над 65 г., но няма данни при пациенти с 
ХОББ (15, 68). Реваксинация след 5-10 години 
се препоръчва при ваксинирани на възраст 
под 65 години (8). PPV-23 не осигурява пълна 

of a vaccine against M. catarrhalis, which would 
lead to a reduction in the morbidity, mortality 
and the economic burden of COPD.

An analogous approach can be also undertak-
en against S. рneumoniaе. PbPV, whose main ad-
vantage is the serotype-independent immunity, 
is eagerly anticipated.
6. Conclusion 

S. pneumoniaе is a major cause for morbidity 
and mortality worldwide. So far, there is no sat-
isfactory preventive strategy. In patients with 
COPD, PPV-23 (in combination with influenza vac-
cine) is considered the best approach (25).

Patients with COPD are a risk population for 
pneumococcal infections, but the conducted 
randomized trials have low statistical power and 
show no significant efficacy. The meta-analyses in 
the general population show that PPV is effective 
against IPD in people with unimpaired immunity. 
The recommendations for vaccination of patients 
with COPD are based on data from the general 
population, although the efficacy of the vaccine 
is disputable in subjects with co-morbidities.

Data from randomized studies show better 
results in younger individuals. According to the 
non-randomized studies, the vaccination is effec-
tive also in older patients. The official documents 
so far support and recommend the immunization 
of patients with COPD, irrespective of the age (9, 
11, 85).

The effectiveness of the vaccine in respect to 
prevention of pneumonia and/or exacerbation in 
patients with COPD is disputable. The results from 
the two meta-analyses performed in this area 
show that the vaccine may provide some protec-
tion, but it has no statistically significant protec-
tive effect. The non-randomized trials also show 
ambiguous results, but some of them outline dis-
tinct benefits for prevention of respiratory infec-
tions and hospitalizations (using only PPV-23 or 
in combination with influenza vaccine).

In respect to the mortality, the pneumococcal 
vaccine does not show significant reduction of 
death cases. In comparison with the influenza 
vaccine (which clearly leads to a decrease in the 
acute exacerbations), the effectiveness of the 
pneumococcal vaccine is disputable. Neverthe-
less, the vaccination with influenza and pneumo-
coccal vaccine may have a cumulative effect and 
reduce disease exacerbations more effectively 
than each of the two vaccines alone.

Several studies show good price/benefit ratio 
for PPV-23 in the general population above 65 
years, but there is no data about patients with 
COPD (15, 69). Re-vaccination after 5-10 years is 
recommended in those who were vaccinated be-
fore the age of 65 years (8). PPV-23 does not pro-
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защита (тъй като не покрива всички серотипо-
ве) и дълготраен имунитет. 

Усилено се работи по създаването на по-
ефективна пневмококова ваксина. Обучението 
може да намали съществуващите заблуди за 
ваксините в общата популация, а заедно с ле-
карската препоръка – да подобрят отношение-
то към тях. 

В следващите няколко години се очакват 
резултатите за ефикасността на PCV при въз-
растни, а това ще определи позицията на ко-
нюгатната ваксина в превенцията на пневмо-
коковите инфекции при пациенти с хронични 
дихателни заболявания. Вероятно ще има 
нужда от нова PCV, която да обхваща повече 
серотипове. Увеличаването на броя на сероти-
повете във ваксината не може да компенсира 
епидемиологичните серотипови промени. За-
това ще са нужни нови технологии като проте-
ин-базирани или геномни ваксини.

Докато не се открият по-добри възможности, 
настоящата PPV-23 се препоръчва при всички 
пациенти с ХОББ, независимо от възрастта. Те-
жестта на ИПЗ е най-голяма при тях и те биха 
имали полза от ваксинация.
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vide full protection (as it does not cover all sero-
types) and long-term immunity. 

Lots of efforts are invested in the development 
of a more effective pneumococcal vaccine. Edu-
cation can reduce the existing misconceptions in 
the general population about the vaccines, and, 
together with physicians’ recommendations, im-
prove the attitude towards them. 

In the following years, more results about the 
efficacy of PCV in adults are expected, and this 
will determine the position of the conjugate vac-
cine in the prevention of the pneumococcal infec-
tions in patients with chronic respiratory diseases. 
Probably a new PCV, including more serotypes, 
will be necessary. The increase in the number of 
the serotypes in the vaccine cannot compensate 
for the epidemiologic serotypical changes. There-
fore, new technologies like protein-based or ge-
nome vaccines will be needed.

Until better solutions are found, the current 
PPV-23 is recommended for all patients with 
COPD, regardless of their age. The severity of IPD 
is greatest for them and they would have benefits 
from vaccination.
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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.

Ключови думи: ХОББ, инхалаторни кортикостероиди, риск, пневмония
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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

CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE, INHALED 
CORTICOSTEROIDS AND THE RISK OF 
DEVELOPING PNEUMONIA



41

original 
articles
CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE, INHALED 
CORTICOSTEROIDS AND THE RISK OF 
DEVELOPING PNEUMONIA

Thoracic Medicine
Volume V, June 2013, Issue 2

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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Very severe
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без ИКС
without ICS
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S m ok ing S tatus
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без ИКС
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None
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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%)
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Ex-smokers
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Smokers

Стадий на ХОББ
COPD s tage

0%

20%

40%

60%

0%

20%

40%

60%

Лек
Mild

Умерен
Moderate
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Very severe
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без ИКС
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с ИКС
with ICS

без ИКС
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Тютюнопушене
S m ok ing S tatus

с ИКС
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без ИКС
no ICS
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None
Сърдечно-съдови
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Ендокринни
Endocrine
Гастроинтестинални
Gastrointestinal
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20%

40%

80%

60%
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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. 
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ПРОГНОСТИЧНИ ФАКТОРИ  
ЗА БОЛНИЧНА СМЪРТ  
ПРИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ БОЛНИ  
С ПНЕВМОНИЯ ПРИДОБИТА  
В ОБЩЕСТВОТО (ППО)

Резюме
Увод: Пневмониите продължават да бъдат заболявания със смъртност достигаща до 50% при 

пациенти изискващи интензивно лечение и вазопресорна подкрепа. В Европа 15-50% от паци-
ентите с ППО се хоспитализират, което води до генериране на излишни разходи. За да се нама-
лят тези неблагоприятни тенденции е необходимо да се разпознаят високо рисковите пациен-
ти, които биха имали полза от болнично лечение.

Цел: Целта на нашето проучване е да се определят прогностични фактори за болнична смърт 
при пациенти с ППО.

Материали и методи:  Ретроспективно са анализирани 870 хоспитализирани пациенти с 
ППО, средна възраст 59.82 ± 16.96 години, мъже 56.4%. Сравнихме прогностичната стойност на 
CURB-65, CRB-65, CRP и левкоцитния брой в деня на хоспитализацията, както и влиянието на 
коморбидитета, дихателната недостатъчност (ДН),  разпространеността на пневмоничния ин-
филтрат и антибактериалното лечение върху изхода от заболяването. За обработка на данните 
се използва статистическа програма SPSS Statistics 17.0 и методите T-Test, ANOVA, χ2test.

Резултати: Установихме най-висока прогностична стойност за болнична смърт за CURB-65 
(AUC=0.908) и CRB-65 (AUC=0.896), следвани от CRP (AUC=0.665) и левкоцитния брой (AUC=0.628). 
Сред болните с придружаващи заболявания смъртността е по-висока при всяка една от риско-
вите групи оценени с CURB-65. Процентът на починалите варира от 1.6% при пациенти без ди-
хателна недостатъчност до 78.9% при тези с трета степен ДН. Смъртността при мултилобарните 
пневмонии е значимо по-висока от тази при монолобарните (p<0.05).

Комбинирането на макролид и бета-лактамен антибиотик подобрява изхода от заболяването 
(p<0.05).

Заключение:  CURB-65 и CRB-65 са най-надеждни прогностични маркери за болнична смърт. 
Комбинираното лечение с бета-лактамен и макролиден антибиотик подобрява преживяемостта 
в сравнение с монотерапия с тези средства.

Ключови думи: пневмония, прогностични фактори, болнична смъртност
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Abstract
Introduction: Pneumonias continue to be the diseases with mortality rates reaching 50% in 

patients requiring intensive care and vasopressor support. Along with COPD they are responsible 
for the largest number of respiratory premature death. In Europe 15-50% of patients are hospitalized 
with a CAP which generates unnecessary costs. It is necessary to identify high-risk patients who would 
benefit from hospitalization to reduce these negative trends.

Aim: To determine prognostic factors for in-hospital mortality in patients with CAP.
Materials and methods: This is a retrospective analysis of 870 hospitalized patients with CAP, mean 

age 59.82 ± 16.96 years, males 56.4%. The prognostic value on the disease outcome of CURB-65, CRB-
65, CRP and leukocyte count on the day of admission is compared. Also the impact of comorbidities, 
respiratory failure, the spread of pneumonic infiltrate and antibacterial treatment are assessed. Data 
were processed by statistical program SPSS Statistics 17.0 and methods T-Test, ANOVA, χ2test.

Results: We found CURB-65 (AUC=0.908) and CRB-65 (AUC=0.896) had the highest predictive value 
for in-hospital death. They were followed by CRP (AUC=0.665) and leukocyte count (AUC = 0.628). 
Among the patients with comorbidities, mortality was higher in each of the risk groups evaluated 
by CURB-65. Mortality ranged from 1.6% in patients without respiratory failure to 78.9% in those 
with grade 3 respiratory failure. Mortality in multilobar pneumonias was significantly higher than in 
monolobar (p<0.05).

The combination of a macrolide and beta-lactam antibiotic improves the outcome of the disease 
(p<0.05).

Conclusion: CURB-65 and CRB-65 are the most reliable prognostic markers for in-hospital death. 
Combination treatment with beta-lactam antibiotics and macrolide improves survival compared to 
monotherapy with these agents.

Keywords: pneumonia, prognostic factors, in-hospital mortality
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Introduction:
Pneumonias continue to be the diseases with 

mortality rates reaching 50% in patients requir-
ing intensive care and vasopressor support (1, 12). 
Along with COPD are responsible for the largest 
number of respiratory premature death (13). In 
Europe 15-50% of patients are hospitalized with 
a CAP which generates unnecessary costs (5). It is 
necessary to identify high-risk patients who would 
benefit from hospitalization to reduce these nega-
tive trends. The easiest and cheapest way to do this 
in daily practice is usage of scores for assessing the 
severity of pneumonia - CURB-65 (confusion, urea 
>7 mmol/l, respiratory rate ≥30/min, blood pres-
sure <90/60 mmHg, age ≥65 years) in hospital and 
CRB-65 (the previous without urea) in an outpa-
tient setting. Their use is associated with a real risk 
for underestimation of patients with comorbidities 
(11). A lot of markers are investigated in the area of 
determining the severity of pneumonia in order to 
minimize this risk. The leukocyte (white blood cells 
- WBC) count and C-reactive protein (CRP) are the 
most used. They have not been established as a 
good predictor of death (10, 11), but there are pub-
lications demonstrating predictive accuracy for CRP 
similar to the pneumonia severity scores (4, 7).

The decision for hospitalization of patients with 
pneumonia is not anytime based on these scores 
and the risk of death. There are factors such as co-
morbidities, severe hypoxaemia or hypercapnia, the 
extent of radiographic infiltrates, pleural effusions 
and social factors, that are important in determin-
ing the site of treatment (5). 

It is proven that combination treatment with a 
beta-lactam antibiotic and a macrolide is superior 
to beta-lactam monotherapy in terms of survival re-
gardless of the severity of pneumonia and the site 
of care (hospital ward or intensive care unit (ICU)) 
(6, 9).
Aim:

To determine prognostic factors for in-hospital 
mortality in patients with CAP.

Materials and methods:
This is a retrospective analysis of 870 hospitalized 

patients with CAP (Table 1), mean age 59.82±16.96 
years (survivors - 58.55±16.83 years; non-survivors 
- 71.82±13.03 years), males (56.4%). The prognostic 
value on the disease outcome of CURB-65, CRB-65, 
CRP and leukocyte WBC count on the day of admis-
sion are compared. Also the impact of comorbidi-
ties, respiratory failure, the spread of pneumonic 
infiltrate and antibacterial treatment are assessed. 
Data were processed by statistical program SPSS 
Statistics 17.0 and methods T-Test, ANOVA, χ2test.

Увод:
Пневмониите продължават да бъдат заболя-

вания със смъртност достигаща до 50% при па-
циенти изискващи интензивно лечение и вазо-
пресорна подкрепа (1, 12). Заедно с ХОББ са 
отговорни за най-голям брой случаи с прежде-
временна смърт от респираторни заболявания 
(13). В Европа 15-50% от пациентите с ППО се 
хоспитализират, което води до генериране на 
излишни разходи (5). За да се намалят тази не-
благоприятни тенденции е необходимо да се 
разпознаят високо рисковите пациенти, които 
биха имали полза от болнично лечение. Най-
лесни и евтини за приложение в ежедневната 
практика са индексите за оценка на тежестта на 
пневмониите – CURB-65 (confusion – обърква-
не, urea – серумна урея >7 mmol/l, respiratory 
rate – дихателна честота ≥30/min, blood 
pressure – кръвно налягане <90/60 mmHg, age 
– възраст ≥65 години) за стационарни  и CRB-
65 (без урея) за амбулаторни условия. Рискът 
при употребата им, свързан с недооценяване 
на пациентите с придружаващи заболявания, 
е реален (11). По тази причина интензивно се 
проучват маркери, които биха подпомогнали 
определянето тежестта на пневмониите. По-
широко приложимите биомаркери – левкоци-
тен брой и С-реактивен протеин (CRP) – не са 
се наложили като предиктор за летален изход 
(10, 11). Но съществуват и публикации доказва-
щи прогностична точност за CRP сходна с тази 
на индексите за тежест на пневмонията (4, 7).

Не винаги решението за хоспитализация 
на пациенти с пневмония се базира само на 
тези индекси и риска от смърт. Фактори като 
коморбидитет, хипоксемия или хиперкапния, 
разширяване на пневмоничния инфилтрат, 
плеврален излив, и в не малка степен, социал-
ни фактори са важни при определяне мястото 
на лечение (5).

Доказано е, че комбинираното лечение с 
бета-лактамен антибиотик и макролид пре-
възхожда монотерапията с бета-лактам по от-
ношение на преживяемостта независимо от 
тежестта на пневмонията и мястото на лечение 
(болнично или интензивно отделение) (6, 9).
Цел: 

Целта на нашето проучване е да се опреде-
лят прогностични фактори за болнична смърт 
при пациенти с ППО.
Материали и методи:

Ретроспективно са анализирани 870 хос-
питализирани пациенти с ППО (табл. 1), сред-
на възраст 59.82±16.96 години (преживели 
– 58.55±16.83 години; починали – 71.82±13.03 
години). Преобладават мъжете (56.4%). Срав-
нихме прогностичната стойност на CURB-65, 
CRB-65, CRP и левкоцитния брой в деня на хос-
питализацията, както и влиянието на коморби-
дитета, дихателната недостатъчност (ДН), раз-
пространеността на пневмоничния инфилтрат 
и антибактериалното лечение, върху изхода от 
заболяването. За обработка на данните се из-
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Относителният дял на починалите спря-
мо преживелите нараства от 1.2% до 76.3% с 
нарастване тежестта на пневмонията оцене-
на с CURB-65 (табл. 2). При леките и умерено 
тежките пневмонии в нашата група пациенти 
болничната смъртност е сходна с 30-дневната 
определена  в международно проучване сред 
1 068 хоспитализирани пациенти с ППО (8), до-
като сред тежките пневмонии тя е значително 
по-висока. В цитираната група пациенти на 
Lim и сътр. обаче са изключени тези с очакван 
терминален изход и с някои придружаващи 
заболявания, като бронхиектазии и неоплазма 
– фактори, които влияят на изхода от заболява-
нето при анализираните от нас болни.

The number of deceased patients increased from 
1.2% to 76.3% with increasing severity of pneumo-
nia assessed with CURB-65 (Table 2). Patients with 
mild and moderate disease in our group had similar 
in-hospital mortality to 30-day mortality in an inter-
national survey among 1 068 hospitalized patients 
with CAP (8). Mortality rate in our severe pneumo-
nia group was significantly higher. However, Lim et 
al. have excluded patients with pneumonia as an 
expected terminal event and a certain co-morbid 
conditions such as bronchiectasis and neoplasia - 
factors that influence the outcome of the disease in 
analyzed patients. 

ползва статистическа програма SPSS Statistics 
17.0 и методите T-Test, ANOVA, χ2test.
Резултати:

Анализирахме 870 хоспитализирани пациен-
ти с ППО по отношение на болничната смърт-
ност. 

Тежестта на пневмониите бе оценена с инде-
ксите CURB-65 и CRB-65 като общо преоблада-
ват леките – CURB-65=0 (34%) и 1 (26.5%) и уме-
рено тежките пневмонии CURB-65=2 (24.5%), 
а в ИРО –  тежките пневмонии – с резултат за 
CURB-65=3 (26.3%) и 4 (24.3%). 

Results:
In-hospital mortality of 870 patients with CAP 

was analyzed.

The severity of pneumonia was assessed using 
CURB-65 and CRB-65 scores. There was a preva-
lence of mild pneumonia – CURB-65 = 0 (34%) and 
1 (26.5%) and moderate pneumonia CURB-65 = 2 
(24.5%). In the ICU predominated severe pneumo-
nia – CURB-65 results = 3 (26.3%) and 4 (24.3%).

 

Брой пациенти 
–общо
–мъже 
–жени

Възраст (години ± SD): 
Придружаващи заболявания*:
Инфилтрат

–един лоб
–повече от един лоб

Дихателна недостатъчност
Плеврален излив
Изход от заболяването

–преживял
–починал

Дни престой

общо

870
491 (56.4%)
379 (43.6%)

59.82 ± 16.96
512 (58.9%)

719 (82.7%)
151 (17.3%)
255 (29.3%)
178 (20.5%)

787 (90.5%)
83 (9.5%)

8.24 ± 3.51

отделение

737
410 (55.6%)
327 (44.4%)

58.86 ± 16.91
395 (53.6%)

638 (86.6%)
99 (13.4%)

143 (19.4%)
150 (20.4%)

723 (98.1%)
14 (1.9%)

8.29 ± 2.69

ИРО

133
81 (60.9%)
52 (39.1%)

65.15 ± 16.29 
117 (88%)

81 (60.9%)
52 (39.1%)

112 (84.2%)
28 (21.1%)

64 (48.1%)
69 (51.9%)
7.98 ± 6.38

Taбл. 1. Характеристика на пациентите с ППО за 2011-2012, Кли-
ника по пневмология и фтизиатрия, МБАЛ “Св. Марина” – Варнa.

 CURB 65

0
1
2
3
4
5

починали

1.2%
3%

3.2%
50.8%
76.3%
66.7%

National studies (Lim et al) [8]

0.7%
3.2%
3%

17%
41.5%
57%

 CURB 65

0
1
2
3
4
5

Mortality rate

1.2%
3%

3.2%
50.8%
76.3%
66.7%

National studies (Lim et al) [8]

0.7%
3.2%
3%

17%
41.5%
57%

Taбл. 2. Тежест на пневмонията и вътре болнична 
смъртност.

Table 2. Severity of pneumonia and in-hospital 
mortality.

 

Number of patients
–total
–men 
–women

Age (years ± SD):
Comorbidities*:
Radiographic infiltrates

–monolobar
–multilobar

Respiratory failure
Pleural effusion
Outcome of the disease

–survived
–died

Hospital stay (days)

total

870
491 (56.4%)
379 (43.6%)

59.82 ± 16.96
512 (58.9%)

719 (82.7%)
151 (17.3%)
255 (29.3%)
178 (20.5%)

787 (90.5%)
83 (9.5%)

8.24 ± 3.51

hostpital ward

737
410 (55.6%)
327 (44.4%)

58.86 ± 16.91
395 (53.6%)

638 (86.6%)
99 (13.4%)

143 (19.4%)
150 (20.4%)

723 (98.1%)
14 (1.9%)

8.29 ± 2.69

ICU

133
81 (60.9%)
52 (39.1%)

65.15 ± 16.29 
117 (88%)

81 (60.9%)
52 (39.1%)

112 (84.2%)
28 (21.1%)

64 (48.1%)
69 (51.9%)
7.98 ± 6.38

Table. 1. Characteristics of patients with CAP for the 2011–2012 
period, Department of Pneumology and phthisiatrics, MHAT "St. 
Marina" – Varna.

* хронични белодробни заболявания: ХОББ, бронхиална астма, бронхиектазна 
болест; хронични сърдечно-съдови болести: исхемична болест на сърцето, сърдеч-
на недостатъчност; захарен диабет; бъбречна или чернодробна недостатъчност; 
неоплазма; автоимунно заболяване.

* chronic lung diseases: COPD, bronchial asthma, bronchiectasis; chronic cardiovascular 
diseases: ischemic heart disease, heart failure; diabetes mellitus; renal or hepatic failure; 
malignant disease; autoimmune disease.
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Друг фактор, който влияе върху изхода от 
пневмонията е коморбидността. На фигура 
1 ясно се вижда по-големият брой починали 
сред пациентите с придружаващи заболявания 
дори и при еднаква стойност на CURB-65. При 
потенциално подходящите за домашно лече-
ние пациенти с CURB-65 от 0 до 2, дори и при 

Comorbidity is another factor that influences the 
outcome of pneumonia. A large number of deaths 
among patients with concomitant diseases, even at 
the same value of the CURB-65, are clearly shown at 
figure 1. Patients with CURB-65 from 0 to 2, poten-
tially suitable for home treatment, even in the pres-
ence of chronic comorbidities, had non-survivors 



51

Фиг. 1. Влияние на придружаващите заболявания върху изхода от заболяването. 
Fig. 1. Influence of co-morbid conditions on the outcome of the disease.
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наличие на хронични придружаващи заболя-
вания, делът на починалите не надвишава 4.6%. 
Установихме статистически значима разлика в 
стойностите на два серумни маркера на възпа-
лението – левкоцитен брой и CRP (С-реактивен 
протеин) – в деня на хоспитализацията сред 
преживелите и починалите болни:
• левкоцити: преживели – 10.9х10^9, почина-

ли – 14.9х10^9 (p<0.05);
• CRP: преживели – 120.52 mg/L, починали – 

172.13 mg/L (z =-4.673, p<0.05).
Освен това CRP е значимо по-висок при ле-

куваните в ИРО в сравнение с тези лекувани в 
болнично отделение, както в деня на хоспита-
лизация (185.09 mg/L  срещу 119.22 mg/L, t=-
6.284, р<0.001), така и след лечение (73.88 mg/L 
срещу 32.78 mg/L, t=-6.810, р<0.001). За пред-
виждане приема в интензивно отделение AUC 
(AUC – area under the curve) на CRP при хоспита-
лизация е 0.692, а на CURB-65 – 0.837. Hohenthal 
и сътр. установяват подобна зависимост на 
стойностите на CRP преди лечение между ле-
кувани в обикновено и интензивно отделение 
(270 срещу 194 mg/L, р<0.001; AUC – 0.639 ) (7).

Установи се връзка и между CRP и придру-
жаващите заболявания. Докато преди лечение 
няма разлика в стойностите на този белтък 
между пациентите с и без коморбидност, то 
след лечение болните с придружаващи забо-
лявания са със статистически значимо по-ви-
сок CRP в сравнение с тези без придружава-
щи заболявания (31.4 mg/L  срещу 21.4 mg/L, 
t=-4.723, р<0.001). Това би могло да се свърже 
с по-бавното възстановяване от пневмонията 
при болни с хронични заболявания, както и с 
влияние на самите придружаващи заболява-
ния върху стойността на CRP.

Оценихме предиктивната стойност за бол-
нична смърт на пет показателя – CURB-65, CRB-
65, CRP, левкоцитен брой и телесна температура 
в деня на хоспитализацията (фиг. 2). Специфич-
ността и чувствителността им са отразени чрез 

rate that does not exceed 4.6%.

We found a statistically significant difference in 
the values on admission of two serum markers of 
inflammation – WBC count and CRP (C-reactive 
protein) - among survivors and non-survivors:

• WBC: survivors - 10.9x10^9, non-survivors - 
14.9x10^9 (p<0.05);

• CRP: survivors - 120.52 mg/L, non-survivors - 
172.13 mg/L (z=-4.673, p<0.05).
Furthermore, mean CRP levels are significantly 

higher in patients treated in an ICU compared 
to those treated in a hospital ward on admission 
(185.09 mg/L at 119.22 mg/L, t=-6.284, p<0.001) 
and after treatment (73.88 mg/L v/s 32.78 mg/L, t 
=-6.810, p<0.001). In prediction of ICU admission, 
the area under the ROC curve (AUC) for CRP at 
hospitalization was 0.692, and for CURB-65 – 0.837. 
Hohenthal et al. founds a similar dependence of 
the mean values of CRP on admission between 
patients in a hospital ward and those in an ICU 
(270 v/s 194 mg/L, p<0.001; AUC - 0.639) (7).

It was found an association between CRP and 
concomitant diseases. There was no difference in 
the levels of this protein before treatment between 
patients with and without co-morbidities. But the 
mean CRP levels after treatment were significantly 
higher in the patients with concomitant diseases 
than those without (31.4 mg/L versus 21.4 mg/L, 
t=-4.723, p<0.001). That could be associated 
with a slower recovery in patients with chronic 
diseases and also with the influence of co-morbid 
conditions on the levels of CRP.

We assessed the predictive value for in-hospital 
death of five indicators - CURB-65, CRB-65, 
CRP, WBC and body temperature on the day of 
admission (Fig. 2). Specificity and sensitivity were 
evaluated by the area under the curve (AUC). 
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площта под кривата (AUC – area under the curve). 
Установихме най-висока прогностична стой-
ност за болнична смърт за CURB-65 (AUC=0.908) 
и CRB-65 (AUC=0.896). Те са по-високи от някои 
от цитираните в литературата стойности – за 
CURB-65 AUC = 0.73–0.87, а за CRB-65 AUC = 
0.69–0.68 (определени за 30-дневна смъртност) 
(3, 11). Capelastegui и сътр. сравняват двете ска-
ли и установяват еднакви AUC = 0.84–0.89 (2) 
– стойности, които се доближават до нашите. 
Фактът, че двата индекса предвиждат летален 
изход в сходна степен, дава възможност за рав-
ностойна употреба на CRB-65 на места, където 
не е възможно изследване на серумната урея. 

С по-ниска прогностична стойност за смърт 
сред нашите болни са CRP (AUC=0.665) и левко-
цитния брой (AUC=0.628). На практика телесна-
та температура не влияе на изхода от заболява-
нето (AUC=0.381) (фиг. 2).

We found CURB-65 (AUC=0.908) and CRB-65 
(AUC=0.896) had the highest predictive value 
for in-hospital death. They were higher than 
some data cited in the literature - for CURB-65 
AUC = 0.73-0.87 and for CRB-65 AUC = 0.69-0.68 
(determined for the 30-day mortality (3, 11)). 
Capelastegui et al. compared the two pneumonia-
specific severity scores and established identical 
AUC = 0.84-0.89 (2) - values that are similar to 
ours. The fact that those scores provided identical 
prediction for death allows usage of CRB-65 in 
places where measurement of serum urea is not 
possible .

Predictive value for mortality was lower for CRP 
(AUC=0.665) and leukocyte count (AUC=0.628). 
Practically, the body temperature does not affect 
the outcome of the disease (AUC=0.381) (Fig. 2).
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Фиг. 2. Оценка на вероятността от болнична смърт.
Fig. 2. Evaluation of the likelihood of in-hospital death. 

Сред всички пациенти с дихателна недоста-
тъчност (ДН) са около 30%. За ИРО този процент 
е 84, като най-честото нарушение е изолирана-
та хипоксемия (I-ва степен ДН) – 68.4% (табл. 
3). Смъртността при болните без отклонения 
в кръвните газове е 1.6%, а при ДН съответно 
24.9% при I-ва степен, 20% при II-ра степен и 
78.9% при III-та степен.

A respiratory failure was found in 30% among 
all patients. That percentage was 84 in an ICU. The 
most frequent disorder was isolated hypoxemia - 
68.4% (table 3). Mortality in patients with normal 
blood gases was 1.6% and reached 24.9% in grade 
1, 20% in grade 2 and 78.9% in grade 3 respiratory 
failure.

 Дихателна недостатъчност

Няма 
I-ва степен
II-ра степен
III-та степен

общо

615 (70.7%)
221 (25.4%)

15 (1.7%)
19 (2.2%)

отделение

594 (80.6%)
130 (17.4%)

10 (1.4%)
3 (0.4%)

ИРО

21 (15.8%)
91 (68.4%)

5 (3.8%)
16 (12%)

Taбл. 3. Честота на дихателната недостатъчност. 

Respiratory failure

None
Grade 1
Grade 2
Grade 3

Total

615 (70.7%)
221 (25.4%)

15 (1.7%)
19 (2.2%)

Hospital ward

594 (80.6%)
130 (17.4%)

10 (1.4%)
3 (0.4%)

ICU

21 (15.8%)
91 (68.4%)

5 (3.8%)
16 (12%)

Table 3. Incidence of respiratory failure.

Установи се зависимост на изхода от заболя-
ването от разпространеността на пневмонич-
ния инфилтрат. При мултилобарните пневмо-
нии починалите са 21.2%, а при монолобарните 
7.5% (p<0.05). 

Анализирайки антибактериалното лечение 
установихме разлика между обикновено и ин-
тензивно отделение (табл. 4). Най-често в бол-
ничното отделение е прилагана монотерапия 
с бета-лактамен антибиотик (30.4%), последва-
на от комбинация на бета-лактам и макролид 

It was found a relationship between the spread 
of pneumonic infiltrates and the outcome of the 
disease. Mortality rate was 21.2% in multi lobar 
and 7.5% in mono lobar pneumonias (p<0.05).

Analyzing antibacterial treatment, we founded 
a difference between that in the hospital ward 
and in the intensive care unit (Table 4). The 
most often used antibacterial treatment in the 
ward was beta-lactam antibiotic alone (30.4%), 
followed by a combination of a beta-lactam and 
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АБ лечение

β-лактам или макролид
β-лактам + макролид

β-лактам
β-лактам + макролид

Болнично 
отделение

ИРО

починали

3.6%
-

76%
23.1%

p-value

0.01

0.005

преживели

96.4%
100%
24%

76.9%

Taбл. 5. Смъртност при пациентите лекувани с β-лактам и макро-
лид самостоятелно или в комбинация.

Antibacterial treatment 

β-lactam оr macrolide 
β-lactam +macrolide 

β-lactam
β-lactam +macrolide 

Hospital 
ward 

ICU

Non-survivors 

3.6%
-

76%
23.1%

p-value

0.01

0.005

Survivors 

96.4%
100%
24%

76.9%

Table 5. Mortality rate in patients treated with β-lactam and 
macrolide alone or with a combination of the two antibiotic groups.

(25.8%). В ИРО при 39.1% са приложени раз-
лични от посочените в таблица 4 антибиотични 
комбинации от два или повече медикамента 
(група „други”). Честа е и употребата на комби-
нирано лечение бета-лактамен антибиотик и 
флурохинолон (29.3%).

a macrolide (25.8%). In the ICU at 39.1% of cases 
antibiotic combinations of two or more drugs, 
different than those specified in Table 4, was 
applied (group "others"). It was also common 
the combination of a beta-lactam antibiotic and 
fluoroquinolones (29.3%).

Болнично отделение

30.4%
3.9%

25.8%
6.5%

17.2%
16.1%

ИРО

18.8%
-

10.5%
2.3%

29.3%
39.1%

 

β-лактам
макролид

β-лактам+макролид
флурохинолон

β-лактам + флурохинолон
Други 

Taбл. 4. Честота на приложените антибактериални 
лечебни схеми. 

Hospital ward

30.4%
3.9%

25.8%
6.5%

17.2%
16.1%

ICU

18.8%
-

10.5%
2.3%

29.3%
39.1%

 

β-lactam
macrolide 

β-lactam +macrolide 
fluoroqunolone 

β-lactam + fluoroqunolone 
Others 

Table 4. Frequency of the applied antibacterial 
regimens.

Сравнихме болничната смъртност при паци-
ентите лекувани емпирично с бета-лактамен 
или макролиден антибиотик самостоятелно 
с тази при лекуваните с комбинация от двете 
групи медикаменти. Това са общо 482 пациента 
(444 в болнично отделение и 38 в ИРО). Пациен-
тите са сравними по възраст и тежест на забо-
ляването. Преобладават болните над 50 години 
(73.5%), както и тези с CURB-65 = 0 и 1 (общо 
66.6%) и 2 (23.3%).

 Установи се предимство на комбинираното 
лечение спрямо монотерапията по отношение 
на изхода от заболяването – смъртността е по-
висока при пациентите на монотерапия. Този 
факт е много по-отчетлив за болните лекувани 
в интензивно отделение (табл. 5).

We compared in-hospital mortality in patients 
treated empirically with beta-lactam antibiotic or 
macrolide alone to that in patients treated with 
the combination of the two drug group. There 
were a total of 482 patients (444 in the ward and 
38 in the ICU). Patients had comparable age and 
severity of the disease. Patients 50 years and older 
(73.5%) and those with CURB-65 = 0 and 1 (total 
66.6%) and 2 (23.3%) predominated.

It was found an advantage of the combination 
therapy compared to monotherapy at the 
outcome of the disease - the mortality rate was 
higher in monotherapy. That fact was more 
pronounced in patients treated in the ICU (Table 
5).

Обсъждане и заключение:  
И в нашето проучване CURB-65 и CRB-65 се ут-

върждават като надеждни прогностични факто-
ри за болнична смърт. Те са значимо по-добри 
от възпалителните маркери CRP и левкоцити. 
Въпреки това CRP може да допринесе за оценка 
на тежестта на пневмонията – има достоверна 
разлика в стойностите му сред преживелите и 
починалите. След лечение остава по-висок при 
болните с коморбидитет вероятно във връзка 
с по-бавното им възстановяване или с влияние 
на самите придружаващи заболявания върху 
стойността на белтъка. Освен това коморбид-
ността, дихателната недостатъчност и  мулти-
лобарната разпространеност на пневмонич-
ния инфилтрат също увеличава смъртността, 
и трябва да се имат в предвид при преценка 
мястото на лечение, дори и на пациенти с леки 
според CURB-65 и CRB-65 ППО. 

Комбинираното лечение с бета-лактамен и 
макролиден антибиотик подобрява преживяе-
мостта в сравнение с монотерапия, като статис-
тическата достоверност е по-голяма при изис-
кващите интензивни грижи пациенти. 

Discussion and conclusion:
In our study CURB-65 and CRB-65 are confirmed 

as reliable predictors of an in-hospital death. They 
are significantly better than the inflammatory 
markers CRP and leucocytes. However, CRP can 
also help in assessing the severity of pneumonia 
– there is a significant difference in the mean 
value among the survivors and the non-survivors. 
CRP remains higher after treatment in patients 
with comorbidities. It could be connected with 
patients’ slow recovery or with the impact of the 
concomitant disease on the value of this protein. 
Furthermore, comorbidity, respiratory failure 
and multilobar spread of pneumonic infiltration 
also increases mortality and should be taken 
into account in assessing the site of care, even 
in patients with mild CAP (according to CURB-65 
and CRB-65). 

Beta-lactam and macrolide combination 
therapy improves survival in comparison to 
monotherapy, and the statistical significance is 
higher in patients with a need of intensive care.
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Основни недостатъци на това проучване са 
ретроспективния му характер, както и липсата 
на контролна група от амбулаторно лекувани 
пациенти за сравняване на смъртността при 
еднаква тежест на пневмонията, но различно 
място на лечение.

Major disadvantages of this study are its 
retrospective nature and the lack of an outpatients’ 
control group to compare mortality rate in an 
equal pneumonia severity, but a different site of 
care.
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Резюме
В страната за периода от 2009г. до 2012г. през седмиците на „Отворените врати” са изследвани 

62 815 граждани. Открити са 693 случая на болни с активна туберкулоза и 2 199 с латентна ту-
беркулозна инфекция (ЛТБИ). 

Цел на  настоящата статия е да се представят резултатите за област Русе. Използвани са да-
нните за Русе от Годишните статистически отчети на СБАЛПФЗС – Русе и отчетите за извърше-
ната дейност през седмиците на отворените врати. За периода от 2009г. до 2012г. са анкетирани  
5 400 граждани. На 4 065 от тях са извършени прегледи. Открити са 13 нови случаи на болни с 
активна туберкулоза и 156 с латентна туберкулоза. Новооткритите туберкулозно болни през 
седмиците на Отворени врати варират между 7.3% и 4% за година. Наблюдава се тенденция за 
повишаване на броя на регистрираните лица с латентна туберкулозна инфекция (ЛТБИ) по вре-
ме на инициативата – от 6% през 2009г. достигат 14.3% през 2012г.

При сегашната заболеваемост от туберкулоза активната инициатива “Отворени врати” е ефек-
тивна за ранното откриване и лечение на белодробната туберкулоза независимо от относител-
но малкия брой новооткрити болни, тъй като се осигурява достъп до квалифицирана медицин-
ска помощ и се скъсява пътя на рисковите пациенти. 

Ключови думи: седмица на „Отворените врати”, белодробна туберкулоза, латентна туберку-
лозна инфекция

Д. Ковачева, Д. Граматиков, Х. Метев, Н. Евгениев

Специализирана Белодробна Болница, СБАЛПФЗС – Русе 
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Specialized Pulmonary Hospital, SHATPPD – Ruse

Abstract
In Bulgaria 62 815 people were investigated between 2009 and 2012 in the weeks of “Open Doors”. 

There were found 693 new cases of patients with active tuberculosis and 2 199 with latent tuberculosis 
infection (LTBI). 

THE aim of this study is to present the results for Rousse region. The data from annual statistical 
reports of Specialized Pulmonary Hospital – Rousse, and patients data  through the “Open Doors” 
2009 – 2012, Ruse were used. For the period from 2009 to 2012 5 400 people were surveyed. On  
4 065 of them were performed physical examination. There were found 13 new cases of patients with 
active tuberculosis and 156 with latent tuberculosis. New TB cases diagnosed in the weeks of “Open 
Doors” range between 7.3% and 4% per year. There is a tendency to increase the number of registered 
persons with LTBI in the initiative, from 6% in 2009 to 14.3% in 2012.

In the current prevalence of active tuberculosis, "Open Doors" initiative is effective for early detection 
and treatment of pulmonary tuberculosis despite the relatively small number of newly diagnosed 
patients, as it provides access to medical attention and shortens the path of risk patients.

Key words: week of “Open Doors”, pulmonary tuberculosis, latent tuberculosis infection

"OPEN DOORS" INITIATIVE – 
RESULTS AND PERSPECTIVES  
IN ROUSSE
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Увод:
Според последните статистически данни на 

СЗО новоткритите случаи на туберкулоза на-
маляват от няколко години, но въпреки това  
глобалната тежест  на туберкулозата остава 
огромна.

През 2011 г. са регистрирани 8.7 млн. нови 
случаи на туберкулоза, 13% ко-инфектирани с 
HIV. 1.4 милиона души са починали от туберку-
лоза.

Мултирезистентната туберкулоза (MDR-TB) 
продължава да расте и достига почти 60 000 в 
световен мащаб през 2011 г. Свръхрезистент-
ната туберкулоза, или XDR-TB, е 9.0%  от MDR-
TB в световен мащаб (3).

В Европа за 2011 година са отчетени 295 968 
нови случая на TB, 56.5% от тях са ко-инфекти-
рани с HIV. Смъртността е над 44 000 в абсолю-
тен брой.

Около 30 000 са откритите MDR-TB случаи 
в Европа за 2011 година, като 11% от тях са 
свръхрезистентна ТБ (XDR-TB). 

В 18 от 53-те европейски страни е съсредо-
точена: 
• 85% от заболеваемостта и болестността от 

туберкулоза в цяла Европа;
• 92% от смъртността от белодробна туберку-

лоза; 
• 91% от TB/HIV ко-инфектираните за Европа;
• 98% от всички MDR-TB. 

Тези 18 страни са обединени в група с най-
голям приоритет на наблюдение (HPC - high-
priority countries) и България е една от тях. 

Останалите са: Армения, Азербайджан, Бе-
ларус, Естония, Грузия, Казахстан, Киргизстан, 
Латвия, Литва, Молдова, Румъния, Русия, Та-
джикистан, Турция, Туркменистан, Украйна и 
Узбекистан (6).
Проблемът туберкулоза в България:

Благодарение на предприетите дейности 
в изпълнение на „Националната програма за 
превенция и контрол на туберкулозата в Ре-
публика България”, на Програма „Подобряване 
на контрола на туберкулозата в България” и 
Програма „Укрепване на Националната про-
грама по туберкулоза в България”, които се 
финансират от Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберкулоза и малария, в България през 
последните години се наблюдава тенденция за 
намаляване на заболеваемостта от туберкуло-
за – от 38.5 на 100 000 през 2008 г. до 27.9 на 
100 000 през 2011 г. В сравнение, с тази в стра-
ните от ЕС (средно 14.2 на 100 000 население) 
тя е около 2 пъти по-висока. За област Русе за-
болеваемостта е по-ниска в сравнение с тази 
за страната (табл. 1) (2, 5).

Introduction:
According to the latest statistics of WHO new 

cases of TB have reduced for several years, but 
despite this encouraging progress, the global 
burden of TB remains enormous. There were an 
estimated 8.7 million incident cases of TB in 2011, 
13% co-infected with HIV. There were also 1.4 mil-
lion deaths from TB.

The number of cases of MDR-TB is increasеd 
and reached almost 60 000 worldwide in 2011. 
The average proportion of MDR-TB cases with 
XDR-TB (extensively drug-resistant TB) is 9.0% (3).

In 2011, the countries of the WHO European Re-
gion detected 295 968 new TB cases and relapses, 
56.5%  co-infected with HIV. In the European Re-
gion TB mortality was around 44 000 in total.

In 2011, almost 30 000 multidrug-resistant tu-
berculosis (MDR-TB) cases in the European Re-
gion were detected. Extensively drug-resistant 
tuberculosis (XDR-TB) representing 11% of the 
MDR-TB cases in the European Region.

Taking in consideration this data, and the fact 
that the vast majority of the TB burden occurs in 
the 18 high-priority countries of the European re-
gion (91% of TB/HIV co-infections, and 98% of the 
MDR-TB), the main efforts to combat and prevent 
TB in the region need to be focused there.

In 18 of the 53 European countries is concen-
trated:
• 87% of the TB incidence, 87% of the prevalence; 

• 92% of the mortality caused by TB; 

• 91% of TB/HIV co-infections;
• 99% of the MDR-TB. 

These 18 countries are united in a group with 
the highest priority monitoring (HPC - high-prior-
ity countries). One of them is Bulgaria. 

The other are: Armenia, Azerbaijan, Belarus, 
Estonia, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, 
Lithuania, Moldova, Romania, Russia, Tajikistan, 
Turkey, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan (6).

The problem of tuberculosis in Bulgaria:
Thanks to the activities of "National Programme 

for Prevention and Control of Tuberculosis in the 
Republic of Bulgaria", programme "Improvement 
of Tuberculosis Control in Bulgaria", programme 
"Strengthening of the National Tuberculosis Pro-
gramme in Bulgaria", financed by the Global Fund 
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, in Bul-
garia in recent years there has been a decreasing 
trend in the incidence of tuberculosis – from 38.5 
per 100,000 in 2008 to 27.9 per 100,000 in 2011 
compared, however, with this EU countries (av-
erage 14.2 per 100 000 population) it is about 2 
times higher. For Ruse incidence is lower in com-
parison with that of the country (table 1) . (2, 5)
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Специализираната Белодробна болница в 
Русе разполага със стационарен блок с 2 от-
деления и 95 легла, и с диагностично-консул-
тативен блок, където работят специализирани 
кабинети за доболнична помощ, рентгенова, 
микробиологична и клинична лаборатория.
 Цел:

Да представим резултатите от инициативата 
„Седмица на отворени врати“ (СОВ) за период 
от 2009 до 2012г. за област Русе. 
Материали: 

Използвани са данните за област Русе от Го-
дишните статистически отчети на СБАЛПФЗС – 
Русе и отчетите за извършената дейност през 
седмиците на отворените врати. За периода от 
2009г. до 2012г. са анкетирани 5 400 граждани. 
На 4 065 от тях са извършени прегледи.
Резултати за област Русе:

СБАЛПФЗС – Русе организира четири пъти 
годишно  СОВ. От 2009 до 2012 година са про-
ведени 14 пъти седмици на „Отворени врати”, 
анкетирани са 5 400 граждани, от тях на 4 065 
са извършени прегледи. Открити са 13 нови 
случая на болни с активна туберкулозна ин-
фекция и 156 с латентна туберкулозна инфек-
ция (Фиг. 1) (1).

Pulmonary Hospital (SHATPPD) Ruse has an 
inpatient unit with 2 wards and 95 beds, and 
diagnostic-consultative centre, which employs 
specialized offices for outpatient, X-ray, microbio-
logical and clinical laboratory.

Objective:
To present the results of the "Open Door" initia-

tive in region Ruse (2009 – 2012).

Materials:
The data from annual statistical reports of Spe-

cialized Pulmonary Hospital – Ruse, and patients 
data  through the “Open Doors” 2009 – 2012, Ruse 
were used.

Results for Ruse:
Four times per year SHATPPD – Ruse organized 

“Week for Open Doors” (WOD). From 2009 to 2012 
there have been 14 times WOD. 5 400 people were 
surveyed. Physical examination were performed 
on 4 065 of them. There were found 13 new cases 
of patients with active tuberculosis infection and 
156 with latent tuberculosis infection (Fig. 1) (1).

Между 2009 и 2012 г. през СОВ в страната са 
изследвани  62 815 граждани. Открити са 693 
случая на болни с активна туберкулоза и 2 199 
с латентна туберкулозна инфекция.

5 400 граждани са анкетирани за този пери-
од в Русе. От тях са прегледани 4 065. 2 591 са 
били клинично здрави. 1 447 са били съмни-
телни, като сред тях са открити 156 с ЛТБИ и 13 
нови болни с активна туберкулоза. На Фиг. 2 са 
представени резултатите от СОВ за област Русе 
по години.

In the country 62 815 people were questioned 
between 2009 and 2012 in the WOD. There were 
found 693 cases of patients with active tubercu-
losis and 2 199 with latent tuberculosis infection.

5 400 people were questioned for these years 
in Ruse. 4 065 have performed physical examina-
tion. 2 591of them were healthy, 1 447 were sus-
pected.There were found 156 patients with LTBI 
and 13 new patients with active tuberculosis.

The results in years are present in Fig. 2

Година

2009
2010
2011
2012

България
33,6
30,6
27,9

Русе област
29,9
30,3
21,1
21,8

Заболеваемост от туберкулоза (на 100 000 население) Year

2009
2010
2011
2012

Bulgaria
33,6
30,6
27,9

Ruse region
29,9
30,3
21,1
21,8

Incidence of tuberculosis (per 100 000 population)

Табл. 1. Сравнителни данни за заболеваемостта 
от туберкулоза за страната и област Русе (период 
2009г. – 2012г.).

Фиг. 1. Резултати от седмиците “Отворени врати” 
2009 – 2012 г. за област Русе.

Fig. 1. Results of the "Open door" for 2009-2012, 
region Ruse.

Таble 1. Comparative data on the incidence of 
tuberculosis in the country and region Ruse (period 
2009 - 2012).

2591

1305

169 156

1335

13

Анкетирани без данни за ТБК
Questioned - not suspected

Анкетирани - прегледани - здрави
Questioned-examined-healthy

Съмнителни
Suspected

Открити
Patients with active tuberculosis

ЛТБИ
LTBI
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2009г. бяха организирани само две кампании 
СОВ, поради което броят на пациентите е по- 
малък в сравнение с другите години. 
ЛТБИ за област Русе:

Наблюдава се тенденция за повишаване на 
броя на регистрираните лица с ЛТБИ по време 
на инициативата – от 6% през 2009 достигат 
14.3% през 2012 г. Това е свързано и с добрата 
организация на работа на БЦЖ екипа, който в 
СБАЛПФЗ – Русе не беше ликвидиран (Фиг. 3).

In 2009 only 2 campaigns were organized, so 
the number of patients is smaller compared with 
other years.
LTBI for Ruse

There is a tendency to increase the number of 
registered persons with LTBI in the initiative, from 
6% in 2009, reaching 14.3% in 2012. This is associ-
ated with better organization of work of the BCG 
team, which in SHATPPD – Ruse was not liquidat-
ed (Fig. 3).

Новоткрити ТБК за област Русе: 
От 2007 до 2012 се наблюдава тенденция за 

намаляване на заболеваемостта за област Русе 
от 37.0 до 21.8 на 100 000 население. Новоот-
критите туберкулозно болни през седмиците 
на Отворени врати за периода 2009 – 2012г. ва-
рират между 7.3% и 4% за година (Фиг. 4).

New cases with active tuberculosis in region 
Ruse

From 2007 to 2012 there is a tendency to reduce 
morbidity in Rousse from 37.0 to 21.8 per 100 000 
population. New TB cases diagnosed in the weeks 
of open doors range between 7.3% and 4% per 
year (Fig. 4).

Фиг. 2. Резултати по години за област Русе. Fig. 2. Results divided by years for region Ruse.

Фиг. 3. Открити пациенти с латентна туберкулозна 
инфекция през СОВ.

Фиг. 4. Новооткрити пациенти с активна туберку-
лоза за област Русе през седмиците на СОВ 2009 
– 2012г. 

Fig. 4. New diagnosed patients with tuberculosis 
during 2009 – 2012. 

Fig. 3. Diagnosed patients with LTBI during 2009 – 
2012.

2009 2010 2011 2012

519
51
8

2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

95
3

10
48

38
74
7

12
87

19
09

340
14
9

97
712

47

2
8960

84
8

11
96

Анкетирани
Questioned

Прегледани
Physical examination
Съмнителни
Suspected

ЛТБИ
LTBI

Открити ТБК
New patients with
active tuberculosis

2009 2010 2011 2012

700

600

500

400

300

200

100

0

Всички ЛТБИ
LTBI

ЛТБИ открити през
седмиците “Отворени врати”
LTBI detected during the weeks
of Open Doors

31
3

19

58
1

8

45
1

40

62
4

89

 

2009 2010 2011 2012

70

60

50

40

30

20

10

0

Новооткрити ТУБ болни
 All new TB cases 

Новооткрити ТУБ болни през
седмиците “Отворени врати”
New TB case found in WOD

69

5 3 3 2

64

47 50



60

оригинални 
статии

“ОТВОРЕНИ ВРАТИ” – 
 РЕЗУЛТАТИ И ПЕРСПЕКТИВИ  

ЗА ОБЛАСТ РУСЕ 

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2

В последните 2 години рентгенографиите и 
туберкулиновите проби са почти на едно ниво 
и по-малко от 2009 – 2010 г., което се дължи на 
по-добро прецизиране и организация на рабо-
та (Фиг. 5). 

In the last 2 years radiographs and tuberculin 
tests were almost in the same level  and less than 
2009 – 2010, which is due to a better precision 
and organization of work (Fig. 5).

Към настоящата статия представяме два слу-
чая на пациенти с новооткрита активна тубер-
кулоза, открити през седмиците на „Отворени 
врати”:

Клиничен случай 1: Жена на 50 години, 
здравно неосигурена, с протрахиран брон-
хобелодробен, болков, астеноадинамичен и 
фебрилно-интоксикационен синдром. От про-
веденото микробиологично изследване на 
храчка – БК дир. (+) (Фиг. 6). 

In this study we present two clinical cases with 
new diagnosed active pulmonary tuberculosis 
during weeks of "Open Doors":

Clinical case 1: Female, 50 years old, uninsured, 
with prolonged broncho-pulmonary syndrome, 
pain, intoxication and fever. Mycrobiological test 
– BK (+) (Fig. 6). 

Клиничен случай 2: Мъж на 70 годишна въз-
раст, с протрахиран астеноадинамичен синд-
ром и увеличени лимфни възли в шийната об-
ласт. БК (-). Доказан специфичен лимфаденит 
след биопсия на лимфен възел. От представе-
ната рентгенография, данни за медиастинална 
лимфаденомегалия (Фиг. 7). 

Clinical case 2: Male, age 70, with prolonged 
asteno-adynamia syndrome and lymph nodes in 
the neck area. BC (-). After lymph node biopsy the 
diagnosis tuberculosis lymphadenitis was proved 
(Fig. 7).

Фиг. 5. Диагностични изследвания (рентегено-
графия на бял дроб и туберкулинови проби) по 
години.

Fig. 5. Dignostic tests (X-ray of lung and tuberculin 
tests) by years.

Фиг. 6. Рентгенография на бял дроб на пациентката 
с данни за инфилтративна туберкулоза в дясна бе-
лодробна половина, оформени кавитации в дясно, 
върхово, подключично.

Фиг. 7. Рентгенография на бял дроб – разширен 
медиастинум с рентгенографски данни за лимф-
аденомегалия. В дясно върхово инфилтративно 
засенчване.

Fig. 6. X-ray of lung – patient with active pulmonary 
tuberculosis in the right, cavitation in the right upper 
lobe. 

Fig. 7. X-ray of lung – enlarged mediastinum, 
lymphadenomegaly. Infiltrative process in the right 
upper lobe.
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Перспективи на инициативата „Отворени 
врати”:

Постигане на глобалната цел на СЗО за нама-
ляване на заболеваемостта и смъртността от 
ТБК наполовина до 2015г., което за Европа и в 
частност  България едва ли ще бъде осъщест-
вено.

Туберкулозата е не само медицински, но и 
социално-икономически проблем за обще-
ството, тъй като нейното разпространение е 
свързано с актуални в момента явления като 
икономически спад, непълноценно хранене, 
злоупотреба с алкохол и наркотици, миграци-
ята, особено сред ромите, разпространението 
на HIV, хронични неспецифични възпалителни 
заболявания на белите дробове, замърсяване 
на околната среда, хроничен стрес и т.н. 

В този смисъл инициативи като „Отворени 
врати“ имат място, независимо от относител-
но малкия брой новооткрити болни, тъй като 
се осигурява достъп до квалифицирана меди-
цинска помощ и се скъсява пътя на рисковите 
пациенти. 

В Русе провеждаме 2 или 3 пъти годишно по-
добни инициативи и за неспецифичните бело-
дробни заболявания.
Дискусия:

Трудно е да се определи конкретната фи-
нансова полза. Ориентировъчно разходите 
за една седмица на инициативата “Отворени 
врати” за СБАЛПЗС – Русе през годините възли-
зат между 5 000 и 7 500 лева, като в това число 
не влизат сумите за медицинския труд, които 
се изплащат по програмите. По данни на СЗО 
средната сума за лечение на пациент с първа 
линия медикаменти за България е между 5 000 
и 10 000 US $.

Диагностиката и лечението на болните от 
туберкулоза у нас са безплатни за пациента, 
каквито са препоръките на СЗО. В тази връзка 
годишно разходите на МЗ само за осигуряване 
на необходимите медикаменти за болните от 
туберкулоза възлизат на 1.3 млн. лева, а общо 
разходите, свързани с тези болни, възлизат на 
8 млн. лева годишно (4).

DALY (Disability Adjusted Life Years) – изгубени 
години живот, поради заболяване, е често из-
ползван показател за измерване и сравняване 
на резултатите от здравните интервенции.

Perspectives of the "Open Doors":
In Europe and Bulgaria in particular, it is unlikely 

to realize reducing morbidity and mortality from 
TBC half by 2015, which is the global target of 
WHO.

Tuberculosis is not only medical but also social 
and economic problem of society since its dis-
tribution is related to phenomenas such as eco-
nomic crisis, poor nutrition, use of alcohol and 
drugs, migration, eespecially in the gypsies, the 
spread of HIV, chronic nonspecific inflammatory 
lung diseases, environmental pollution, chronic 
stress, etc.

In this sense, initiatives like "Open doors" have, 
regardless of the relatively small number of newly 
diagnosed patients, as it provides access to medi-
cal attention and shortens the path of risk pa-
tients.

In Ruse 2 or 3 times per year are carried out sim-
ilar initiatives for nonspecific lung diseases.

Discussion:
Specific financial benefit is difficult to deter-

mine. The estimated cost for a week of "open 
doors" for SHATPPD – Ruse in the years is between 
5 000 and 7 500 levs, medical work, which is paid 
from the programmes, is not included. Accord-
ing to the WHO, the average amount for treating 
a patient with the first line drugs for Bulgaria is 
between 5 000 and 10 000 US $.

Diagnosis and treatment of tuberculosis in our 
country are free to the patient, such as the WHO 
recommendations. In this regard, the annual cost 
of the MH only to provide the necessary medica-
tion for tuberculosis amounted to 1.3 million bul-
garian levs, and total costs associated with these 
patients amounted to 8 million bulgarian levs per 
year (4).

The disability adjusted life year (DALY) is a com-
monly-used metric for measuring and comparing 
health outcomes across interventions.

Популация

Пациенти
с БК(+) TBК 

Пациенти с БК(-)  
или извънбелодробна TBК 

Пациенти 
с MDR-TB
Пациенти 

с HIV и ЛТБИ
Пациенти 

с HIV и ТБК
Суспектни 

за ТБК

Цена за предотвратени  
DALY (US$)

5–50

60–200

200–800

15–300

100–365

40–200

Интервенция

Конвенционална терапия 
по DOTS 

Конвенционална терапия 
по DOTS

18–24 лечение  
по препоръките на СЗО

Профилактика  
с Isoniazid 
Терапия 

по DOTS и ART
Диагностика 

POPULATION

Patients with  
smear-positive TB

Patients with smear-negative 
or extrapulmonary TB
Patients with MDR-TB

People living with HIV, 
infected with TB

People living with HIV, with 
TB disease

People in whom TB is 
suspected

COST PER DALY  
AVERTED (US$)a

5–50

60–200

200–800

15–300

100–365

40–200

INTERVENTION

First-line treatment  
under DOTS

First-line treatment  
under DOTS

18–24 months of second-line treatment 
under WHO guidelines

Isoniazid  
preventive therapy

First-line drugs  
under DOTS plus ART

Diagnosis of TB using Xpert MTB/RIF  
as an add-on to smear

Taбл. 2. Анализ според DALY, в зависимост от формата на бело-
дробната туберкулоза и необходимото лечение.

Table 2. Analysis by DALY, depending on the form of pulmonary 
tuberculosis and necessary treatment.
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тивно лечение на пневмофтизиатрични забо-
лявания

СЗО – световна здравна организация
DALY –  Disability Adjusted Life Years

Abbreviations:
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Приложена за лечението на туберкулозата, 
DALY  е приблизително равна на една година 
от спасен живот.

В таблицата са обобщени наличните доказа-
телства за рентабилността на интервенциите, 
свързани с TBК, според Глобалния доклад на 
СЗО за 2012 г. (3).

Има пропорционална зависимост между те-
жестта на туберкулозата и стойността в DALY 
(табл. 2).

СЗО определя една интервенция като "мно-
го рентабилна", ако цената на предотвратена-
та DALY е по-ниска от размера на БВП на глава 
от населението на страната, в която тя се осъ-
ществява. Според този показател, интервенци-
ите за TB са силно ценово ефективни. 

Ползите се изразяват не само с парична 
стойност, но и с подобряване в качеството на 
живот, измерено с  QALY (Quality Adjusted Life 
Years), включително и удължаване на живота.
Заключение:

При сегашната заболеваемост от туберкуло-
за активната инициатива “Отворени врати” е 
ефективна за ранното откриване и лечение на 
белодробна туберкулоза.

Applied to TB treatment, a DALY averted is ap-
proximately equal to a year of life saved. The fol-
lowing table summarizes the available evidence 
on the cost effectiveness of interventions for TB 
care and control (3).

There is proportional correlation between the 
severity of tuberculosis and the cost per DALY 
(table 2).

WHO defines an intervention as “highly cost ef-
fective” if the cost per DALY averted is less than 
the GDP per capita of the country in which it is be-
ing implemented. According to this benchmark, 
interventions for TB care and control are highly 
cost effective.

Benefits are expressed not only in monetary 
value but also in improving the quality of life 
measured by the QALY (Quality Adjusted Life 
Years) and prolongation of life.
Conclusion:

In the current prevalence of active TB "Open 
Doors" initiative is effective for early detection 
and treatment of pulmonary tuberculosis.
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КАВИТАЦИИ В БЕЛОДРОБНИЯ 
ПАРЕНХИМ –  ПРОЯВА НА  
ТУБЕРКУЛОЗА ИЛИ ХРОНИЧНА 
МИКОТИЧНА ИНФЕКЦИЯ НА БЕЛИТЕ 
ДРОБОВЕ

Резюме
Върхово разположените кухини съпроводени с инфилтративни сенки в дорзалните сегменти 

на белите дробове при пациенти с хроничен ход на заболяване обичайно се приписват на бело-
дробната туберкулоза. С подобна картина могат да протекат и белодробни инфекции причине-
ни, както от нетуберкулозни микобактерии, така и от гъбични инфекции. Това може да доведе 
до съществени диагностично-терапевтични затруднения.

Представен е клиничен случай на 64 годишен мъж с протрахирани интоксикационен и брон-
хо-белодробен синдром. От проведените инструментални изследвания – рентгенография и 
компютър томография на бял дроб бяха установени кавитации в белодробния паренхим в де-
сен горен белодробен дял. Обсъдена е белодробна туберкулоза. Поради летален изход при па-
циента диагнозата е установена патолого-анатомично – хронична микотична карнифицираща и 
абсцедираща пневмония. 

Ключови думи: кавитации, инфилтративни сенки, туберкулоза, микотична инфекция
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Abstract
The apical distributed cavities accompanied by infiltrative shadows in dorsal segments of the lungs 

in patients with a chronic course of disease are usually attributable to pulmonary tuberculosis. The 
infections caused by nontuberculous mycobacteria, and fungi cоuld occur in a similar manner, and 
this can lead to diagnostic and therapeutic difficulties.

A clinical case of a 64 year old man with prolonged intoxication and broncho-pulmonary syndrome 
is presented. The outcome of research instrumental investigations (X-ray and CT lung) – the cavitations 
in the upper right lobe of the lung were found. Pulmonary tuberculosis was discussed. Due to the fatal 
outcome of the disease the diagnosis was pathological proved – chronic fungal carnification and lung 
abscess.  

Keywords: cavitations, infiltrative shadows, tuberculosis, fungal infection
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Въведение
Ангажирането на респираторния тракт от 

системни гъбични инфекции представлява се-
риозен диагностичен и терапевтичен проблем. 

Типични за Европа причинители на инфек-
ции засягащи белите дробове са род Кандида 
(Candida albicans в около 80% от изолатите), 
Aspergilus fumigatus, Cryptococcus neoformans. 
За Северна, Южна Америка и Африка са ха-
рактерни Histoplasma capsulatum, Coccidioides 
immitis, Blastomyces dermatitidis.

Род Rhizopus, Rhizomucor, Cunninghamella, 
Mucor, Absidia и други причиняват мукорми-
козите – тежки инфекции, ангажиращи пара-
назалните синуси и белия дроб при имуноком-
прометирани пациенти, често завършващи с 
летален изход (1, 3, 6).

Резултати от клинично проучване проведе-
но в китайска университетска клиника за пери-
ода от 01. 2001 г. до 12. 2010 г. (2), обхващащо 
68 пациенти с белодробна микоза, с изолати от 
биопсични и некропсични материали, устано-
вява следната честота на превалиране на уста-
новените микотични причинители:
- род Aspergilus в 55.9%;
- род Cryptococcus в 27.9% ;
- род Candida в 7.4% от случаите. 

Само при 25 от пациентите е била приложе-
на системна противогъбична терапия, което 
свидетелства за съществени диагностични за-
труднения. Отчетен е клиничен отговор при 
20 от лекуваните, което е доказателство за не 
навременно поставена диагноза при 5 от па-
циентите. Като основни предразполагащи фак-
тори за възникване на микотична белодробна 
инфекция се изтъкват: 
- прекомерната употреба на широко спектър-

ни антибиотици;
- имуносупресивна терапия, химиотерапевти-

ци;
- съпътстващи белодробни заболявания: 

ХОББ, тубекулоза и карцином на белите дро-
бове (2, 4).

Представяне на клиничен случай
Мъж на 64 години с оплаквания от общо не-

разположение, отпадналост, загуба на телесна 
маса (6-7kg за 2-3 месеца), субфебрилна темпе-
ратура и прогресивно усилващи се недостиг 
на въздух и кашлища с гнойна експекторация 
от 2 – 3 месеца преди хоспитализацията по не-
гови данни. 

Пациентът е със следните съпътстващи забо-
лявания:

1) ХОББ с 1 хоспитализация по повод обо-
стряне през последната 1 година, не провежда 
терапия с инхалаторен кортикостероид;

2) болест на Бехтерев (не е провеждал био-
логично лечение);

3) исхемична болест на сърцето;
4) дебелочревна дивертикулоза. 
Две години преди настоящата хоспитализа-

ция е лекуван в стационар по повод пневмо-

Introduction
The involvement of the respiratory tract of sys-

temic fungal infections is diagnostic and thera-
peutic problem.

Typical etiological agent of pulmonary infec-
tions widely spread in Europe are Candida spe-
cies (Candida albicans in approx. 80% of isolates), 
Aspergilus fumigatus, Cryptococcus neoformans. 
North, South America and Africa are affected by 
Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, 
Blastomyces dermatitidis.

Genus Rhizopus, Rhizomucor, Cunninghamella, 
Mucor, Absidia are causing the mucormycosis, 
severe infections involving the paranasal sinuses 
and lung in immunocompromised patients often 
with fatal outcome (1, 3, 6).

The results from a clinical study conducted in 
a Chinese university hospital during the period 
from JAN/2001 to DEC/2010 (2), involving 68 pa-
tients with pulmonary mycosis isolates from bi-
opsy and necropsy materials presented:

- Aspergilus species in 55.9%;
- Cryptococcus species in 27.9%;
- Candida species in 7.4% of the cases. 

Only 25 of the patients were given systemic 
antifungal therapy, which indicates significant 
diagnostic difficulties. Reported a good clinical 
response in 20 patients treated, which is evidence 
of delay of diagnosis in 5 of the treated patients. 
As major predisposing factors for the occurrence 
of pulmonary fungal infection are listed:

- excessive use of broad-spectrum antibiotics;

- immunosuppressive therapy, chemotherapy;

- associated pulmonary diseases: chronic ob-
structive pulmonary disease (COPD), tuberculosis 
and lung cancer (2, 4).
Case presentation 

A 64 years old man with complaints of malaise, 
fatigue, weight loss (6-7kg for 2-3 months), low-
grade fever and progressive reinforcing shortness 
of breath, and cough with purulent expectoration 
of 2-3 months before the present hospitalization.

Significant comorbidities:

1) COPD (1 hospitalization for an exacerbation 
in the last one year; not conducted therapy with 
inhaled corticosteroids – ICS);

2) Bechterew's disease (not conducted biologi-
cal treatment);

3) coronary artery disease;
4) colonic diverticulosis.
The patient was admitted to hospital on the 

occasion of pneumonia on the right apical lobe, 

case
presentations   
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При обективното изследване към датата на 
настоящото постъпване пациентът е в увреде-
но общо състояние. Субфебрилен. Астеничен 
хабитус при умерено изразена редукция на 
подкожна мастна тъкан. Щитовидната жлеза 
и периферните лимфни възли не се палпират 
увеличени. При изследване на дихателната 
система се установява сонорен перкуторен 
тон; везикуларно дишане, с прибавени влаж-
ни хрипове в дясно върхово. От сърдечно-съ-
довата система: без патологични пулсации и 
деформации в прекордиума; ритмична нор-
мофреквентна сърдечна дейност, без прибаве-
ни шумове; сърдечна честота – 86/min; артери-
ално налягане – 110/60 mm Hg. Коремът е на 
нивото на гръдния кош, мек, палпаторно небо-
лезнен, без органомегалия. Крайниците са без 
отоци по подбедриците. 

С оглед преценка на диагнозата бяха осъ-
ществени следните инструментални изследва-
ния : 

(1) Рентгенография на гръден кош: нехомо-
генно инфилтративно засенчване в дясно гор-
но белодробно поле с централно разположено 
голямо просветление, разпростиращо се под и 
надключично, разнокалибрени петнисти сен-
ки в дясно долно белодробно поле (Фиг.2); 

Objective examination performed during the 
admission date: The patient is in a poor general 
condition. Asthenic habitus with moderate re-
duction of body mass index, and low grade fever. 
The thyroid gland and peripheral lymph nodes 
were not increased. Respiratory system is pre-
sented with tympanic percussion tone, vesicular 
breathing, with added crackles at the right up-
per lobe. Cardiovascular system: no abnormal 
pulsations and deformations, rhythmic heartbeat 
without added noises, heart rate - 86/min, blood 
pressure - 110/60 mm Hg. The abdomen is at the 
level of the chest, soft, painless, without palpable 
organomegaly. Low extremities – without swell-
ings.

 

In order to assess the diagnosis were performed 
the following evaluations:

(1) Chest X-ray: inhomogeneous infiltrative 
shadow comprises the cavitation in the right up-
per lung field with central located great enlight-
enment up and under the clavicle. Variety of dif-
ferent size shadows presented in the right lower 
lung field (Fig. 2);

ния в дясно върхово, която оздравява с изра-
зена фиброза (Фиг.1).

which healed with marked fibrosis two years ago 
(Fig.1).

Фиг. 1. Рентгенография на бял дроб (антеро-постери-
ор) – две години преди настоящата хоспитализация. 
Данни за фиброза, локализирана в дясно върхово, 
подключично.

Фиг. 2. Рентгенография на бял дроб при настоящата 
хоспитализация (антеро-постериор) – Данни за ин-
филтративно засенчване в дясно горно белодробно 
поле с централно разположено голямо просветление, 
разпростиращо се под и надключично.

Fig. 1. X-ray of lung (antero-posterior postion) – two 
years ago. Marked fibrosis localized in the right upper 
lobe.

Fig. 2. X-ray (anteor-posterior position) – infiltration in 
the right upper lobe with cavitation.
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Фиг. 3. КАТ на бял дроб – в десния белодробен връх 
се скенира голяма кухинна формация с неравни вът-
решни очертания, запълнена частично с течни и по-
плътни колекции.

Fig. 3. CT of thorax – in the right upper lobe is scanned 
a large cavity formation with irregular internal shape, 
partially filled with liquid and solid collections.

CAVITATIONS IN THE LUNG 
PARENCHYMA - A MANIFESTATION 
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FUNGAL INFECTION OF THE LUNGS
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(2) ЕКГ – индиферентен тип електрическа по-
зиция, синусов ритъм, без реполаризационни 
и волтажни нарушения; 

(3) спирометрия – смесен тип вентилаторно 
нарушение; 

(4) кръвно-газов анализ – хипоксемия при 
нормокапния; 

(5) кръвна картина и биохимия (серумна глю-
коза, урея, креатинин): СУЕ –  110mm/час; ане-
мия – Хемоглобин – 110g/литър, Левкоцитоза 
13 000 с олевяване (21% щаб клетки), лимфо- и 
моноцитипения; 

(6) Квантиферонов тест - отрицателен; 
(7) Микробиологично изследване на храчка 

- не изолира сигнификантен растеж. Директна 
микроскопия за туберкулозни бактерии – БК 
дир. (-) отр.; 

(8) КАТ на бял дроб – В десния белодробен 
връх се скенира голяма кухинна формация с 
неравни вътрешни очертания, запълнена час-
тично с течни и по-плътни колекции (Фиг. 3). 
Паренхимът на горния дял около находката е с 
напреднала фиброза, и е с намален обем, при-
теглен медиално и напред. В долния десен дял 
се виждат дребно и средно нодозни измене-
ния с резки очертания. Без данни за огнищни 
изменения в левия бял дроб. Без КАТ данни за 
уголемени медиастинални лимфни възли; 

(2) ECG - indifferent type of electric position, 
sinus rhythm without repolarisation and voltage 
violations;

(3) Spirometry - mixed ventilatory disorder;

(4) Arterial gas analysis – hypoxemia with nor-
mocapnia;

(5) Hematology and biochemistry (serum glu-
cose, urea, creatinine): ESR - 110mm/h; anemia – 
Hb - 110g/l, leukocytosis with a left shift 13 000 
(21% band cells), mild lymphopenia and mono-
cytopenia;

(6) Quantiferon-TB Gold test – negative;
(7) Microbiological testing – no significant 

growth. Direct sputum smears microscopy for 
Mycobacterium tuberculosis (DSSM) – negative. 

(8) CT of thorax: In the right upper lobe is 
scanned a large cavity formation with irregular 
internal shape, partially filled with liquid and sol-
id collections. The upper lobe volume is reduced 
(Fig. 3). Advanced fibrosis is presented in cavita-
tion surrounding parenchyma. In the dorsal lower 
right segments are visible small and medium 
nodal changes with sharp outlines. No evidence 
of focal changes in the left lung. Without CT evi-
dence of enlarged mediastinal lymph nodes.

(9) Фибробронхоскопско изследване - отка-
зано от пациента.

Диференциално-диагностичното обсъждане 
включваше белодробна туберкулоза, бело-
дробна микоза и неопластичен процес.

Състоянието на пациента се влошава на 
фона на проведен 20 дневен курс антибиотици 
и системен антимикотик. Поради недостатъч-
но време до излизане резултатите от посявки-
те на храчка за туберкулозни микобактерии е 
обсъдена възможността за туберкулоза и е за-
почната туберкулостатична терапия, без ефект 
от провежданото лечение. Пациентът екзити-
ра с картината на прогресираща дихателна не-
достатъчност.

(9) Flexible bronchoscopy – refused by the pa-
tient.

Differential diagnosis includes tuberculosis, 
lung fungal infection and lung cancer.

Despite of the 20 days antibiotic and antifungal 
treatment the condition of the patient deteriorat-
ed. The patient has been discussed for tubercu-
losis. Tuberculostatic therapy was initiated due to 
insufficiency of time to release the results of the 
microbiological cultures.

The patient died in condition of progressive re-
spiratory failure.
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Патологоанатомична диагноза – хронична 
микотична карнифицираща и абсцедираща 
пневмония. 
Обсъждане

Пациентът е обсъден за хронична микотич-
на инфекция на белия дроб и за специфично 
възпалително заболяване, въпреки отрица-
телните храчки на директната микроскопия, 
и отрицателния квантиферонов  тест. Пред-
разполагащи фактори за микозната инфекция 
при представения пациент са продължителна 
употреба на антибиотици и съпътстващото 
хронично белодробно заболяване. 

Микотичните инфекции се наблюдават мно-
го по-често при пациенти с тежък вроден или 
придoбит имунен дефицит (СПИН, състояние 
след лъче-, химиотерапия, кръвни заболява-
ния, имуносупресираща терапия и др.). Те са 
с изразен полиморфизъм, относно клинична 
картина, прогресия и ход на протичане. Могат 
да протичат както остро, така и хронично. Про-
трахираният ход на заболяване съпроводено с 
кавитации в белодробния паренхим, при лип-
са на микробиологично потвърждение може 
да доведе до сериозни диагностично-тера-
певтични затруднения при разграничаването 
на хроничните микотични инфекции от бело-
дробната туберкулоза (1, 3, 5, 6).
Заключение

Въпреки липсата на доказателства за факто-
ри компрометиращи имунния статус на орга-
низма, микотичните инфекции трябва да при-
състват  във всяка диференциална диагноза. 

При случаи на белодробна инфекция със за-
тегнато протичане, където микробиологично 
или хистологично туберкулоза не се доказва, 
трябва да се подозира микотична етиология 
на заболяването. 

За навременна и точна диагноза при мико-
тична белодробна инфекция е необходимо 
пациентите и близките да бъдат добре инфор-
мирани за жизнено важната необходимост от 
провеждане на бронхологично изследване.

Pathological diagnosis: Chronic mycotic carnifi-
cating and purulent pneumonia.

Discussion
The patient has been evaluated for chronic fun-

gal infection of the lung and pulmonary tubercu-
losis, despite of the negative sputum and IGRA 
test, with presented predisposing factors for fun-
gal infection – prolonged use of antibiotics and 
concomitant chronic lung disease.

Fungal infections are usually observed in sub-
jects with severe congenital or acquired immune 
deficiency (AIDS, post-radiotherapy, chemother-
apy, leucosis, immunosuppressive therapy, etc.). 
They are characterized with a polymorphism of 
clinical manifestation, progression and course 
of conduction as acute or chronic diseases. Pro-
longed course of illness accompanied by cavita-
tion in the lung parenchyma in the absence of 
microbiological confirmation for tuberculosis or 
mycotic lung infection can lead to serious diag-
nostic difficulties in distinguishing chronic fungal 
infections from the pulmonary tuberculosis (1, 3, 
5, 6).

Conclusion
Despite the lack of evidence about factors com-

promising the immune system, mycotic infections 
must be discussed in every differential diagnosis.

In cases of pulmonary infection characterized 
with the tight conduction where microbiological 
or histological tuberculosis do not prove, the fun-
gal etiology of the disease should be suspect. 

The patient and relatives should be well in-
formed about the vital necessity of conduct-
ing bronchoscopic investigation for obtaining 
prompt and accurate diagnosis of pulmonary 
fungal infections.

КАВИТАЦИИ В БЕЛОДРОБНИЯ ПА-
РЕНХИМ –  ПРОЯВА НА  ТУБЕРКУ-

ЛОЗА ИЛИ ХРОНИЧНА МИКОТИЧНА 
ИНФЕКЦИЯ НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2

случаи
от клиничната 

практика
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Д-Р ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГРАМАТИКОВ
1955 – 2013

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2in memoriam

Роден на 26.05.1955 г. 
 в с. Горска поляна.

Основно образование завършва в с. Горска Поляна, средно образование в гр. Бургас.

Висше медицинско образование завършва през 1981 г. във ВМИ гр. Варна. От 1987 г. е с при-
зната специалност “Пневмология и фтизиатрия”. От 2001 г. има специалност “Икономика и упра-
вление на здравеопазването”.

Д- р Граматиков започва трудовия си стаж в гр. Тополовград, като ординатор във Вътрешно от-
деление на Районната болница, след което е работил като дежурен лекар в БНМЛ – Русе. От 1983 
г. започва работа като бронхолог в Белодробния диспансер – Русе. Въвел е много нови бронхо-
логични методи в клиничната практика. От 1992 г. е Управител на СБАЛПФЗС, Специализирана 
Белодробна болница – Русе, до кончината си на 27.05.2013 г.

Д-р Граматиков е носител на множество грамоти и награди:

• Награда от конкурс “Най-добър млад медик” – 1985 г.

• Звание “Заслужил деятел на БЧК” – 2006 г.

• Почетна грамота на БДББ “За принос в подготовката на Втория конгрес на БДББ” – 2008 г.

• Почетен председател на Тракийското дружество “Тракия” от 2010 г.

• “Грамота за активно и ползотворно сътрудничество в укрепване на здравето на учителите” 
от СОУ “Йордан Йовков” – 2011 г.

• Почетно отличие на РК на БЛС за принос в развитието на медицината – 2010 г.

• Почетен знак на БЛС “Лекар на годината” – 2012 г.
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Митко Граматиков участваше активно в живота на българското пулмологично общество. Беше 
член на Управителния Съвет на Българското дружество по Белодробни Болести. В качеството си 
на всеотдаен лекар, опитен специалист и експерт, човек с административен опит, участваше ак-
тивно в дискусиите по проблемите на пневмологията и фтизиатрията, практическото осъщест-
вяване на клиничната дейност, и преодоляване на трудностите в системата на здравеопазване-
то. 

Животът на един такъв голям човек не може да се побере в няколко изречения. Благодарение 
на д-р Граматиков нашата болница и колектив се съхраниха в трудните години на реформи в 
здравеопазването. Много от нас си отиде с него. Но и много от него ще носим със себе си. Той 
беше не само мениджър, но и лидер във всяко отношение. Вършеше си работата със здрава 
ръка, но винаги водещо бе човешкото отношение към всеки служител. В добро и лошо знаехме, 
че имаме опора в негово лице. 

В продължение на 20 години преживяхме заедно много трудни моменти. Във времето на ран-
ните и бурни демократични промени и тежките финансови кризи успяхме да запазим човешкия 
облик на нашата работа. Във времето на старта на здравната реформа успяхме да съхраним 
колектива, неговата успешна работа и да ограничим напълно зародилите се центробежни сили, 
които бяха пагубни за други колективи. Така болницата ни се наложи като символ на безкорист-
на, добре свършена работа, постоянство и добро качество.

В основата на всички тези успехи стои търпението, добротата и устойчивостта на д-р Грамати-
ков, който през това време успя напълно да обедини колегите и да превърне огромната работа 
в приятно занимание. Винаги е бил на разположение за помощ и съвет. Винаги е успявал да 
намери консенсус във всяка ситуация.

Д-Р ДИМИТЪР СТОЯНОВ 
ГРАМАТИКОВ

1955 – 2013

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2

in memoriam

Специализирана белодробна болница – Русе.

Любимият Дунав на Митко.
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Той си обичаше работата. Обичаше семейството си. Гордееше се с децата и внуците си. Оби-
чаше родния край и с часове можеше да говори за любимите си теми. Приятните разговори 
можеха и да нямат край.

Но съдбата, която нарежда пътя на всеки от нас реши да се разделим доста рано, струва ни се 
съвсем не на време. Надяваме се и вярваме, че той продължава да е близо до нас, че се радва с 
нашите радости и страда с нашите проблеми. Надяваме се и вярваме…

Д-р Граматиков бе безспорно уважаван и признат като отличен диагностик, мениджър, но-
сител на много човешки добродетели, които съхрани до края на живота си. Колективът на 
СБАЛПФЗ единодушно издигна идеята д-р Граматиков да бъде обявен за почетен гражданин на 
Русе, както и белодробната болница да получи името „Д-р Димитър Граматиков”. С решение на 
Общински Съвет – Русе от 11 юли 2013 г. и двете предложения вече са факт.

                 

Колеги и приятели от СБАЛПФЗ – Русе

Белодробната общност на България

ЧАСТИЦИ ОТ ЖИВОТА НА ЕДИН ГОЛЯМ ЧОВЕК

Д-Р ДИМИТЪР СТОЯНОВ 
ГРАМАТИКОВ
1955 – 2013

Торакална Медицина
Том V, юни 2013, бр.2

in memoriam
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