
21

За Pathos
Pathos (9, 11) е ретроспективно обсервационно проучване от реалния живот, което анализира 

медицинската документация на 21 361 пациенти с ХОББ за 11-годишен период в Швеция, за да 
даде информация относно развитието на грижата за пациенти с ХОББ, както и за въздействието 
на различните стратегии за управление лечението на пациентите (12). Pathos е едно от най-ма-
щабните и дългосрочни проучвания от реалния живот, което сравнява директно ефективността 
и безопасността на две често предписвани комбинации на инхалаторен кортикостероид/дълго 
действащ β2-агонист (ICS/LABA) за лечение на ХОББ (9, 11). 

За доказателствата от реалния живот
За разлика от рандомизираните, контролирани клинични проучвания, проучванията от ре-

алния живот могат да използват данни от електронни медицински досиета и здравни регистри, 
за да осъществят по-задълбочени анализи относно: лечението на пациенти с различна тежест 
на заболяването, разходи за грижи или най-общо да оценят действителното, а не очакваното 
въздействие на стратегиите или процедурите в клиничната практика. 

Изследователи от Университета в Упсала в Швеция анализират ретроспективно медицинска-
та документация на пациенти с ХОББ, лекувани с фиксирана комбинация ICS/LABA, за периода 
1999-2009г., или общо над 19 000 пациентогодини. 

През м. март 2013г. в списание Internal Medicine е публикуван сравнителен анализ на данните 
от PATHOS по отношение на риска от умерени и тежки екзацербации, и свързаните с тях хоспи-
тализации при пациенти с ХОББ лекувани с  фиксирани комбинации на ICS/LABA (11). 

Следващ анализ на данните от Pathos, публикуван в British Medical Journal показва, че лечение-
то на пациенти с ХОББ с fluticasone/salmeterol Diskus® е свързано с по-висока честота на пнев-
мония и смърт, свързана с пневмония, в сравнение с лечението на пациенти с ХОББ лекувани с 
budesonide/formoterol Turbuhaler® (9) . 

Настоящата публикация представя данни от двата анализа, обобщаващи резултатите от 
PATHOS (9, 11). 

Д. Петкова 
Клиника по Белодробни болести, МБАЛ „Св.Марина“, Варна,  
Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов“, Варна

ДАННИ ОТ ОБСЕРВАЦИОННО ПРОУЧВАНЕ  
ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ ПОКАЗВАТ ЗНАЧЕНИЕТО 
НА ИЗБОРА НА ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ХРОНИЧНА 
ОБСТРУКТИВНА БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ 
(ХОББ), СВЪРЗАН С БРОЯ НА ОБОСТРЯНИЯТА, 
ХОСПИТАЛИЗАЦИИТЕ И РИСКA ОТ 
ПНЕВМОНИЯ И СМЪРТ. ПРОУЧВАНЕТО PATHOS
обзори Торакална Медицина

Том V, септември 2013, бр.3



22

D. Petkova
Clinic of Pulmonology, University Hospital “st. Marina” Varna 
Medical University “Prof. Dr. P. Stoyanov”, Varna

About Pathos
Pathos (9, 11) is a retrospective, observational, real-life study, which analyses the medical records 

of 21 361 Swedish patients with COPD over a period of 11 years in order to yield information about 
the development of COPD-patients care, as well as about the influence of the different strategies 
on the management of patients (12). Pathos is one of the largest and longest real-life studies, 
directly comparing the efficacy and safety of two commonly prescribed combinations of inhaled 
corticosteroid/long-acting β2-agonist (ICS/LABA) for the treatment of COPD (9, 11). 

About the “real-life” evidences
Unlike the randomized, controlled clinical studies, the real-life studies can use data from electronic 

medical records and healthcare registers to conduct in-depth analyses of the treatment of patients 
with different disease severities, the medical care expenses or to generally evaluate the real, not the 
expected, impact of the strategies or procedures in the clinical practice. 

The researchers from the University of Uppsala, Sweden, have analysed retrospectively the 
medical records of COPD patients, treated with a fixed ICS/LABA combination between 1999 and 
2009, or a total of over 19 000 patient-years. 

In March 2013 a comparative analysis of the data from PATHOS, regarding the risk for moderate or 
severe exacerbations and the related hospital admissions of COPD patients, treated with fixed ICS/
LABA combinations, was published in Journal of Internal Medicine (11). 

A subsequent analysis of PATHOS, published in British Medical Journal, shows that the treatment 
of COPD patients with fluticasone/salmeterol Diskus® is related to higher rate of pneumonia and 
pneumonia-related mortality, compared to budesonide/formoterol Turbuhaler® (9) . 

The present publication presents data from the two analyses, summarizing the results from 
PATHOS (9, 11). 

DATA FROM AN OBSERVATIONAL REAL-
LIFE STUDY DEMONSTRATE THE SIGNIFI-
CANCE OF THE CHOICE OF THERAPY OF 
CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 
DISEASE (COPD) FOR THE NUMBER OF 
EXACERBATIONS AND HOSPITAL ADMIS-
SIONS, AND THE RISK FOR PNEUMONIA 
AND DEATH. THE PATHOS STUDY
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DATA FROM AN OBSERVATIONAL 
REAL-LIFE STUDY DEMONSTRATE THE SIG-
NIFICANCE OF THE CHOICE OF THERAPY 
OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 
DISEASE (COPD) FOR THE NUMBER OF 
EXACERBATIONS AND HOSPITAL ADMIS-
SIONS, AND THE RISK FOR PNEUMONIA 
AND DEATH. THE PATHOS STUDY

Introduction
The combined medications, containing fixed 

dose of inhaled corticosteroid and long-acting 
β2-agonist, are recommended for the treatment 
of patients with moderate to severe chronic ob-
structive pulmonary disease. Their administration 
is known to prevent the exacerbations of COPD 
(8). The data from different studies show similar 
efficacy of both fixed-dose combinations with 
regards to the reduction of the risk of exacerba-
tions, although no direct comparisons have been 
conducted (4, 5, 6, 20).

It is also well-known that the combined therapy 
with an inhaled corticosteroid and a long-acting 
β2-agonist is related to a possibly increased risk 
of pneumonia. 

There are two fixed-dose ICS/LABA combina-
tions – budesonide/formoterol Turbuhaler® and 
fluticasone/salmeterol Diskus®, available in Swe-
den for the treatment of COPD.
PATHOS. Methods
Study design, protocol and data sources.

The PATHOS study was conducted by linking 
data from primary care medical records and from 
mandatory Swedish national registers. The link-
age of data obtained from the national registers 
and primary care centres was performed by the 
Swedish National Board of Health and Welfare. 
The linked database was managed by the Depart-
ment of Public Health and Caring Sciences, Up-
psala University, Sweden.

The Swedish primary care system is organised 
into primary healthcare centres (compulsory first 
point of contact). Each centre is responsible for 
a defined population (a patient list or a defined 
catchment area). For specialist consultation, pa-
tients are referred to secondary care.

No formal stratification of primary healthcare 
centres was performed, but effort was made to 
ensure that the sample was representative of the 
Swedish population reflecting the COPD health-
care provision through a mixture of rural and 
urban areas, public and private providers. Sev-
enty four centres were included covering approxi-
mately 8% of Swedish primary care centres with 
a catchment area comprising 8% of the Swedish 
population. Data were extracted from medical re-
cords (e.g. date of birth, gender, diagnoses accord-
ing to International Classification of Diseases, 10th 
revision, Clinical Modification (ICD-10-CM) codes, 
number of primary healthcare centre contacts, 
lung function assessments and collections of drug 
prescriptions) using an established software sys-
tem (Pygargus Customized eXtraction Program, 
CXP; Pygargus AB, Stockholm, Sweden) (10, 13).

Въведение
Известно е, че комбинираните медикамен-

ти, съдържащи фиксирана доза инхалаторен 
кортикостероид и дълго действащ β2-агонист 
са препоръчителни за лечението на пациенти 
със средно тежка и тежка форма на хронична 
обструктивна белодробна болест. Известно е, 
че приложението им  води до превенция на ек-
зацербациите при ХОББ (8). Данни от различни 
проучвания посочват сходна ефективност на 
двете фиксирани комбинации по отношение 
редукция на риска за екзацербации, но не са 
провеждани директни сравнителни проучва-
ния (4, 5, 6, 20).

Също така е известно, че комбинираното ле-
чение с инхалаторен кортикостероид и дълго 
действащ β2-агонист е свързано с възможен 
повишен риск от пневмония. 

В Швеция, за лечение на ХОББ са достъпни две 
фиксирани комбинации ICS/LABA, budesonide/
formoterol Turbuhaler® и fluticasone/salmeterol 
Diskus®. 
PATHOS. Методи
Дизайн на изследването, протокол и източ-
ници на данни.

Проучването PATHOS е извършено чрез 
свързване на данни от архивите на добол-
ничната помощ и задължителния шведски на-
ционален регистър. Свързването на данните 
от националния регистър и центровете за до-
болнична помощ е осъществено от шведския 
национален борд за здраве и благосъстоя-
ние (The Swedish National Board of Health and 
Welfare). Свързаната база данни е управлява-
на от департамента по публично здраве и те-
рапевтични науки (Тhe Department of Public 
Health and Caring Sciences), на университета 
Uppsala – Швеция.

Шведската система за доболнична помощ 
се състои от центрове за доболнична помощ 
(задължителен първи контакт). Всеки център е 
отговорен за определен брой пациенти (паци-
ентски списък или определена област). За спе-
циализираните консултации, пациентите биват 
превеждани в звена за вторична помощ. 

Формална стратификация на центровете за 
доболнична помощ не е извършвана за целите 
на изпитването, но са положени усилия те да 
са репрезентативни за шведското здравеопаз-
ване, лекуващо болните от ХОББ, с наличие на 
групи от градски и селски центрове, такива с 
обществено или частно обслужване. В проуч-
ването са включени 74 центъра за доболнична 
помощ, които представляват 8% от центровете 
за доболнична помощ в Швеция и покриват 8% 
от популацията на Швеция. Данните са взети 
от медицинските архиви (напр. дата на раж-
дане, пол, диагноза според международната 
класификация на болестите (ICD-10-CM), брой 
контакти с центрове за доболнична помощ, 
оценка на белодробната функция и рецепти 
за медикамент) използвайки утвърдена софту-
ерна система (Pygargus Customized eXtraction 
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Program, CXP; Pygargus AB, Stockholm, Sweden) 
(10, 13).

Данните са извлечени ретроспективно от за-
дължителния национален шведски регистър. 
Тези, отнасящи се до заболеваемост и смърт-
ност, са събрани от националния пациентски 
регистър, регистри на болничната (дата на 
прием и изписване, основна и придружаваща 
диагноза) и извънболничната помощ (брой 
контакти и диагноза според код по ICD-10-CM ), 
и регистъра за причина за смъртта (дата и при-
чина за смъртта). Данни, отнасящи се до изпис-
ването на лекарства в болничната и доболнич-
ната помощ са събрани от шведския регистър 
за изписване на лекарства. Общи популацион-
ни данни са взети от шведските статистически 
бази (SCB, Stockholm, Sweden).
Популация на проучването.

Популацията, включена в проучването, 
включва жени и мъже с диагностицирана от 
лекар ХОББ (ICD-10-CM код J44). Пациенти без 
диагноза ХОББ от медицинските досиета или 
националния регистър и пациенти с ХОББ, ди-
агностицирани само в регистъра за причина 
на смъртта, са изключени. Няма предефинира-
ни изключващи критерии.
Групиране на популацията на проучването 
по съответствие

Пациентите, отговорящи на условията за 
групиране по съответствие са лекувани с 
фиксирана ICS/LABA комбинация (budesonide/
formoterol Turbuhaler® или fluticasone/
salmeterol Diskus®). Индексната дата е опреде-
лена като дата на изписване на ICS/LABA след 
диагностициране на ХОББ. Пациентите са про-
следени от 1 януари 1999г. до края на проучва-
нето на 31 декември 2009г., спиране на лече-
нието с ICS/LABA, емиграция или смърт.
Статистически анализ

Годишните нива на използване на здравни 
услуги (екзацербация или предписани меди-
каменти) са сравнени посредством поасонов 
регресионен анализ със събитието като зави-
сима променлива и времетраенето на комби-
нираното лечение като коректор (offset).

Методът скор на склонността за съответ-
ствие (Propensity score matching) е използван 
за да компенсира отклоненията, които биха 
възникнали във връзка с нерандомизираното 
разпределение на пациенти в групите за лече-
ние (17) и за да намали потенциални смущения, 
породени от небалансирани ковариати (15, 18).

Пациентите, лекувани с една от двете ком-
бинации, са подбрани въз основа на  след-
ните критерии в период от две години преди 
индексната дата: възраст, пол, налично функ-
ционално изследване на белите дробове; брой 
рецепти за антибиотици, приложение на пе-
рорални кортикостероиди, тиотропиум, ипра-
тропиум, инхалаторни кортикостероиди, крат-
ко действащи β2-агонисти, дълго действащи 
β2-агонисти, ангиотензин рецепторни блоке-
ри, β-блокери, статини, калциеви антагонисти, 

Data were also extracted retrospectively from 
mandatory Swedish national registries. Data re-
garding morbidity and mortality were collected 
from the National Patient Register, inpatient (ad-
mission and discharge dates, and main and sec-
ondary diagnoses) and outpatient hospital care 
(number of contacts and diagnoses according to 
ICD-10-CM codes), and the Cause of Death regis-
ter (date and cause(s) of death). Data regarding 
drug prescriptions from hospital and primary care 
were collected from the Swedish Prescribed Drug 
Register. General population data were generated 
by Statistics Sweden (SCB, Stockholm, Sweden).

Study population.
The study population included women and 

men with physician-diagnosed COPD (ICD-10-CM 
code J44). Patients without a diagnosis of COPD, 
from medical records or national registers, and 
patients with a COPD diagnosis only present in 
the Cause of Death register were excluded. There 
were no predefined exclusion criteria.

Matched study population

Patients eligible for matching were receiving 
treatment with a fixed ICS/LABA combination (bu-
de sonide/formoterol Turbuhaler® or fluticasone/
sal meterol Diskus®). The index date was defined 
as the date of the first fixed ICS/LABA combina-
tion prescription after COPD diagnosis. Patients 
were followed from 1 January 1999 to the end of 
the study on 31 December 2009, or end of treat-
ment with the fixed ICS/LABA combination, emi-
gration or death.
Statistical analysis

The yearly rate of healthcare utilisation events 
(exacerbations or prescriptions) was compared 
using a Poisson regression analysis with events as 
the dependent variable and time on specific fixed 
combination treatment as an offset variable.

Propensity score matching was used to com-
pensate for concerns related to non-random as-
signment of patients to treatments (17) in order 
to reduce potential confounding caused by un-
balanced covariates (15, 18).

Patients treated with either combination were 
matched based on the following criteria 2 years 
preceding the index date: age; gender; available 
lung function measurements; number of pre-
scriptions for antibiotics, oral steroids, tiotropium, 
ipratropium, inhaled corticosteroids, short-acting 
β2-agonists, long-acting β2-agonists, angioten-
sin receptor blockers, β-blockers, statins, calcium 
antagonists and thiazides; comorbidities such as 
diabetes, asthma, cancer, rheumatoid arthritis, 
heart failure, hypertension and stroke; and num-
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ber of previous hospitalisations.

The yearly pneumonia event rate (diagnoses 
and admissions to hospital) observed with each 
inhaled corticosteroid/long acting β2-agonist 
regimen and comparisons between groups were 
analysed with Poisson regression, with events as 
the dependent variable and time on specific fixed 
combination treatment as an offset variable. Drug 
prescription data from hospital care and primary 
care were collected from the Swedish Prescribed 
Drug Register.

Sensitivity analysis was performed by analys-
ing rates of pneumonia and mortality from pneu-
monia in the crude (unmatched) population and 
by dividing the matched cohorts into quartiles 
based on the baseline propensity score, denoted 
as low (first quartile), medium (second quartile), 
high (third quartile), and very high (fourth quar-
tile) disease burden as a proxy for severity.

In the dose-response analysis of inhaled corti-
costeroid dose (Cox regression), the inhaled com-
bination was stratified by collected mean daily 
steroid dose (budesonide dose <640 µg or ≥640 
µg for budesonide/formoterol and fluticasone 
dose <1000 µg or ≥1000 µg for fluticasone/salme-
terol), both with and without severity (propensity 
score) as covariate. The steroid dose was also re-
calculated to equivalents of beclometasone di-
proprionate (21).

A total of 21 361 patients who met the inclu-
sion criteria of a recorded COPD diagnosis were 
identified within the study period. Of these pa-
tients, 9 893 (53% female, mean age 67 years) 
had a record of fixed ICS/LABA combination 
therapy following COPD diagnosis, and were 
eligible for matching: 7 155 patients treated 
with budesonide/formoterol and 2 738 patients 
with fluticasone/salmeterol at the index date, 
i. e. the start of ICS/LABA treatment. The scores 
for estimated probability of treatment between 
the budesonide/formoterol and fluticasone/
salmeterol populations showed overlapping 
distributions, indicating well-balanced cohorts 
prior to propensity score matching; however, 
there were some between-group differences. 
Pairwise matching (1:1) resulted in two cohorts 
of 2 734 patients each, with similar character-
istics. All but four patients with fluticasone/sal-
meterol prescriptions at the index date could be 
matched into pairs with equivalent budesonide/
formoterol patients. After matching, no impor-
tant differences were observed with respect to 
demographic characteristics, baseline measures, 

и тиазидни диуретици; придружаващи заболя-
вания като диабет, астма, рак, ревматоиден ар-
трит, сърдечна недостатъчност, хипертонична 
болест и инсулт, брой на предшестващи хоспи-
тализации. 

Годишният брой пневмонии, означени като 
събитие (диагнози и хоспитализация) се из-
следва при всеки режим на лечение с ин-
халаторен кортикостероид/дългодействащ 
β2-агонист и се сравнява между двете групи. 
Анализът се осъществява с помощта на поасо-
нова регресия, със събитията, като зависима 
променлива и времето от началото на лече-
нието с фиксирана комбинация като коректор 
(offset). Данните за предписаните медикаменти 
по време на болничното лечение и в извънбол-
ничната помощ са събрани от шведския регис-
тър за предписване на лекарства. Извършен е 
анализ на чувствителността чрез анализиране 
на честотата на пневмония и смърт от пневмо-
ния в необработената по съответствие попула-
ция и в съответстващите си по скор групи, като 
се разделят по  квартили, основани на оценка 
на  базисния скор на склонността за съответ-
ствие, означен като най-ниска тежест на забо-
ляване (първи квартил),  медианна тежест (вто-
ри квартил), висока (трети квартил), и много 
висока (четвърти квартил). В анализа доза-от-
говор на дозата инхалаторен кортикостероид 
(чрез регресия на Cox), инхалираната комбина-
ция е стратифицирана въз основа на средната 
дневна доза кортикостероид (budesonide доза 
<640µg или ≥640µg за budesonide/formoterol 
и fluticasone доза <1000µg или ≥1000µg за 
fluticasone/salmeterol), както и със или без те-
жест на заболяването (скор на склонността 
за съответствие) като ковариат. Дозата корти-
костероид е преизчислена към еквивалент на 
beclometasone diproprionate (21). 

Общо 21 361 пациенти, които отговарят на 
критериите за диагностициран ХОББ са иден-
тифицирани в процеса на проучване. От тези 
пациенти, 9 893 (53% жени, средна възраст 67 
години) имат документирани записи за лече-
ние с фиксирана ICS/LABA комбинация след 
диагностициранe на ХОББ, и са подходящи за 
групиране по съответствие: 7 155 пациенти са 
лекувани с budesonide/formoterol и 2 738 па-
циенти с fluticasone/salmeterol на индексната 
дата, или началото на лечението с ICS/LABA. 
Скорът за оценената вероятност за лечение 
между budesonide/formoterol и fluticasone/
salmeterol сред популациите показва припо-
криващо се разпределение, добре баланси-
рани кохорти преди прилагане на скора на 
склонността за съответствие, като въпреки 
това има налични междугрупови разлики. Раз-
делянето по двойки (1:1) води до две кохорти, 
състоящи се от по 2 734 пациенти всяка, със 
сходни характеристики. Всички, с изключение 
на четирима пациенти с предписано лечение 
с fluticasone/salmeterol на индексната дата, са 
подходящи за групиране по съответствие по 
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comorbidities or COPD-related variables.

Compared to fluticasone/salmeterol, the 
budesonide/formoterol combination has higher 
efficacy for the prevention of COPD exacerba-
tions. The PATHOS study (11)

The aim of this analysis is to investigate ex-
acerbation rates in primary care patients with 
COPD treated with budesonide/formoterol Tur-
buhaler® compared to fluticasone/salmeterol 
Diskus®. 

Outcome variables
COPD exacerbations are defined as COPD-re-

lated hospitalisations (ICD-10-CM code J44 as pri-
mary diagnosis or J44.0/J44.1 as secondary diag-
nosis), emergency visits (ICD-10-CM code J44.0/
J44.1 in outpatient hospital care) and collection 
of oral steroids (Anatomical Therapeutic (ATC) 
Classification System code H02AB) or antibiot-
ics (ATC codes J01AA and J01CA). Exacerbations 
that occur within 14 days, are defined as a single 
event.

Following matching, the post-index exacer-
bation rates are 0.80 and 1.09 per patient-year 
in the budesonide/formoterol and fluticasone/
salmeterol treatment groups, respectively, cor-
responding to a 26.6% lower exacerbation rate 
(rate ratio 0.74, 95% confidence interval CI 0.69-
0.79; p<0.0001) in the budesonide/formoterol 
Turbuhaler® group compared to the fluticasone/
salmeterol Diskus® group . This corresponded to a 
number needed to treat (NNT) with budesonide/
formoterol versus fluticasone/salmeterol to pre-
vent one exacerbation per patient-year equal to 
3.4. Patients with less than one exacerbation per 
year more often used budesonide/formoterol 
than fluticasone/salmeterol, whereas those with 

двойки с budesonide/formoterol пациенти и са 
със сходни характеристики. След групирането 
не се наблюдават значими разлики по отноше-
ние на демографските характеристики, изход-
ни измервания, придружаващи заболявания 
или променливи, свързани с ХОББ.

Комбинацията budesonide/formoterol – по-
ефективна от fluticasone/salmeterol за пре-
венция на екзацербациите при ХОББ. Проуч-
ването PATHOS (11)

Целта на този анализ е да изследва 
броя на екзацербациите при пациенти с 
ХОББ лекуващи се с budesonide/formoterol 
Turbuhaler® съпоставени с пациенти, леку-
ващи се с fluticasone/salmeterol Diskus®, в до-
болничната помощ. 

Проследявани променливи
Екзацербацията при ХОББ се дефинира като 

ХОББ-зависима хоспитализация (ICD-10-CM 
код J44 като основна диагноза или J44.0/J44.1 
като вторична диагноза ), спешна визита (ICD-
10-CM код J44.0/J44.1) в доболничната помощ 
и необходимост от приложение на перорални 
кортикостероиди (Anatomical Therapeutic (ATC) 
Classification System код H02AB) или антибио-
тици (ATC кодове J01AA и J01CA). Екзацерба-
циите, които протичат в рамките на 14 дни се 
дефинират като единичен случай.

След групирането по съответствие, честота-
та на екзацербациите след индексната дата е 
0.80 и 1.09 за пациентогодина за провеждащи-
те лечение съответно с budesonide/formoterol 
и fluticasone/salmeterol. Това отговаря на 26.6% 
редукция на риска за екзацербация (rate ratio 
0.74, 95% Cl 0.69-0.79; p<0.0001) с budesonide/
formoterol Turbuhaler®, спрямо fluticasone/
salmeterol Diskus®. Броят пациенти, които тряб-
ва да бъдат лекувани с budesonide/formoterol 
(Number Needed to Treat = NNT) в продължение 
на една година вместо с fluticasone/salmeterol, 
за да бъде предотвратена една екзацербация, 
е 3.4. Пациенти с по-малко от 1 екзацерба-
ция на година ползват по-често budesonide/
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Фиг. 1. Брой на екзацер-
бациите на пациент на 

година за пациентите 
лекувани с budesonide/
formoterol и fluticasone/

salmeterol за периода на 
проучването.

Fig. 1. Number of 
exacerbations per patient 
per year for budesonide/

formoterol and 
fluticasone/salmeterol-
treated patients for the 

study duration.
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formoterol отколкото fluticasone/salmeterol, до-
като тези с една или повече екзацербации на 
година е по-вероятно да прилагат fluticasone/
salmeterol. Установено е, че сред пациентите 
с поне 2 екзацербации за година със 7% по-
вече са тези, които се лекуват с fluticasone/
salmeterol (фиг. 1).

Значителното намаляване на екзацербации-
те в полза на budesonide/formoterol не зависи 
от възраст, пол, диагностициране на астма в 
прединдексния период, вида на предписани-
те лекарства преди екзацербацията или из-
писания дългодействащ бронходилататор. 
При лекуваните с комбинацията budesonide/
formoterol пациенти годишната честота на 
свързаните с ХОББ хоспитализации се изчис-
ляват на 0.15 в сравнение с 0.21 при пациенти 
лекувани с fluticasone/salmeterol (p<0.0001) 
отговарящо на разлика от 29.1% между двете 
групи (rate ratio 0.71, 95% Cl 0.65-0.78; p<0.0001; 
таблица 1).

Броят пациенти, които трябва да приемат 
budesonide/formoterol в продължение на една 
година вместо fluticasone/salmeterol, за да бъде 
предотвратена една свързана с ХОББ хоспита-
лизация, е 16.

Данните сочат, че за пациентите в групата, 
лекувана с budesonide/formoterol, дните пре-
карани в болница вследствие на екзацербации 
на ХОББ са с 33.7% по-малко (0.63 дни/година) в 
сравнение с лекуваната с fluticasone/salmeterol 
група (0.95 дни/година; rate ratio 0.73, 95% Cl 
0.69-0.78; p<0.0001). 

При пациенти, лекувани с budesonide/
formoterol са документирани с 26% по-малко 
курсове перорални кортикостероиди (0.63 
срещу 0.85 случая/година; rate ratio 0.74, 95% 

one or more exacerbation per year were more 
likely to use fluticasone/salmeterol. Further, 
there were 7% more fluticasone/salmeterol users 
among patients with at least two exacerbations 
per year (figure 1).

The significant reduction in favour of 
budesonide/formoterol also remained irrespec-
tive of age, gender, whether or not patients had 
an asthma diagnosis in the pre-index period, pri-
or to exacerbation medication or prescription for 
a long-acting bronchodilator. In the budesonide/
formoterol-treated patients, the yearly rate of 
COPD-related hospitalisations was 0.15 com-
pared to 0.21 in the patients treated with flutica-
sone/salmeterol (p<0.0001), corresponding to a 
difference of 29.1% between the two groups (rate 
ratio 0.71, 95% CI 0.65–0.78; p<0.0001; table 1).

The number needed to treat to prevent one 
COPD-related hospitalisation per patient-year is 
16.0 with budesonide/formoterol versus flutica-
sone/salmeterol.

The data show that the patients from the 
budesonide/formoterol group spent 33.7% fewer 
days in hospital due to exacerbations of COPD 
(0.63 days/year) compared to the fluticasone/sal-
meterol-treated group (0.95 days/year; rate ratio 
0.73, 95% CI 0.69–0.78; p<0.0001). 

Budesonide/formoterol-treated patients had 
26.0% fewer courses of oral steroids (0.63 vs. 0.85 
events/year; rate ratio 0.74, 95% CI 0.68–0.81; 
p<0.0001) and 29.0% fewer antibiotic courses 

Променлива
Събития, на пациент  

на година

fluticasone/salmeterol
(n=2 734)

Средно (95% CI)

budesonide/formoterol
(n=2 734)

Средно (95% CI)

Разлика  
при лечението

Rate ratio (95% CI)
p-стойност

Всички екзацербации
Хоспитализации за ХОББ
Свързан с ХОББ болничeн 
престой, дни
Спешни визити
Употреба на перорални 
кортикостероиди
Употреба на антибиотици

1.09 (1.05 - 1.14)
0.21 (0.20 - 0.23)
0.95 (0.88 - 1.02)

0.034 (0.031 - 0.037)
0.85 (0.81 - 0.90)

0.54 (0.52 - 0.57)

0.80 (0.77 - 0.84)
0.15 (0.142 - 0.163)

0.63 (0.58 - 0.67)

0.027 (0.025 - 0.030)
0.63 (0.60 - 0.67)

0.38 (0.37 - 0.40)

(0.69 - 0.79)
(0.65 - 0.78)
(0.69 - 0.78)

(0.71 - 0.89)
(0.68 - 0.81)

(0.66 - 0.75)

0.74
0.71
0.73

0.79
0.74

0.70

<0.0001
<0.0001
<0.0001

0.0003
<0.0001

<0.0001

Таблица 1. Събития годишно при групираните по съответствие пациенти с ХОББ, лекувани с budesonide/
formoterol и fluticasone/salmeterol.

Variable
Events, per patient-year

fluticasone/salmeterol
(n=2734)

Mean (95% CI)

budesonide/formoterol
(n=2 734)

Mean (95% CI)

Treatment contrast 
Rate ratio (95% CI) p-value

All exacerbations
COPD hospitalisations
COPD-related hospital
stay, days
Emergency department visits
Oral steroid use
Antibiotic use

1.09 (1.05 - 1.14)
0.21 (0.20 - 0.23)
0.95 (0.88 - 1.02)

0.034 (0.031 - 0.037)
0.85 (0.81 - 0.90)
0.54 (0.52 - 0.57)

0.80 (0.77 - 0.84)
0.15 (0.142 - 0.163)

0.63 (0.58 - 0.67)

0.027 (0.025 - 0.030)
0.63 (0.60 - 0.67)
0.38 (0.37 - 0.40)

(0.69 - 0.79)
(0.65 - 0.78)
(0.69 - 0.78)

(0.71 - 0.89)
(0.68 - 0.81)
(0.66 - 0.75)

0.74
0.71
0.73

0.79
0.74
0.70

<0.0001
<0.0001
<0.0001

0.0003
<0.0001
<0.0001

Table 1. Yearly occurrence of events among pairwise (1:1) propensity score-matched populations of COPD 
patients treated with budesonide/formoterol versus fluticasone/salmeterol.
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Cl 0.69-0.78; p<0.0001) и с 29% по-малко курсо-
ве на антибиотично лечение (0.38 срещу 0.54 
случая/година; rate ratio 0.70, 95% Cl 0.66-0.75; 
p<0.0001), отколкото при пациентите, лекува-
ни с fluticasone/salmeterol.

Пневмония и смърт, свързана с пневмония 
при пациенти с ХОББ, лекувани с фиксирани 
комбинации инхалаторен кортикостероид 
и дълго действащ β2-агонист (9)

Целта на анализа е да се изследва наличи-
ето на пневмония и свързаните с пневмо-
ния събития при пациенти с ХОББ, лекувани 
с двете различни фиксирани комбинации 
от инхалаторен кортикостероид/дълго-
действащ β2-агонист.

Проследявани променливи
Годишният брой на пневмония се определя 

като брой на събитията с диагноза с ICD-10 код 
J10-J18 от болничните и амбулаторни записи за 
болнична помощ, или досиетата за първични 
медицински грижи. Пневмония, настъпила в 
рамките на 14 дни се счита за единичен случай, 
ако не е посочено друго.

Времето до първия случай на пневмония 
се определя като времето от индексната дата 
до първото събитие пневмония. Смъртността, 
свързана с пневмония се определя като смърт-
ност с ICD-10 код J10-J18, посочена като основ-
на причина или допринесла за смърт в регис-
търа за причини за смъртта.

(0.38 vs. 0.54 events/year; rate ratio 0.70, 95% CI 
0.66–0.75; p<0.0001) than patients treated with 
fluticasone/salmeterol.

Pneumonia and pneumonia related mortal-
ity in patients with COPD treated with two fixed 
combinations of inhaled corticosteroid and long 
acting β2 agonist (9)

The aim of the analysis is to investigate the oc-
currence of pneumonia and pneumonia related 
events in patients with COPD, treated with two 
different fixed combinations of inhaled cortico-
steroid/long acting β2 agonist.

Outcome variables
The yearly pneumonia rate is defined as num-

ber of events with diagnosis for ICD-10 code J10-
J18 from inpatient and outpatient hospital care 
records, or primary care medical records. Pneu-
monia events, occurring within 14 days, are consi-
dered one single event, if not otherwise specified.

Time to first pneumonia event is defined as the 
time from the index date to the first pneumonia 
event. Mortality related to pneumonia is defined 
as mortality with ICD-10 code J10-J18 stated as 
the underlying cause or contributing to the cause 
of death in the cause of death registry.

 

fluticasone/salmeterol

Честота на събитията (95% доверителен интервал)

budesonide/formoterol

Разлика между 
fluticasone/salmeterol   

и budesonide/formoterol

Диагностицирана пневмония - общо†
Хоспитализация поради пневмония†
Диагностициране на  пневмония  
в доболничната помощ
Диагностициране на пневмония в болничен  
център за обслужване на  пациенти  
от доболнична помощ
Болничен престой поради пневмония,  дни

11.0 (10.4 до 11.9)
7.4(6.9-8.0)
4.2(3.9-4.5)

1.3(1.2-1.4)

52.8(48.9-57.0)

6.4 (6.0 до 6.9)
4.3(3.9-4.6)
2.7(2.5-2.9)

0.7(0.7-0.8)

29.0(26.5-31.7)

1.73 (1.57 до 1.90)
1.74(1.56-1.94)
1.56(1.39-1.75)

1.75(1.53-2.00)

1.82(1.62-2.05)

Таблица 2. Събития, свързани с пневмония за групираните по съответствие пациенти (1:1), лекувани  
с budesonide/formoterol спрямо fluticasone/salmeterol. Всички p<0.001, поасонова регресия.

*Rate ratio (95% CI) по отношение на budesonide/formoterol.
†Честота на 100 пациентогодини.
‡Брой дни в болница на 100 пациентогодини.

Measure fluticasone/salmeterol

Event rate (95% CI)

budesonide/formoterol
Treatment contrast

Diagnosis of pneumonia overall†
Admission to hospital because of pneumonia†
Diagnosis of pneumonia in primary care†
Diagnosis of pneumonia in hospital outpatient care† 
Days in hospital because of pneumonia‡

11.0 (10.4 upto 11.9)
7.4(6.9-8.0)
4.2(3.9-4.5)
1.3(1.2-1.4)

52.8(48.9-57.0)

6.4 (6.0 upto 6.9)
4.3(3.9-4.6)
2.7(2.5-2.9)
0.7(0.7-0.8)

29.0(26.5-31.7)

1.73 (1.57 upto 1.90)
1.74(1.56-1.94)
1.56(1.39-1.75)
1.75(1.53-2.00)
1.82(1.62-2.05)

Table 2. Pneumonia events by type for pairwise (1:1) propensity score matched populations treated with 
budesonide/formoterol versus fluticasone/salmeterol for COPD. All P<0.001, Poisson regression.

*Rate ratio (95% CI) in reference to budesonide/formoterol.
†Expressed as rates per 100 patient years.
‡Expressed as hospital days per 100 patient years.
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При пациенти, лекувани с fluticasone/
salmeterol има значително повече събития на 
пневмония, отколкото в групата, лекувана с 
budesonide/formoterol. Относителният дял на 
пневмония е по-висок със 73% при пациенти-
те, лекувани с fluticasone/salmeterol, отколко-
то при тези, лекувани с budesonide/formoterol 
(rate ratio 1.73, 95% доверителен интервал 1.57 
до 1.90, p<0.001), със съответно 11.0 (10.04-
11.08) и 6.4 събития (6.0 до 6.9) на 100 пациен-
тогодини. 

Броят пациенти, които е необходимо да бъ-
дат лекувани (NNT) с budesonide/formoterol 
вместо с fluticasone/salmeterol, за да се избег-
не едно събитие с пневмония на година, е 23 
(95% доверителен интервал 18-37). Подобни 
резултати се установяват и по отношение на 
хоспитализациите, свързани с пневмония, 
като те са с 74% повече в групата, лекувана с 
fluticasone/salmeterol в сравнение с тази, ле-
кувана с budesonide/formoterol (rate ratio 1.74, 
1.56 до 1.94; p<0.001; NNT=34, 24-59), със съот-
ветно 82% увеличение на дните на болничен 
престой (53 спрямо 29 дни на 100 пациентого-
дини, съответно, р<0.001; таблица 2).

Средната продължителност на хоспитализа-
ция поради пневмония е била сходна за двете 
групи (fluticasone/salmeterol 6.5 (стандартно 
отклонение 6.6) срещу budesonide/formoterol 
7.1 (стандартно отклонение 7.2) дни, p=0.12). 
Наблюдаваната разлика между групите 
budesonide/formoterol и fluticasone/salmeterol 
по отношение диагнозата пневмония е неза-
висима от това къде е поставена диагнозата, в 
първичната медицинска помощ или в болница 
(67% от всички диагнози; таблица 2). Годишни-
те данни за честотата на пневмония за несрав-
нената по съответствие популация показва 
съотношение на честотата от 1.76 (1.63 до 1.89) 
при пациенти, лекувани с fluticasone/salmeterol 
в сравнение с тези, лекувани с budesonide/

There were significantly more pneumonia 
events in patients treated with fluticasone/sal-
meterol than with budesonide/formoterol. The 
pneumonia rate was 73% higher with fluticasone/
salmeterol than with budesonide/formoterol 
(rate ratio 1.73, 95% confidence interval 1.57 to 
1.90; p<0.001), with event rates of 11.0 (10.4 to 
11.8) and 6.4 (6.0 to 6.9) per 100 patient years, re-
spectively.

The number needed to treat (NNT) with 
budesonide/formoterol versus fluticasone/sal-
meterol to avoid one pneumonia event per year 
was 23 (95% confidence interval 18 to 37). Simi-
larly, admission to hospital related to pneumo-
nia was 74% higher in the fluticasone/salmeterol 
treatment group than the budesonide/formoter-
ol group (rate ratio 1.74, 1.56 to 1.94; p<0.001; 
NNT=34, 24 to 59), with a corresponding 82% in-
crease in days in hospital (53 vs 29 days per 100 
patient years, respectively; p<0.001; table 2).

The mean duration of admission for pneumo-
nia was similar in both groups (fluticasone/salme-
terol 6.5 (SD 6.6) vs budesonide/formoterol 7.1 
(SD 7.2) days; p=0.12). The difference observed 
between budesonide/formoterol and flutica-
sone/salmeterol with regards to pneumonia di-
agnosis was independent of where the diagnosis 
was recorded, in primary care or at hospital (67% 
of all diagnoses; table 2). Yearly data for the pneu-
monia event rate for the unmatched populations 
showed a rate ratio of 1.76 (1.63 to 1.89) in pa-
tients treated with fluticasone/salmeterol versus 
budesonide/formoterol. The cumulative number 
of pneumonia events showed a uniform pattern 
over time (figure 2) and was independent of time 
after the index date.
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Фиг. 2. Кумулативна честота 
на събитията с пневмония 
и хоспитализация поради 
пневмония, на пациент за 
деветте години след индекс-
ната дата.

Fig. 2. Cumulative number 
of pneumonia events and 
admissions to hospital 
because of pneumonia per 
patient over nineyears after 
index date.
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formoterol. Общият брой на събитията с пнев-
мония показва равномерно развитие във вре-
мето (фигура 2) и е независим от времето след 
индексната дата.

Броят на пациентите с най-малко един слу-
чай на пневмония е с 32% по-висок в групата 
на fluticasone/salmeterol спрямо групата на 
budesonide/formoterol (28% срещу 21%). Броят 
на пациентите с множество събития по време 
на периода на проследяване (≥2 и ≥3 пневмо-
нии, респ. събития) е с 61% (11% срещу 7%) и с 
85% (6% срещу 3%) по-висока (фиг. 3).

Честотата на случаите на пневмония се уве-
личава и в двете групи с увеличаване на те-
жестта на заболяването, което е видно от ана-
лиза на честотата на пневмонията по квартили 
от базисния скор на склонността за съответ-
ствие.
Смъртност, свързана с пневмония

По време на проследяването, 149 пациенти 
от двете съответстващи си по скор групи (52 
пациенти в кохортата лекувана с budesonide/
formoterol и 97 пациенти в кохортата, лекувана 
с fluticasone/salmeterol) умират от пневмония, 
посочена като една от причините за смърт. 
Това съответства на 76% по-висок риск за 
смърт, свързана с пневмония при fluticasone/
salmeterol третираната група, в сравнение с 
budesonide/formoterol (коефициент на риск 
hazard ratio 1.76 , 95% доверителен интервал 
1.22 до 2.53, p=0.003). Данните за несравнената 
популация показват коефициент на риск 1.73 
(1.30 - 2.29) за fluticasone/salmeterol в сравне-
ние с budesonide/formoterol (фиг. 4).

Средната доза на budesonide по време пери-
ода на проучването е 568±235 μg/ден за гру-
пираните по съответствие пациенти, на които 
е предписан budesonide/formoterol, а средната 
доза fluticasone е 783±338 μg/ден за пациенти 
с предписан fluticasone/salmeterol. Проучване-
то обхваща 19 170 пациентогодини. Времето на 
проследяване е 3.5±2.5 години (среднa стой-
ност ± стандартно отклонение: 3.2±2.3 години 
за budesonide/formoterol и 3.8±2.6 години за 
fluticasone/salmeterol).

The number of patients with at least one pneu-
monia event was 32% higher with fluticasone/
salmeterol than budesonide/formoterol (28% vs 
21%, respectively). The number of patients with 
multiple events during the follow-up period (for 
example, ≥2 and ≥3 pneumonia events) was 61% 
(11% vs 7%) and 85% (6% vs 3%) higher, respec-
tively (fig. 3).

The incidence of pneumonia increased in both 
treatment groups with increasing disease bur-
den, evidenced by the analysis of pneumonia rate 
by quartiles of baseline propensity score.

Pneumonia-related mortality
During follow-up, 149 matched patients (52 

patients in the budesonide/formoterol cohort 
and 97 patients in the fluticasone/salmeterol co-
hort) died with pneumonia listed as one cause 
of death. This corresponded to a 76% increase 
in risk of mortality related to pneumonia with 
fluticasone/salmeterol versus budesonide/for-
moterol (hazard ratio 1.76, 95% confidence in-
terval 1.22 to 2.53; p=0.003). Data for the crude 
populations showed a hazard ratio of 1.73 (1.30 
to 2.29) for fluticasone/salmeterol compared with 
budesonide/formoterol (figure 4).

The mean collected budesonide dose over time 
in the study was 568 (SD 235) μg/day (matched 
patients treated with budesonide/formoterol) 
and the mean fluticasone dose was 783 (SD 338) 
μg/day (matched patients treated with flutica-
sone/salmeterol). The study comprised 19 170 
patient-years. The follow-up time was 3.5 ± 2.5 
years (mean ± standard deviation): 3.2 ± 2.3 years 
for budesonide/formoterol and 3.8 ± 2.6 years for 
fluticasone/salmeterol.

Фиг. 3. Разпределение на 
броя събития с пневмония 

на пациент според терапията 
(budesonide/formoterol спрямо 

fluticasone/salmeterol).

Fig. 3. Distribution of number of 
pneumonia events per patient 

by treatment (budesonide/
formoterol vs fluticasone/

salmeterol).
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Discussion
The data from PATHOS demonstrate that pa-

tients treated with budesonide/formoterol Tur-
buhaler® are significantly less likely to experience 
a COPD related exacerbation than those treated 
with fluticasone/salmeterol Diskus®. Furthermore, 
the numbers needed to treat with budesonide/
formoterol versus fluticasone/salmeterol to avoid 
one COPD-related exacerbation and one hos-
pital admission are less than 4 and 16 patients 
per year, respectively. PATHOS showed that the 
registered during the first year of treatment ex-
acerbations were 18% fewer with budesonide/
formoterol compared to fluticasone/salmeterol. 
This difference in exacerbation rates between the 
two ICS/LABA groups in the first year was statisti-
cally significant, and subsequently the difference 
increased with study duration. The long observa-
tion time, the high number of patient-years and 
the inclusion of treatment with antibiotics in the 
definition of exacerbations in this study consti-
tute a strong basis for the finding of statistically 
significant differences for all outcome variables 
in favour of the combination of budesonide/for-
moterol compared to fluticasone/salmeterol.

The results from PATHOS demonstrate that the 
COPD patients, who were treated with flutica-
sone/salmeterol, were significantly more likely to 
experience pneumonia and had a higher mortal-
ity related to pneumonia than patients treated 
with budesonide/formoterol. The higher risk of 
pneumonia with fluticasone/salmeterol was in-
dependent of whether or not patients had a re-
corded episode of pneumonia before the index 
date. The study data demonstrate lack of dose-
response relation with regards to the increased 
risk of pneumonia with the two treatments – that 
is, any excess risk was linked with the choice of 
inhaled corticosteroid/long acting β2-agonist 
and not the dose prescribed and collected by the 
patient.

Дискусия
Данните от PATHOS показват, че пациенти, ле-

кувани с budesonide/formoterol Turbuhaler® са 
със значително по-малка вероятност за поява 
на свързани с ХОББ екзацербации, от колкото 
тези, лекувани с fluticasone/salmeterol Diskus®. 
Oще повече, броят пациенти, които трябва да 
бъдат лекувани с budesonide/formoterol вмес-
то с fluticasone/salmeterol, за да бъде избегната 
1 свързана с ХОББ екзацербация и една хоспи-
тализация са съответно по-малко от 4 и 16 па-
циенти на година. PATHOS установява, че доку-
ментираните за първата година при лечение с 
budesonide/formoterol екзацербации са с 18 % 
по-малко в сравнение с fluticasone/salmeterol. 
Тази разлика в честотата на екзацербации 
между двете ICS/LABA групи през първата го-
дина е статистически значима и нараства още 
повече в хода на проучването. Дългото време 
за наблюдение, високият брой пациентогоди-
ни и включването на лечение с антибиотици 
в дефиницията на екзацербациите в това про-
учване поставят сериозна основа за устано-
вяване на статистически значими разлики за 
всички проследявани променливи в полза на 
комбинацията от budesonide/formoterol, срав-
нена с тази от flutacasone/salmeterol. 

Резултатите от PATHOS сочат, че пациенти-
те с ХОББ, които са на лечение с fluticasone/
salmeterol имат значително по-голям риск от 
пневмония и смърт в следствие на пневмо-
ния, в сравнение с пациенти, провеждащи ле-
чение с budesonide/formoterol. По-големият 
риск от пневмония при пациентите, лекувани 
с fluticasone/salmoterol е независим от нали-
чието или липсата на предхождащи епизоди 
на пневмония преди индексната дата. Данните 
от проучването показват, че няма зависимост 
между дозата и повишения риск от пневмония 
при двете групи пациенти, тоест всеки допъл-
нителен риск е свързан с избора на комби-
нацията инхалаторен кортикостероид/дълго 
действащ β2-агонист, а не с предписаната и 
взета от пациента доза.
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budesonide/formoterol�uticasone/ salmeterol Фиг. 4. Брой на пациентите със 
смърт, свързана с пневмония 
(52 пациенти в кохортата на 
budesonide/formoterol; 97 паци-
енти в кохортата на fluticasone/
salmeterol) според тежестта на 
заболяването (квартили според 
скора на склонността за съответ-
ствие изходно).

Fig. 4. Number of patients with 
mortality related to pneumonia 
(52 patients in budesonide/
formoterol cohort; 97 patients in 
fluticasone/salmeterol cohort) by 
disease burden (quarters based on 
propensity scores at baseline).
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Обяснение за разликата в риска от пнев-
мония между пациенти с ХОББ, лекувани с 
фиксирана комбинация инхалаторен корти-
костероид/дългодействащ β2-агонист, съ-
държащи budesonide или fluticasone могат да 
бъдат свързани с различията в характерните 
свойства на двата инхалаторни кортикосте-
роида. Инхалацията на кортикостероиди води 
до високи локални концентрации на лекар-
ството в белите дробове и може да доведе до 
увеличаване на риска от пневмония поради 
тяхния имуносупресивен ефект (22). Проучва-
ния ex vivo установяват, че имуносупресивното 
действие на fluticasone е до 10 пъти по-високо 
от това на budesonide, като този фактор сам по 
себе си може да обясни констатациите на про-
учването. Разликите във фармакокинетичните 
и фармакодинамичните свойства, свързани с 
разликите в профилите на липофилността и 
хидрофилността на съответния инхалаторен 
кортикостероид също могат да послужат за 
обяснение на разликата в риска от пневмония 
между budesonide и fluticasone (23) 

Значителна част от пациентите със стабил-
на ХОББ се представят със спектър от патоге-
ни, които колонизират долния респираторен 
тракт (3). Този бактериален товар се увеличава 
по време на екзацербации, в сравнение със 
стабилно състояние (14), следователно обо-
стрянията при ХОББ могат да бъдат свързани 
с пневмония при пациенти, лекувани с инхала-
торен fluticasone в по-голяма степен, отколко-
то с budesonide.

Резултатите от PATHOS показват, че има въ-
трекласова разлика между различните комби-
нации на инхалаторен кортикостероид/дълго 
действащ β2-агонист по отношение на риска 
от пневмония и смърт от пневмония при ле-
чението на пациенти с ХОББ. Дали други неиз-
вестни рискове за пневмония не са адекватно 
контролирани в настоящото кохортно проуч-
ване и не са допринесли за тези констатации 
остава непотвърдено. Следователно, е препо-
ръчително да бъдат проведени дългосрочни 
рандомизирани контролирани проучвания за 
сравняване на фиксираните комбинации от 
инхалаторен кортикостероид/дълго действащ 
β2-агонист при ХОББ по отношение на появата 
на пневмония и екзацербации.
PATHOS. Силни и слаби страни 

Проучванията с групирани кохорти имат 
своите ограничения. Данните от Pathos са ба-
зирани на ретроспективно наблюдение и въ-
преки, че включените пациенти са групирани 
по съответствие по двойки спрямо множество 
величини, може все още да има неизвестни 
замъгляващи фактори. Наред с това, точност-
та и тежестта на поставената диагноза ХОББ 
не може да бъде напълно потвърдена чрез 
спирометрия при всички пациенти. Още по-
вече, подобно на рандомизираните контро-
лирани проучвания, пневмонията се базира 
на клинична диагноза, без достъп до тежест 

Explanations for the difference in the risk for 
pneumonia between COPD patients treated with 
inhaled corticosteroid/long acting β2 agonist 
combinations containing budesonide or flutica-
sone could be related to differences in the intrin-
sic properties of the two inhaled corticosteroids. 
Corticosteroid inhalation yields high local con-
centrations of the drug in the lungs and could 
increase the risk of pneumonia because of their 
immunosuppressive effects (22). Ex vivo studies 
show that the immunosuppressant potency of 
fluticasone is up to 10-fold higher than that of 
budesonide and this factor alone could explain 
the study findings. Differences in pharmacokine-
tic and pharmacodynamic properties related to 
differences in lipophilic and hydrophilic profiles 
of the respective inhaled corticosteroids can also 
explain the difference in the risk of pneumonia 
between budesonide and fluticasone (23). 

A considerable proportion of patients with 
stable COPD show a spectrum of pathogens colo-
nising the lower airways (3). This bacterial load 
increases during exacerbations compared with 
the stable state (14); consequently, COPD exa-
cer bations might be associated with pneumonia 
in patients treated with inhaled fluticasone to a 
greater extent than budesonide.

The results from PATHOS indicate that there is 
an intraclass difference between inhaled cortico-
steroid/long acting β2-agonist regarding the risk 
of pneumonia and pneumonia related mortality 
in the treatment of patients with COPD.

Whether other unknown risks of pneumonia 
that were not adequately controlled for in this 
matched cohort study contributed to our find-
ings remains uncertain. Long term randomised 
controlled trials comparing fixed combinations of 
inhaled corticosteroid/long acting β2-agonist in 
COPD with respect to occurrence of pneumonia 
and exacerbations are, therefore, warranted.

PATHOS. Strengths and weaknesses
Matched cohort studies are not without limita-

tions. The results from PATHOS are based on ret-
rospective observational data and, although the 
included patients were matched pairwise with re-
spect to several variables, there could still be pos-
sible unknown confounding factors. The accuracy 
and severity of the physician diagnoses of COPD 
could also not be fully verified by spirometry in all 
cases. Furthermore, similar to most previous ran-
domised controlled trials, pneumonia was based 
on clinical diagnosis without access to severity 
grading, laboratory, or radiography data. The lack 
of a standardised definition for pneumonia is one 
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на болестта, лабораторни или рентгенограф-
ски данни. Липсата на стандартна дефиниция 
за пневмония е едно ограничение на анализа. 
Повечето диагнози обаче, са регистрирани в 
болници, където рентгенографията е стандарт-
на процедура (19). Въпреки тези си ограниче-
ния, проучването има няколко важни силни 
страни, като не на последно място условията в 
доболничната помощ, които са използвани за 
първоначалното идентифициране на болните 
с ХОББ, без ограничения за възраст, работно 
място, съпровождащо медикаментозно лече-
ние, придружаващи заболявания и здравно 
осигуряване. Външната валидност на резул-
татите от проучването за лечение на ХОББ в 
общата практика поради това може да е по-го-
ляма от тази на контролираните проучвания. И 
накрая, времето на проследяване (средно по 3 
години) и пациентогодините са съществени и 
за двете лекарства, без потенциала за увели-
чаване и разлика при нивата на отпадане, при 
което и да е от двете лечения, което често вли-
яе върху резултатите от дългосрочните плаце-
бо-контролирани проучвания.

Разликите в ICSs по отношение на фармако-
кинетичните и фармакодинамичните свойства, 
като перорална бионаличност и клирънс, обем 
на разпространение, скорост на вдишване и 
др., може да имат значение в реалната еже-
дневна клинична ефективност (2, 7, 22).

Безпристрастните данни, извлечени от елек-
тронните регистри на доболничната помощ, 
които са свързани със задължителните здрав-
ни регистри с голямо покритие и качество, 
заедно с възможността за проследяване на 
индивидуалния пациент в хода на лечебния 
процес, получени чрез номера на социалните 
осигуровки, осигурява уникални и устойчиви 
данни. 
В заключение: 

Взети заедно, данните от двата анализа  да-
ват доказателства за  въздействието на двете 
лечебни комбинации в клиничната практика, 
осигуряването  на здравното обслужване, па-
циентите и данъкоплатците с оглед избора на 
терапевтично  решение. 

„Проучванията "от реалния живот", каквото 
е PATHOS, заедно с проспективните рандоми-
зирани проучвания, играят важна роля за от-
говор на въпроси за адекватността на медика-
ментозното лечение с оглед предоставянето 
на по-добро и икономически ефективно здрав-
но обслужване за пациентите", казва главният 
изследовател на проучването Kjell Larsson, MD, 
професор по респираторна медицина в Каро-
линския институт в Стокхолм. "Данни от тези 
проучвания могат да помогнат на лекарите и 
здравната общност да разберат моделите на 
заболяването и да си създадат по-пълна карти-
на на ефекта от лечението и това, което паци-
ентите изпитват." (1).

Данните от PATHOS показват значението на 
избора на лечение при ХОББ, за броя на обо-

limitation of the current analyses. Most diagno-
ses, however, were recorded at hospitals where 
radiography is a standard procedure (19). Not-
withstanding these limitations, the study also has 
several important strengths, not least the primary 
care setting used to initially identify patients with 
COPD, without restrictions in age, employment 
status, concomitant drug treatments, comorbidi-
ties, and healthcare insurance. The external valid-
ity of the study findings to the treatment of COPD 
in general practice might, therefore, be greater 
than for controlled clinical trials. Finally, the 
follow-up time and patient years covered were 
substantial (over three years on average) for both 
drugs, without the potential for increased and 
differential drop-out rates with either treatment, 
which often confounds results of longer term pla-
cebo controlled studies. 

Differences between ICSs with regard to phar-
macokinetic and pharmacodynamic properties, 
such as oral bioavailability and clearance, volume 
of distribution and speed of airway uptake, may 
have implications for real-life clinical effective-
ness (2, 7, 22).

The non-biased data extraction from electronic 
primary healthcare data linked with mandatory 
national healthcare registers with high coverage 
and quality, together with the opportunity to fol-
low individual patients through their treatment 
journey by use of the social security number, pro-
vides robust and unique data.

In conclusion: 
Together, the data from the two analyses give 

evidences for the effects of the two therapeutic 
combinations in the clinical practice, on the pro-
viding of health services, on the patients and tax-
payers with regards to the choice of therapy. 

So called “real world“ studies, such as PATHOS, 
together with randomised prospective studies, 
play an important role in answering questions 
about the value of medicines in delivering bet-
ter, cost-effective healthcare to patients”, said the 
principal investigator of the study Kjell Larsson, 
MD, professor of respiratory medicine in the Karo-
linska Institute in Stockholm. “These findings can 
help physicians and the healthcare community to 
understand disease patterns and create a fuller 
picture of treatment effects and what patients are 
experiencing" (1).

The data from PATHOS demonstrate the im-
portance of the choice of therapy in COPD for 
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стрянията, хоспитализациите и рискът от пнев-
мония и смърт. Проучването показва, че при 
пациентите, лекувани с budesonide/formoterol 
Turbuhaler® вероятността за екзацербации е 
сигнификантно по-ниска, в сравнение с пациен-
тите на терапия с fluticasone/salmeterol Diskus®. 
Броят пациенти, които трябва да бъдат лекува-
ни в продължение на 1 година с budesonide/
formoterol вместо с fluticasone/salmeterol, за 
да бъде предотвратена 1 екзацербация е <4, 
а съответно една хоспитализация поради ек-
зацербация 16. Пациентите с ХОББ, лекувани 
с fluticasone/salmeterol Diskus®, са със значимо 
по-висока вероятност за развитие на пневмо-
ния и свързана с пневмония смърт от лекува-
ните с budesonide/formoterol Turbuhaler® паци-
енти. Налице са различия между фиксираните 
комбинации ICS/LABA по отношение на риска 
за пневмония и свързани с пневмония събития 
при лечение на пациентите с ХОББ. Приложе-
ният метод на групиране по съответствие поз-
волява значително намаляване на грешката 
от не-рандомизирания подбор на пациентите 
(т.нар. selection bias), като взимат под внима-
ние всички замъгляващи и взаимодействащи 
променливи, свързани с избора на пациентите 
и лечението им, за които има налични данни. 
Проучването дава обяснения за разликите в 
ефективността и профила на безопасност на 
двете фиксирани ICS/LABA комбинации, свър-
зани с разликите във фармакокинетичните и 
фармакодинамични свойства на използваните 
кортикостероиди и различните им ефекти вър-
ху локалния имунитет. 

Публикацията се осъществява със съдей-
ствието на АстраЗенека България
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the number of exacerbations, hospital admis-
sions and the risk of pneumonia and death. The 
study showed that for budesonide/formoterol 
Turbuhaler®-treated patients, the probability for 
exacerbations is significantly lower compared 
to the fluticasone/salmeterol Diskus®-treated 
patients. The number-needed-to-treat with 
budesonide/formoterol versus budesonide/for-
moterol for 1 year in order to prevent 1 exacerba-
tion is <4, and to prevent one exacerbation-relat-
ed hospital admission – 16. COPD patients, treated 
with fluticasone/salmeterol Diskus®, have signifi-
cantly higher likelihood for the development of 
pneumonia and pneumonia-related death, com-
pared to the budesonide/formoterol Turbuhaler®-
treated patients. There are differences between 
the fixed-dose ICS/LABA combinations, used for 
the treatment of COPD, with regards to the risk for 
pneumonia and pneumonia-related events. The 
proposed method for propensity score match-
ing allows for the substantial limitation of the 
error from the non-random assignment of pa-
tients (so called selection bias), accounting for all 
confounding and interacting variables, related to 
the selection of patients and their therapies, for 
which data are lacking. The study explains the dif-
ferences in the efficacy and the safety profiles of 
the two fixed ICS/LABA-combinations, related to 
the pharmacokinetic and the pharmacodynamic 
properties of the corticosteroids used and their 
different effects on the local immunity. 
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