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ОКСИДАТИВЕН СТРЕС  
И БЕЛОДРОБНА ФУНКЦИЯ  
ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОББ

Резюме
Въведение: Оксидативният стрес, дефиниран като повишен внос на оксиданти и/или намаля-

ване на антиоксидантите, е ключов момент в патогенезата на ХОББ.
Цел:  Целта на настоящото проучване е да се оценят промените на антиоксидантните ензими 

супероксид-дисмутаза (СОД) и глутатион-пероксидаза (ГПх), и при пациенти с ХОББ в екзацер-
бация, стабилна ХОББ и контроли без респираторни заболявания, както и асоциацията им с тю-
тюнопушенето и белодробната функция.

Методи: Проведе се трансверзално проучване сред 286 участници (средна възраст 61.06±9.23 
г.), разделени в три групи: 95 пациенти с ХОББ в екзацербация, 88 пациенти със стабилна ХОББ 
и контролна група – 103 участници. Използван бе въпросник за установяване броя на тютюно-
пушенето в пакетогодини; проведе се спирометрия и биохимични изследвания. Оксидативният 
стрес се определи чрез еритроцитните активности на СОД и ГПх.

Резултати: В сравнение с контролната група, пациентите с ХОББ в екзацербация имаха сигни-
фикантно по-ниски нива на СОД и ГПх с нарастващ тренд между групите (р<0.0001). Пакетогоди-
ните корелират негативно със спирометричните показатели (r=-0.259, p<0.0001 за ФВК % и r=-
0.271, p<0.0001 за ФЕО1%) и положително с антиоксидантните ензими, макара и да не достигат 
сигнификантност.   Използвайки мултифакторна линеарна регресия установихме, че нивата на 
антиоксидантните ензими са сигнификантно повлияни от стойностите на ФЕО1 (% от предвиде-
ното) (β=0.148, p<0.013 за СОД и β=0.201, p=0.001 за ГПх).

Заключение: Настоящото проучване показва, че е налице повишен оксидативен стрес при 
пациенти с ХОББ и наличие на асоциация с тежестта на заболяването.

Ключови думи: ХОББ, антиоксидантни ензими, белодробна функция
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Abstract
Introduction: Oxidative stress defined as increased burden of oxidants and/or depletion of 

antioxidants is a key mechanism in COPD pathogenesis.
Aim: The aim of the present study was to assess the changes of antioxidant enzymes superoxide-

dismutase (SOD) and glutathione-peroxidase (GPx) in patients with exacerbated COPD, stable COPD 
and controls without respiratory diseases, as well as their association with smoking history and lung 
function.

Methods: We performed a cross-sectional study with 286 participants (mean age 61.06±9.23 
yrs.) divided into three groups: 95 patients with exacerbated COPD, 88 patients with stable COPD 
and control group – 103 participants. We used a questionnaire to define pack years; spirometry and 
biochemical investigations were performed. Oxidative stress was measured by erythrocyte activities 
of SOD and GPx.

Results: Compared to the control groups patients with exacerbated COPD had significantly lower 
levels of SOD and GPx with increasing trend between groups (р<0.0001). Pack years correlated 
negatively with the spirometric indices (r=-0.259, p<0.0001 for FVC % and r=-0.271, p<0.0001 for 
FEV1%) and positively with the antioxidants enzymes although not reaching significance. Using 
multiple linear regression analysis we found that the levels of antioxidant enzymes are significantly 
influenced by the values of FEV1% predicted (β=0.148, p<0.013 for SOD and β=0.201, p=0.001 for 
GPx).

Conclusion: The present study suggests that there is an increased oxidative stress in COPD patient 
and presence of association with the disease severity.
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Въведение
ХОББ е заболяване, разбиранията за което 

се променят много бързо през последното 
десетилетие. Според настоящата консенсусна 
дефиниция ХОББ е предотвратима и лечима 
болест, при която основна роля играе непълно 
обратимото ограничение на въздушния поток, 
резултат от абнормния възпалителен отговор 
към вредни частици и газове, произхождащи 
основно от цигарения дим, и изгаряне на био-
горива. Важна роля за тежестта на заболяване-
то имат придружаващите заболявания и екза-
цебрациите (8). 

Патогенезата на ХОББ е обект на интензив-
ни проучвания през последните години с ог-
лед на нарастващата социална значимост на 
заболяването, свързана с увеличаващата се 
заболяемост и смъртност от ХОББ в световен 
мащаб. Ключовите моменти, които определят 
патогенезата на заболяването са: нискостепен-
ното хронично възпаление, което нараства с 
тежестта на заболяването и броя на екзацерба-
циите; оксидативният стрес и дисбаланса про-
теази/антипротеази, които имат отношение 
към деструкцията на белодробния паренхим. 
(1, 2, 18).

Оксидативният стрес се определя като пови-
шаване на оксидантното бреме в организма и/
или намаляване на антиоксидантите. 

Повишеният внос на оксиданти от вдишва-
ния въздух се асоциира най-вече с активното 
тютюнопушене и изгарянето на биогорива, 
при които се инхалират голямо количество 
оксидантни молекули – реактивни видове кис-
лород (РВК) и азот. Цигареният дим се състои 
от газова и катранова фаза, като и в двете се 
съдържат голямо количество РВК. Всяка инха-
лация на цигарен дим съдържа приблизително 
1015 радикали, основно от алкилов и перокси-
лов тип. Катранът съдържа над 5 000 различ-
ни органични съединения, разтворимите от 
които алдехиди, катехол и други се намират в 
надепителната течност на белите дробове (17).

Оксидантното бреме от цигарения дим до-
пълнително се увеличава от РВК, продуцирани 
от неутрофили и макрофаги, които мигрират 
в значително по-голямо количество в белите 
дробове на пушачи и пациенти с ХОББ. Също 
така алвеоларните макрофаги от белите дро-
бове на пушачи са по-активирани в сравнение 
с тези при непушачи и отделят повишени коли-
чества РВК като О2- и Н2О2 (15). 

Антиоксидантите в човешкия организъм са 
различни видове съединения, разделящи се 
най-общо на ензимни и неензимни. Основни-
те неензимни антиоксиданти са глутатионът, 
пикочната и аскорбиновата киселина. Първа-
та линия на защита на човешкия организъм от 
РВК и азот са ензимните антиоксидантни сис-
теми супероксид-дисмутаза (СОД), глутатион-
пероксидаза (ГПх) и каталаза (10). 

Семейството на супеорксид-дисмутазите ка-
тализира дисмутирането на супероксидните 

Introduction
The perception of COPD as a disease is rapidly 

changing during the last decade. According to 
the present definition COPD is a preventable and 
treatable disease in which key role plays the air-
flow limitation which is not fully reversible and is a 
result of abnormal inflammatory response to nox-
ious particles and gases, mainly originating from 
tobacco smoke and biomass fuels. Comorbidities 
and exacerbations contribute significantly to the 
disease severity (8). 

COPD pathogenesis is an object of intensive 
studies during the last years with a view to the 
increasing social burden of the disease, and ris-
ing prevalence and mortality worldwide. The 
crucial moments which mark the pathogenesis 
of the disease are: the low grade chronic inflam-
mation which increases with the disease severity 
and the number of the exacerbations; oxidative 
stress and the proteases/antiproteases imbalance 
which contributes to the destruction of lung pa-
renchyma (1, 2, 18).

Oxidative stress is defined as increased oxidant 
burden in the human body and/or depletion of 
antioxidants. 

The increased uptake of oxidant from ambient 
air is associated mostly with active smoking and 
burning of biomass fuels which leads to inhala-
tion of large amount of oxidant molecules – reac-
tive oxygen species (ROS) and nitrogen species. 
Tobacco smoke consists of gas and tar phase both 
containing large quantity of ROS. Every inhalation 
of cigarette smoke contains approximately 1015 
free radicals mainly from alkyl and peroxyl type. 
The tar contains over 5000 different organic com-
pounds from which aldehydes and catechols are 
soluble and can be found in the epithelial lining 
fluid of the lungs (17).

The oxidant burden arising from tobacco smok-
ing is additionally augmented from the ROS pro-
duced by the neutrophiles and macrophages 
which migrate in greater amounts in the lungs of 
smokers and patients with COPD. Also the alveo-
lar macrophages from the lungs of smokers are 
more activated compared to non smokers and 
produce increased amounts of ROS like О2- and 
Н2О2 (15). 

The antioxidants in human body are different 
compounds and can be divided to enzymatic 
and non-enzymatic. The most important non-
enzymatic antioxidants are glutathione, uric and 
ascorbic acid. The first line of defense against ROS 
in humans are the enzyme antioxidant systems 
superoxide-dismutase (SOD), glutathione-perox-
idase (GPx) and catalase (10). 

The superoxide-dismutase family catalyses the 
dismutation of superoxide radicals to hydrogen 
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радикали до водороден пероксид и кислород. 
В клетките на бозайниците са идентифицирани 
три изоензима на СОД: интрацелуларна СОД 
(Cu/Zn съдържаща), която е най-разпростране-
на и се съдържа в цитоплазмата и ядрото (5); 
митохондиална СОД (Mn съдържаща); и екстра-
целуларна СОД. Най разпространената е Cu/Zn 
СОД в повечето органи и еритроцитите (3).

Семейство на глутатион-пероксидазата  – 
идентифицирани са четири типа ГПх: клетъчна 
- селен съдържаща (ГПх 1); гастроинтестинална 
ГПх; екстрацелуларна и фосфолипид-хидропе-
роксид ГПх. Клетъчната ГПх е повсеместно раз-
пространена. Тя редуцира водородния перок-
сид, както и голям брой органични пероксиди, 
добивани от ненаситени мастни киселини, нук-
леинови киселини и други биомолекули (19).

Каталазата разгражда водородниия перо-
ксид до вода и кислород като използва 2 мо-
лекули водороден пероксид, една за донор, 
друга за акцептор на електрони. Тя показва 
пероксидазна активност и се наблюдава в пе-
роксизомите (11).

Сумарното действие на трите антиоксидант-
ни ензима може да се представи със следната 
схема (Фиг.1).

 В световната литература са налице противо-
речиви данни относно промяната на антиокси-
дантните ензими СОД и ГПх при пушачи и при 
пациенти с ХОББ. В Българската популация на 
пациенти с ХОББ няма проучвания в тази насо-
ка. Това определи целта и задачите на насто-
ящото проучване, а именно да се оценят про-
мените на антиоксидантните ензими СОД и ГПх 
при пациенти с ХОББ в екзацербация, стабилна 
ХОББ и контроли, както и асоциацията им с тю-
тюнопушенето и бронхиалната обструкция.
Материал и методи

Проведе се трансверзално проучване тип 
случай-контрола в периода март 2008 – април 
2013 г., в което се включиха 286 участници на 
средна възраст 61.06±9.23 г. (229 – 80.1% мъже). 
Те бяха разпределени в три групи: I група на па-
циенти с ХОББ в екзацербация – 95 участника; 
II група на пациенти със стабилна ХОББ – 88 па-

peroxide and oxygen. Three iso-enzymes of SOD 
are identified in mammal cells: intracellular SOD 
(Cu/Zn containing), which is the most spread out 
type and can be found in the cytoplasm and the 
nucleus (5); mitochondrial SOD (Mn containing); 
and extracellular SOD. The most disseminated 
type in human organs and erythrocytes is the Cu/
Zn SOD (3).

The family of glutathione-peroxidase consists 
of 4 subtypes: cellular – selenium containing (GPx 
1); gastrointestinal GPx; extracellular; and phos-
pholipide-hydroperoxide GPx. The cellular GPx is 
ubiquitously disseminated. It reduces the hydro-
gen peroxide as well as a large number of organic 
peroxides, derived from unsaturated lipid acids, 
nucleic acids and other biomolecules (19).

The catalase degrades hydrogen peroxide to 
water and oxygen using 2 molecules of hydrogen 
peroxide – one for donor the other for acceptor of 
electrons. It shows peroxidase activity and can be 
found in peroxisomes (11).

The summarized action of the three antioxidant 
enzymes is presented on the following scheme 
(fig. 1).

There are controversial data about the changes 
of antioxidant enzymes SOD and GPx in smokers 
and in COPD patients in the world literature. In the 
Bulgarian population of COPD patients there are 
no such studies. This determined the aim of the 
present study: to assess the changes of the levels 
of antioxidant enzymes SOD and GPx among pa-
tients with exacerbated COPD, stable COPD and 
control subjects, and their association with the 
smoking history and the bronchial obstruction.

Material and methods
We performed a cross-sectional study in the 

period March 2008 – April 2013 in which 286 par-
ticipants with mean age 61.06±9.23 years (229 – 
80.1% males) took place. They were divided into 
three groups: group of patients with exacerbated 
COPD – 95 participants (group I); patients with 
stable COPD (group II) – 88 patients; and control 
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Фиг. 1. Сумарно 
действие на ензи-

мите СОД, ГПх и 
каталаза (2).

Fig. 1. Summarized 
action of SOD, GPX 

and catalase (2).
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циенти и контролна група (група III), състояща 
се от 103 участника без респираторни заболя-
вания. Проучването се проведе след разреше-
ние от локалната комисия по етика, като преди 
включването всички участници подписаха ин-
формирано съгласие.

Включващите критерии за пациентите с 
ХОББ бяха: възраст между 45 и 79 години; нали-
чие на ХОББ, което се определи чрез спироме-
трия постбронходилататорно по стандартите 
на GOLD/ATS; наличието на екзацербация при 
пациентите от I група се определи по критери-
ите на GOLD, като влошаване на базовите нива 
на задух, кашлица и експекторация, които на-
лагат промяна в лечението и персистират по-
вече от 2-3 дни (8). Допълнителни включващи 
критерии за тази група бяха липса на придру-
жаващи заболявания като захарен диабет тип 
II, тежка сърдечна, бъбречна или чернодробна 
недостатъчност, липса на неоплазми и скорош-
на хирургична интервенция.

За участниците от контролната група включ-
ващите критерии бяха възраст между 35 и 65 
години; липса на бронхиална обструкция, кое-
то се установи чрез спирометрия; липса на 
остри и хронични белодробни заболявания, 
както и липса на тежки придружаващи заболя-
вания и неоплазми.

Всички участници попълниха анкета за оп-
ределяне давността на тютюнопушене, броя 
на изпушените дневно цигари, коморбидност, 
фамилна обремененост и приемани медика-
менти. Пакетогодините се изчислиха като бро-
ят на изпушените дневно цигари се умножи по 
годините на тютюнопушене и се раздели на 20.

Проведена бе спирометрия за определяне 
на витален капацитет (ВК %), форсиран витален 
капацитет (ФВК %) и форсиран експираторен 
обем за 1 секунда (ФЕО1 %), както и съотноше-
нието ФЕО1/ФВК по стандартизирана методика 
съгласно препоръките на ATS/ERS  30 мин. след 
бронходилатация със 400 mcg Salbutamol (12). 
Спирометрията се проведе с апарат JAEGER 
flowscreen spirometer, производител Erich 
Jaeger Gmbh, Германия.

Активностите на глутатион-пеоркидазата и 
супероксид-дисмутазата бяха определени във 
EDTA вакутейнери с цялостна кръв по стан-
дартна методика чрез неколкократно про-
миване на еритроцитите (Fortress Diagnostics 
Limited). Стойностите на СОД и ГПх бяха пре-
изчислени спрямо хемоглобина в единици на 
грам хемоглобин. Референтните стойности са 
1102–1601 U/g Hgb за СОД и 27.5–73.6 U/g Hgb 
за ГПх по данни на производителя на търгов-
ските китове. 

При всички сравненния р<0.05 се приема за 
статистически сигнификантно. Данните в раз-
работката са обработени с помощта на специа-
лизиран статистически пакет за персонален 
компютър – SPSS for Windows, версия 19 (IBM 
SPSS inc.).

group (group III) – 103 matched subjects without 
respiratory diseases. The study was performed 
after permission from the local ethic committee 
and all participants signed informed consent be-
fore recruitment.

The inclusion criteria for COPD patients were: 
age between 45 and 79 years; presence of COPD, 
identified with postbronchodilation spirometry 
according to GOLD/ATS standards; the exacerba-
tion in group I was defined as worsening of the 
daily basis levels of dyspnea and cough indicat-
ing the need of treatment change and lasting 
more than 2 days (8). Additional inclusion criteria 
were lack of accompanying diseases like diabetes 
mellitus type II, severe heart, renal or hepatic fail-
ure, absence of neoplasm and recent surgery.

The inclusion criteria for the control group 
were: age between 35 and 65 years; absence of 
bronchial obstruction, defined with spirometry; 
lack of acute and chronic respiratory diseases as 
well as absence of severe comorbidities and neo-
plasm.

All of the participants filled a questionnaire for 
assessing the duration of smoking, number of the 
cigarettes smoked per day, comorbidities, fam-
ily history and medication. The pack years were 
calculated by the formula: number of cigarettes 
smoked per day x years of smoking/20.

We performed spirometry to measure the vital 
capacity (VC), forced vital capacity (FVC), forced 
expiratory volume in one second (FEV1) and the 
ratio FEV1/FVC using standardized method ac-
cording to the ERS/ATS guidelines 30 minutes 
after bfonchodilation with 400 mcg Salbutamol 
(12). The spirometry was performed with JAEGER 
flowscreen spirometer, manufacturer Erich Jaeger 
Gmbh, Germany.

The activities of glutathione-peroxidase and 
superoxide-dismutase were measured in EDTA 
vacutainers with whole blood with standardized 
method via repeated erythrocyte washing (For-
tress Diagnostics Limited). The values of SOD and 
GPx were recalculated according the hemoglo-
bin values into units per gram hemoglobin.  The 
referent values are 1 102–1 601 U/g Hgb for SOD 
and 27.5–73.6 U/g Hgb for GPX according to the 
manufacturer. 

All comparisons were accepted as statistically 
significant if р<0.05. The data in this study were 
processed with specialized statistic package for 
personal computer - SPSS for Windows, vers. 19 
(IBM SPSS inc.).
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Резултати
Характеристиките на участниците по групи 

са представени в таблица 1. Вижда се, че три-
те групи са сравними по основните показатели 
пол, възраст, пакетогодини и брой изпушени 
цигари дневно. Относно спирометричните 
показатели е налице сигнификантна разлика 
между групите (р<0.0001), като най-ниски са 
при пациентите с ХОББ в екзацербация. При 
пакетогодините също е налице сигнификант-
ност между групите (р=0.044). 

Пакетогодините и изпушените дневно цига-
ри показват значима отрицателна връзка със 
спирометричните показатели при парциален 
корелационен анализ контролиран по пол и 
възраст. Пакетогодините корелират с ФВК % от 
предвиденото (r=-0.259, p<0.0001) и ФЕО1% (r=-
0.271, p<0.0001). Броят на изпушените дневно 
цигари също корелира обратно пропорцио-
нално с посочените спирометрични показа-
тели: (r=-0.201, p=0.007) за ФВК% и (r=-0.161, 
p=0.013) за ФЕО1%. Пакетогодините  показват 
отрицателна корелационна връзка с антиокси-
дантните ензими без да достигат сигнификант-
ност.

Results
The characteristics of the participants by 

groups are presented in table 1. The three groups 
are comparable by the main indices sex, age, 
pack years and number of cigarettes smoked per 
day. There is significant difference in spirometric 
indices between groups with the lowest values 
in the group of patients with exacerbated COPD 
(р<0.0001). There is also significant difference in 
pack years between groups (р=0.044). 

The pack years and the cigarettes smoked per 
day showed significant negative correlation with 
the spirometric indices using partial correlation 
analysis controlled by sex and age. The pack 
years correlated with FVC% predicted (r=-0.259, 
p<0.0001) and FEV1% (r=-0.271, p<0.0001). The 
number of cigarettes smoked per day also cor-
related inversely with the spirometric indices (r=-
0.201, p=0.007) for FVC% and (r=-0.161, p=0.013) 
for FEV1%. The pack years showed negative cor-
relation with the antioxidant enzymes although 
not reaching significance.

Index Group I 
exacerbated COPD

Group II   
stable COPD

Group III 
controls

Number (N)
Age (y)
Sex (% m/f)
Present smokers (%)
Ex smokers (%)
Non smokers (%)
Pack years 
Number of cigarettes smoked/day 
FVC (L)
FVC (%)
FEV1 (L)
FEV1 (%)

95
65.2±7.61
68.4/31.6

41.1
29.5
27.4

39.3± 27.7
21.6±10.2
1.82±0.6

54.7±14.5
1.09±0.42
42.8±14.2

88
66.03±6.9
78.4/21.6

39.8
52.3
6.8

41.9±27.8
22.6±0.4

2.56±0.81
71.1±18.3
1.61±0.62
58.2±20.2

103
53±6.33
92.2/7.8

83.5
7.8
8.7

31.5±24
19.9±13.3
4.56±0.97

106.3±17.6
3.8±0.88

111.1±19.9

Table 1. Characteristics of the participants by groups.

The data is presented as number (N), percents and means ± SD.

Показател I група
ХОББ в екзацербация

II група 
Стабилна ХОББ

III група 
Контроли

Брой (N)
Възраст (г.)
Пол (% м/ж)
Настоящи пушачи (%)
Бивши пушачи (%)
Непушачи (%)
Пакетогодини 
Брой изпушени дневно цигари 
ФВК (L)
ФВК (%)
ФЕО1 (L)
ФЕО1 (%)

95
65.2±7.61
68.4/31.6

41.1
29.5
27.4

39.3± 27.7
21.6±10.2
1.82±0.6

54.7±14.5
1.09±0.42
42.8±14.2

88
66.03±6.9
78.4/21.6

39.8
52.3
6.8

41.9±27.8
22.6±0.4

2.56±0.81
71.1±18.3
1.61±0.62
58.2±20.2

103
53±6.33
92.2/7.8

83.5
7.8
8.7

31.5±24
19.9±13.3
4.56±0.97

106.3±17.6
3.8±0.88

111.1±19.9

Таблица 1. Харкатеристики на участниците по групи.

Стойностите са представени като брой (N), проценти и средна стойност ±SD.
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При сравнение на стойностите на антиокси-
дантните ензими между групите се установи, че 
те са сигнификантно по-ниски при пациентите с 
ХОББ спрямо контролната група: 1214.5±170.5 
срещу 1259.5±137.1 за СОД (р=0.023) и 38.2±6.7 
срещу 41.6±8.8 за ГПх (р<0.0001). При сравне-
ние на стойностите на антиоксиднантите ензи-
ми между трите групи се наблюдава тренд на 
нарастване на активността им при контролите 
(р<0.0001) (фиг. 1, фиг. 2). Стойностите на СОД 
и ГПх са значимо по-ниски при пациентите с 
ХОББ в екзацербация спрямо пациентите със 
стабилна ХОББ и здрави контроли, докато меж-
ду групата на пациентите със стабилна ХОББ и 
контролите не е налице сигнификантност. 

При парциален корелационен анализ кон-
тролиран по възраст се установи сигнификант-
на положителна корелация на антиоксидант-
ните ензими с ФЕО1% от предвиденото: за СОД 
(r=0.150, p=0.012) и за ГПх (r=0.124, p=0.039).

Чрез прилагане на мултифакторна линеарна 
регресия за комплексна оценка на независимя 
ефект на дадени признаци върху определена 

When comparing the levels of antioxidant 
enzymes between groups we found that they 
were significantly lower in COPD patients com-
pared to the control group: 1 214.5±17.5 versus  
1 259.5±137.1 for SOD (р=0.023) and 38.2±6.7 ver-
sus 41.6±8.8 for GPx (р<0.0001). There was a trend 
of increasing the activities of the antioxidant en-
zymes towards the control group (р<0.0001) (fig. 
1, fig. 2). The levels of SOD and GPx were markedly 
lower in patients with exacerbated COPD com-
pared to the patients with stable COPD and the 
control group, while between group II and group 
III there was no significance. 

Using partial correlation analysis controlled for 
age we found a significant correlation between 
antioxidant enzymes and FEV1% predicted: 
r=0.150, p=0.012 for SOD and r=0.124, p=0.039 
for GPx.

By using multiple linear regression analysis for 
complex assessment of the independent effect 
of certain indices on a given variable we found 

 

p<0.0001  

 

p<0.013
β= 0,148

p<0.0001

p<0.002 
β= 0,182

Фиг. 1. Тренд на нарастване на СОД.
Fig. 1. Trend of increasing of SOD.

Фиг. 3. Линейна зависимост между ГПх и ФЕО1%. 
Fig. 3.  Linear dependence between GPx and FEV1% predicted.

Фиг. 2. Тренд на настване на ГПх.
Fig. 2. Trend of increasing of GPx.

Фиг. 4. Линейна зависимост между СОД и ФЕО1%.
Fig. 4. Linear dependence between SOD and FEV1% predicted.
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непрекъсната променлива установихме, че е 
налице сигнификантна положителна зависи-
мост между ФЕО1% (процент от предвидено-
то) и антиоксидантните ензими СОД (р=0.013, 
β=0.148) и ГПх (р=0.002, β=0.182) (съотв. фиг. 
3 и фиг. 4). Силно положително влияние вър-
ху стойностите на СОД и ГПх оказва и ФВК% 
от предвиденото: р=0.002, β=0.184 за СОД и 
р=0.001, β=0.201 за ГПх.

Обсъждане
Асоциацията на тежестта на тютюнопушене-

то с влошаването на белодробната функция е 
добре позната от миналия век. Още през 1977 
г. Fletcher и Peto доказват, че с увеличаване на 
давността на тютюнопушенето се влошават 
функционалните белодробни показатели, а 
при част от пушачите се развива белодробна 
обструкция, което допълнително скъсява жи-
вота им (7). Асоциацията на тютюнопушенето с 
белодробната обструкция е добре документи-
рана, като нашите резултати също подкрепят 
тази теза. Взаимовръзката на антиоксидант-
ните ензими СОД и ГПх с тютюнопушенето е 
обект на противоречиви резултати. Някои 
проучвания докладват повишени нива на ан-
тиоксидантните ензими при тежки пушачи (20), 
в резултат на повишеното оксидантно бреме, 
докато голямо проучване на Zhou и съавт. при 
над 1 200 пушачи показва намаляване на ак-
тивностите на СОД и ГПх при дългогодишните 
пушачи (21), което е в съответствие на нашите 
резултати. Наблюдаваната  зависимост  е  след-
ствие от  инхалирания  в  белия  дроб  цигарен  
дим, при което се образуват по-големи коли-
чества РВК.  Последните  разрушават  сулфхи-
дрилните (-SH)  групи  на  антиоксидантните  
ензими,  което намалява тяхната активност и 
способства за развитието на повишен оксида-
тивен стрес.

При пациенти с ХОББ данните са още по-
оскъдни. Някои проучвания намират връзка 
между антиоксидантния статус и дихателната 
обструкция (14), а други  намират понижени 
нива на ГПх при пациенти със стабилен ХОББ 
и липса на промяна в нивата на еритроцитните 
активности на СОД и каталаза (9), докато на-
стоящото проучване показва намалени нива 
и на двата ензима (СОД и ГПх) при пациенти с 
ХОББ в екзацербация спрямо тези със стабил-
на ХОББ и пушачи без ХОББ. Много проучвания 
показват повишен оксидативен стрес в белите 
дробове на пациенти с ХОББ спрямо здрави 
пушачи, като екзацербацията е събитие, което 
допълнително влошава оксидантния статус на 
тези пациенти (16), което се потвърждава и от 
нашите резултати. Тези данни могат да бъдат 
обяснени както със споменатата по-горе ди-
ректна деструкция на антиоксидантните ензи-
ми под действието на РВК, така и с потискане на 
гените отговорни за синтезата на тези ензими 
под влияние на повишената продукция на ин-
фламаторни медиатори и фактори (IL-6, TNF-α, 

that there was a significant positive dependence 
between FEV1% predicted and antioxidant en-
zymes SOD (р=0.013, β=0.148) and GPx (р=0.002, 
β=0.182) respectively fig. 3 and fig. 4. FVC% (% 
of predicted values) also influenced greatly the 
levels of SOD and GPX: р=0.002, β=0.184 for SOD 
and р=0.001, β=0.201 for GPx. 

Discussion
The association between smoking heaviness 

and lung function is well recognized still the last 
century. Yet in the year of 1977 Fletcher and Peto 
showed that with the increasing of smoking histo-
ry the lung functional parameters are worsening 
and a certain part of smokers develop significant 
airway obstruction, which additionally shortens 
their lives (7). The association with smoking and 
airway obstruction is well documented and our 
results support this thesis. The relationship of the 
antioxidant enzymes SOD and GPx with smoking 
is a controversial subject. Some of the studies re-
port increased levels of the antioxidant enzymes 
in heavy smokers (20), as a result of increased 
oxidant burden, while a large study by Zhou and 
coworkers with over 1 200 participants showed 
a decrease of the SOD and GPx activities in long 
standing smokers (21), which corresponds to our 
results. The observed relation is a result of the in-
creased amounts of ROS produced by the inhaled 
cigarette smoke in the lungs. The ROS destruct 
the sulphhydryl (-SH) groups of antioxidant en-
zymes which diminishes their activity and con-
tributes to oxidative stress development.

The data in COPD patients is even more limited. 
Some of the studies find relationship between 
antioxidant status and airway obstruction (14), 
and others show decreased levels of GPx in stable 
COPD but lack of change in the erythrocyte ac-
tivities of SOD and catalase (9), while the present 
study shows reduced levels of both SOD and GPx 
in patients with exacerbated COPD versus those 
with stable COPD and smokers without COPD. 
Many studies show increased oxidative stress in 
the lungs of COPD patients compared to healthy 
smokers and the exacerbation is an event which 
further deteriorate the oxidant status of those pa-
tients (16) which is confirmed also by our results. 
These data can be explained with the mentioned 
above direct destruction of the antioxidant en-
zymes by ROS as well as with the suppression of 
the genes responsible for the synthesis of these 
enzymes under the action of the increased pro-
duction of inflammatory mediators and factors 
(IL-6, TNF-α, Nf-kB)  in patients with exacerbated 
COPD (16). Early studies show association of the 
markers of oxidative stress measured by their 
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Nf-kB)  при пациенти с ХОББ, и особено при 
екзацербация (16). Ранни проучвания показват 
асоциация на маркерите за оксидативен стрес 
измерени чрез еритроцитните им активности 
с белодробната обструкция (6), а проучването 
на Kluchova и съавт. (9) показва асоциация на 
еритроцитните активности на ГПх, но не и на 
СОД с тежестта на ХОББ. Друго проучване сред 
пациенти с ХОББ в резултат на тютюнопушене 
и  изгаряне на биогорива, показва асоциация 
на СОД, но не и на ГПх с ФЕО1% от предвидено-
то (13). Настоящото проучване показва изразе-
на асоциация и на двата ензима със степента 
на бронхиалната обструкция, и тежестта на за-
боляването. 

В съответствие с нашите резултати е и проуч-
ване от тази година на Cholendra и съавт., което 
показва значима взаимовръзка между антиок-
сидантните ензими СОД, и ГПх и белодробната 
функция (4). 
Заключение

Настоящото проучване дава основание да 
се заключи, че при пациенти с ХОББ е налице 
повишен оксидативен стрес в сравнение със 
здрави пушачи, като екзацербацията е събитие, 
което допълнително влошава антиоксидант-
ния статус на пациентите. Налице е асоциация 
на антиоксидантните ензими с белодробната 
функция измерена чрез спирометричните по-
казатели, което предполага че оксидативният 
стрес има съществено отношение към патоге-
незата на заболяването. 
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erythrocyte activities with airway obstruction (6), 
and the study of Kluchova et al. (9) show associa-
tion of erythrocyte activity of GPX, but not those 
of SOD with COPD severity. Other study in COPD 
patients caused by smoking and burning of bio-
mass fuels shows relationship of SOD, but not of 
GPx with FEV1% predicted (13). The present study 
reveals marked association of both enzymes with 
the degree of airway obstruction and the disease 
severity. 

In accordance to our results is a study form this 
year of Cholendra and coworkers which shows 
significant relationship between antioxidant en-
zymes SOD and GPx and lung function (4). 

Conclusion
The present study gives reasons to conclude 

that there is increased oxidative stress in COPD 
patients compared to healthy smokers and the 
exacerbation is an event which further worsens 
the antioxidant status of the patients. There is as-
sociation of antioxidant enzymes with lung func-
tion which suggests that oxidative stress is essen-
tially related to the pathogenesis of the disease. 
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