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СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТА ОТ 
САТ, НЯКОИ СИСТЕМНИ ЛАБОРАТОРНИ  
ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННИТЕ ЗА ФИЗИЧЕСКИЯ 
КАПАЦИТЕТ ОЦЕНЕН ЧРЕЗ 6-МИНУТЕН 
ТЕСТ С ХОДЕНЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ  
С ЕКЗАЦЕРБАЦИЯ НА ХОББ

Резюме
В практиката екзацербациите на ХОББ се оценяват с помощта на субективни и обективни по-

казатели. Целта на проучването е да се изследва връзката между двата вида показатели и да се 
установи тяхната взаимозаменяемост.

Проучени са 34 пациента с ХОББ. Изследвани са следните показатели: CRP, СУЕ, брой левко-
цити, серумен фибриноген, ФЕО1, ФВК, 6-минутен тест с ходене, тест за оценка на ХОББ (САТ).

Статистическата обработка на данните показа, че между изследваните показатели са налице 
слаби корелационни зависимости, поради което идеята за тяхната взаимозаменяемост не се 
подкрепя.

Ключови думи: хронична обструктивна белодробна болест, екзацербация, САТ въпросник, 
6-минутен тест с ходене, С реактивен протеин
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Abstract
In practice exacerbations of COPD are evaluated using subjective and objective parameters. The 

purpose of the study is to investigate the relationship between the two types of parameters and to 
establish their interchangeability.

34 patients with COPD were studied. CRP, ESR, WBC count, serum fibrinogen, FEV1, FVC, 6-minute 
walk test and COPD assessment test (CAT) were examined.

Data statistical processing showed that among the examined parameters there are poor correlations, 
thus the idea of their interchangeability is not supported.

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, exacerbation, CAT questionnaire, 6-minute 
walk test, C reactive protein
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Introduction
Exacerbations (ES) are distinctive and impor-

tant element in the course of COPD. They remain 
a major cause of mortality and morbidity in pa-
tients with COPD (15). ES degrade the quality of 
life of the patient, accelerate the decline of lung 
function and pose a risk to subsequent ES (10). Ac-
cording to the latest revision of the guidelines for 
the treatment of COPD from 2013 the presence of 
one ES which requires hospitalization puts the pa-
tients in a group at high risk and requires change 
in therapy and in management of the disease 
for achieving better control (11). Thus the evalu-
ation and the control of the ES are emphasized. 
Unfortunately, patients often underestimate the 
impact of the disease and ES can occur undiag-
nosed. Despite the progress in understanding the 
ES pathophysiology, their assessment is based 
primarily on their clinical manifestations which 
may be subjectively different and difficult to pre-
dict (15). That's why the evaluation of COPD ES re-
mains a problem, despite the variety of definitions 
and parameters. Generally, the indicators may be 
divided into subjective and objective. The group 
of objective parameters includes the exploration 
of patient’s functional capacity, as determined by 
pulmonary function tests, and 6-minute walk test 
(6MWT) and measuring of certain inflammation 
markers whose levels are elevated in COPD ES (1, 
3, 4). The group of subjective parameters includes 
questionnaires and scales for self-assessment 
used in the updated guidelines for the treatment 
of COPD for grouping the patients (10).

Definitions of COPD ES can be divided into two 
groups: "event-based" and "symptom - based" (6). 
The definition by GOLD for COPD ES indicates that 
"this is an acute moment occurred in the course 
of disease, characterized by worsening of respi-
ratory symptoms beyond the daily fluctuations 
and leading to a change in therapy" (10). This 
definition belongs to the so-called "event-based 
definitions" in which the patient’s contact with 
the healthcare system in connection with COPD 
ES is accounted (6). Another type of definition 
for COPD ES is the so called "symptom-based" 
which is based on the symptoms reported by the 
patient (6). Division of COPD ES into 3 groups ac-
cording Anthonisen et al. is by the presence of 1, 
2 or all three symptoms – increased dyspnoea, 
increased sputum volume and change in color of 
sputum belongs to this type (2, 6). Both the two 
types of definition have their advantages and dis-
advantages. For example, according to Pauwels et 
al. symptom-based definitions are more accurate 
because patients are well aware of the manifesta-
tions of their illness (18). Moreover, if the ES are 
accounted only by change in symptoms, their fre-
quency is more than 50% higher, compared to ES 
accounted on event-based definitions (5, 17, 19, 
23). However, Calverley et al. reported that only 
63% of the events-based of COPD ES have been 

Въведение
Екзацербациите (ЕКЦ) са характерен и важен 

елемент от протичането и основна причина за 
смъртност и болестност при болните с ХОББ 
(15). ЕКЦ водят до влошаване качеството на жи-
вот на пациента, ускоряват спада на белодроб-
ната функция и сами по себе си представляват 
риск за последваща такава (10). Според послед-
ната редакция на GOLD от 2013 г. наличието на 
една ЕКЦ с хоспитализация поставя болните в 
група с повишен риск и предполага обмисляне 
на поведението, и предприемане на евентуална 
промяна в терапията за постигане на по-добър 
контрол на болестта (11). По този начин оцен-
ката и контрола на ЕКЦ придобиват особено 
значение. За съжаление пациентите често под-
ценяват влиянието на болестта и ЕКЦ могат да 
протекат недиагностицирани. Въпреки напре-
дъка в разбирането за патофизиологията на 
ЕКЦ, оценката им се основава предимно на кли-
ничните изяви, със субективна окраска и труд-
ни за предсказване (15). Затова оценката на ЕКЦ 
на ХОББ остава проблемна, въпреки разно об-
разието от използвани дефиниции и показате-
ли. Най-общо показателите могат да се разделят 
на обективни и субективни. Към обективните 
показатели спадат изследването на функцио-
налния капацитет на пациента, определени 
чрез функционално изследване на дишането и 
6-минутен тест с ходене (6МТХ), и определянето 
на някои маркери на възпалението, чиито нива 
са повишени по време на ЕКЦ на ХОББ (1, 3, 4). В 
групата на субективните показатели спадат из-
ползваните въпросници и скали за самооценка, 
използвани в обновеното ръководство за лече-
ние на ХОББ за групиране на болните (10).

Дефинициите на ЕКЦ на ХОББ също могат да 
се разделят на две групи – „събитие – базира-
ни“ и „симптом – базирани“ (6). Така например, 
в определението на GOLD за ЕКЦ на ХОББ се 
посочва, че това е „остро настъпил момент 
в протичането на болестта, характеризиращ 
се с влошаване на респираторните симпто-
ми отвъд ежедневните колебания и водещ до 
промяна в терапията“ (10). Това определение 
спада към т.нар. „събитие-базирани дефини-
ции“, при които се отчита контакта на пациен-
та със здравната система при ЕКЦ на ХОББ (6). 
Друг вид определение за ЕКЦ на ХОББ е т.нар. 
„симптом-базирано“, което се основава на съ-
общените от пациента симптоми (6). Разделе-
нието на ЕКЦ на ХОББ на 3 групи от Anthonisen 
et al. според наличието на 1, 2 или и трите 
симптома – нарастване на задуха, увеличава-
не на обема на храчките и промяна в цвета на 
храчките – спада към тази група дефиниции (2, 
6). Двата вида определения имат своите пре-
димства и недо статъци. Според Pauwels et al. 
симптом-базираните дефиниции са по-точни, 
защото пациентите са добре запознати с изя-
вите на болестта си (18). Освен това ако ЕКЦ се 
отчитат само по промяната в симптомите, тях-
ната честота е с над 50% по-висока, сравнено 
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с ЕКЦ, отчитани на базата на събития-базира-
ни дефиниции (5, 17, 19, 23). Същевременно, 
обаче, Calverley et al. съобщават, че само 63% 
от събития-базираните ЕКЦ на ХОББ са били 
предвидени от промени в симптомите (5). От 
друга страна, събития - базираното отчитане 
на ЕКЦ понастоящем е единствения практи-
чески подход, използван за изясняване на ЕКЦ 
на ХОББ (18). Според Calverley et al.: 1). събития-
базираните ЕКЦ на ХОББ са единствения сигу-
рен начин да се документира остра промяна 
в симптомите на пациента и 2). ежедневното 
мониториране на симптомите е много вариа-
билно, за да се вземат решения за промяна в 
терапията (5).

Всеизвестен факт е, че възпалителният процес 
заема основно място в патогенезата на ХОББ и 
се засилва по време на ЕКЦ, което се отчита по 
повишените системни възпалителни маркери 
(10). През последните години за оценка на ЕКЦ 
на ХОББ се използват различни биомаркери (би-
ологични молекули, които могат да се използ-
ват като показатели на нормалните биологични 
процеси, патологичните процеси или на отгово-
ра от терапията) – С реакнивен протени (CRP), 
фибриноген, интерлевкини (15). Използването 
им е ценен метод за описание на естествения 
ход на болестта, като същевременно подпо-
мага лечението и прогнозирането на крайния 
резултат (15). По данни на Hurst et al. CRP е най-
селективният биомаркер за идентифициране на 
остра ЕКЦ на ХОББ с чувствителност 40% и спе-
цифичност 90% (12). Добавянето му към всеки от 
клиничните симптоми на ЕКЦ повишава чувст-
вителността и специфичността му (12).

6МТХ, въведен в практиката като 12 минутен 
тест през 1976г., е лесно изпълним, безопасен 
и евтин тест за определяне на физическия 
капацитет на пациентите с ХОББ (4, 9, 16). Той 
корелира със степента на диспнеята, обструк-
цията на дихателните пътища и белодробната 
хиперинфлация (7). Според Spruit et al. 6МТХ 
е по-полезен за определяне на тежестта на 
ХОББ, отколкото ФЕО1, защото ФЕО1 не отра-
зява системните изяви на болестта (20). Затова 
според Celli и MacNee увреждането на пациен-
тите с ХОББ ще се разбере по-добре, ако освен 
белодробните функционални тестове се оцени 
и физическия капацитет на болните (8). 6МТХ 
може да се използва за предвиждане на веро-
ятността за хоспитализация по време на остра 
ЕКЦ на ХОББ. В проведеното от Spruit et al. из-
следване е установено, че при резултат от 357 
м може да се очаква повишен риск от хоспита-
лизация, а при резултат 334 м – повишен риск 
от смъртен изход. По този начин 6МТХ се явява 
мощен инструмент за определяне на групи па-
циенти с повишен риск от свързана с ЕКЦ хос-
питализация и може да се използва за оценка 
на ЕКЦ на ХОББ (20). Casanova et al. в свое из-
следване също потвърждават значението на 
6МТХ за оценка на пациентите с ХОББ (7).

Проблемите в дефинирането, предсказване-

predicted by changes in symptoms (5). On the 
other hand, according to Pauwels et al. the event-
based reporting of ES presently is the only practi-
cal approach used to clarify the ES of COPD (18). 
According to Calverley et al.: 1). the event-based 
reporting of COPD ES is the only reliable way 
to document the acute change in the patient's 
symptoms, and 2). daily monitoring of symptoms 
is very variable in order to make decisions about 
change in therapy (5).

It is well known fact that the inflammatory 
process has the main role to the pathogenesis of 
COPD and increases during ES, which is record-
ed in elevated systemic inflammatory markers 
(10). In recent years, for the evaluation of COPD 
ES different biomarkers (biological molecules 
which can be used as an indicator of normal 
biological processes, pathological processes, or 
the response to therapy) like CRP, fibrinogen, in-
terleukins have been used (15). Their usage is a 
valuable method to describe the natural course 
of the disease, thereby enhancing treatment and 
predicting outcome (15). According to Hurst et al. 
CRP is the biomarker for the selective identifica-
tion of acute ES of COPD, with sensitivity 40% and 
specificity 90% (12). Adding the CRP to each of 
the clinical signs of ES increases its sensitivity and 
specificity (12).

6MWT, introduced into practice as 12 minutes 
test in 1976, is easily feasible, safe, and inexpen-
sive test to assess exercise capacity of patients 
with COPD (4, 9, 16). It correlates with the de-
gree of dyspnea, airway obstruction and pulmo-
nary hyperinflation (7). According to Spruit et al. 
6MWT is more useful for determining the severity 
of COPD than FEV1 because FEV1 does not reflect 
the systemic manifestations of the disease (20). 
Therefore, according to Celli and MacNee impair-
ment of patients with COPD will be better under-
stood if pulmonary function tests are evaluated 
together with the physical capacity of patients 
(8). 6MWT can be used to predict the likelihood 
of hospitalization during acute ES of COPD. In the 
study carried out by Spruit et al. has been found 
that at a result of 357 m an increased risk of hospi-
talization can be expected, while the result of 334 
m is associated with an increased risk of mortality. 
Thus 6MWT is a potent tool for the determination 
of groups of patients with increased risk for hos-
pitalization due to ES and can be used to evaluate 
the COPD ES (20). Casanova et al. in their study 
also have confirmed the importance of 6MWT for 
the assessment of patients with COPD (7).

Problems in the definition, prediction and 
evaluation of each ES indicate search for more 
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то и оценката на всяка една ЕКЦ налагат тър-
сене на по-успешен, по-комплексен подход, 
който ще позволи отстраняване на странич-
ните ефекти от субективната оценка както на 
лекаря, така и на пациента и ще разчита на по-
висока обективност и надеждност както в диа-
гнозата, така и в оценъчния процес на тежестта 
на всяка една ЕКЦ.

В ежедневната практика лечението на ХОББ 
се основава предимно на спирометричната 
оценка (22). В новите ръководства на GOLD 
за оценка на лечението на болестта се пре-
поръчва един по-комплексен подход, който 
предполага заедно със спирометричните по-
казатели да се вземат под внимание и общото 
здравословно състояние на болните, тежест-
та на задуха и броя на ЕКЦ (10). Причината за 
това е наличието на слаби асоциации между 
резултатите от спирометрията и различните 
въпросници, използвани за оценка на здра-
вословното състояние, поради което спиро-
метрията не дава истинска представа за със-
тоянието на болните (21). До момента липсва 
широко разпространен стандартизиран метод 
за оценка на тежестта на симптомите при ЕКЦ 
на ХОББ. Наличните данни сочат, че тази роля 
може да изпълни САТ (COPD Assessment Test), 
валидиран през 2009 г. (14). Jones et al. в свое 
изследване показват, че САТ отразява проме-
ните в здравословното състояние на болните с 
ХОББ през възстановителния период след ЕКЦ 
и белодробна рехабилитация (13).

Изследването на взаимовръзката между от-
делните оценъчни параметри при ЕКЦ може да 
подскаже един по-сигурен и надежден метод 
за оценка на ЕКЦ.
Цел

Да се изследва връзката между маркерите на 
възпалението (CRP, серумен фибриноген, СУЕ, 
брой левкоцити), нивото на функционалните 
параметри на дишането, САТ теста и резултата 
от 6МТХ при пациенти хоспитализирани за ос-
тра ЕКЦ на ХОББ.
Хипотеза

Съществува корелационна зависимост меж-
ду резултата от САТ, 6МТХ и системните марке-
ри на възпалението, която може да подкрепи 
тяхната взаимозаменяемост в диагнозата на 
настъпила ЕКЦ на ХОББ. 
Пациенти и методи

Проучени са 34 пациента (29 мъже и 5 жени), 
хоспитализирани за остра ЕКЦ на ХОББ в кли-
никата по „Пневмология и фтизиатрия“ на ВМА 
– София за периода септември 2012г. – април 
2013г.

Проследени са следните показатели:
- лабораторни маркери на възпалението – CRP, 

серумен фибриноген, брой левкоцити, СУЕ, 
изследвани в централната лаборатория на 
ВМА;

- функционални параметри – ФЕО1, ФЕО1/
ФВК при постъпване и при дехоспитализация 
(MasterLab, Jäger®)

- 6-минутен тест с ходене по време на хоспита-

successful and comprehensive approach that will 
allow removal of the side effects of subjective 
evaluation of both the physician and the patient 
and will rely on greater objectivity and reliability 
in both the diagnosis and the evaluation process 
of the weight of each ES.

In everyday practice, the treatment of COPD is 
based principally on the spirometrical evaluation 
(22). In the new guidelines issued by the GOLD 
Committee a more complex approach is recom-
mended for the assessment of the treatment of 
the disease, suggesting along with the spiro-
metrical parameters the general health status of 
the patient, the severity of breathlessness and the 
number of ES also to be taken into account (10). 
The reason for this are the weak associations be-
tween the results of spirometry and the different 
questionnaires used to assess the health status, 
so that spirometry does not give a true picture 
of the patients' condition (21). So far there is no 
widely standardized method for assessing symp-
tom severity during ES of COPD. Available data 
indicate that this role can perform CAT (COPD As-
sessment Test), validated in 2009 (14). Jones et al. 
in their research show that CAT reflects changes 
in the health status of patients with COPD during 
the recovery period after ES and pulmonary reha-
bilitation (13).

The study of the relationship between the as-
sessment parameters of ES may suggest a more 
secure and reliable method for their assessing.

Aim
To investigate the relationship between mark-

ers of inflammation (CRP, serum fibrinogen, ESR, 
WBC count), the level of functional parameters of 
respiration, CAT test and the result of 6MWt in pa-
tients hospitalized for acute ES of COPD.

Hypothesis
There is a correlation between CAT and 6MWT 

results and the systemic markers of inflammation, 
which can support their interchangeability in the 
evaluation of acute ES of COPD. 

Patients and methods
We studied 34 patients (29 men and 5 women) 

hospitalized for acute ES of COPD in the Clinic 
of Pneumology of MMA – Sofia from September 
2012 until April 2013.

The following indicators were evaluated:
- laboratory markers of inflammation – CRP, 

serum fibrinogen, WBC count, ESR) tested in the 
central laboratory of MMA;

- functional parameters – FEV1, FEV1/FVC upon 
admission and hospital discharge (MasterLab, 
Jäger®);

- 6MWT during hospitalization;
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Фиг. 1. Корелация между резултатите от CAT теста и промяната в 
6-минутния тест при ходене при пациенти с ХОББ и екзацербация.
Fig. 1. Correlation between CAT scores in COPD ES patients and the 
outcome of 6MWT.

Фиг. 3. Корелация между резултатите от CAT теста и стойностите 
на CRP при пациенти с ХОББ и екзацербация.
Fig. 3. Correlation between CAT scores in COPD ES patients and the 
value of CRP.

Фиг. 2. Корелация между резултата от CAT теста и стойностите 
на СУЕ при пациенти с ХОББ и екзацербация.
Fig. 2. Correlation between CAT scores in COPD ES patients and the 
value of ESR.

Фиг. 4. Корелация между резултатите от CAT теста и стойности-
те на фибриногена при пациенти с ХОББ и екзацербация.
Fig. 4. Correlation between CAT scores in COPD ES patients and 
fibrinogen level.

лизацията;
- САТ по време на хоспитализацията и на 30 ден 

след дехоспитализацията.
Статистически методи: Корелационен анализ 

на параметрите чрез статистическата програма 
SPSS13.
Резултати 

Изследваните пациенти са на средна възраст 
67 г. (± 9.3), със средна стойност на:
• САТ при ЕКЦ (n=34) 22 т. (± 9), САТ на 30 ден от 

началото на ЕКЦ (n=15) – 16 т (± 7);
• 6МТХ при ЕКЦ (n=24) – 334 м (± 110), 6МТХ на 

30 ден от началото на ЕКЦ (n=10) – 403 м (± 88);
• ФЕО1 при ЕКЦ – 49% предв. (± 14);
• ФЕО1/ФВК при ЕКЦ – 52% (± 9);
• СУЕ 19.5 mm (± 18);
• CRP (n=29) 18 mg/l(± 31);
• фибриноген (n=20) 5.2 mg/l (± 3);
• левкоцити 8,7 х 109 (± 2.6).

При извършване на корелационен анализ 
(Pearson r) се установиха клинично значими 
корелации между: САТ при ЕКЦ и резултата от 
6МТХ при ЕКЦ (r=0.28) (фиг. 1), САТ при ЕКЦ и 
стойността на СУЕ (r=0.21) (фиг. 2), САТ при ЕКЦ 
и стойността на CRP (r=0.0027) (фиг. 3), САТ при 
ЕКЦ и нивото на фибриногена (r=0.44) (фиг. 4).
Изводи и дискусия

В нашето проучване изследвахме евентуална-

- CAT during the hospitalization and at 30th day 
after hospital discharge.
Statistical methods: Correlation analysis of pa-

rameters using statistical program SPSS13.

Results
The patients studied had a mean age of 67 (± 

9.3), with a median value of:
• CAT at ES (n = 34) –  22 points (± 9), CAT at day 

30 (n = 15) – 16 points (± 7);
• 6MWT at ES (n = 24) – 334 m (± 110), 6MWT at 

day 30 (n = 10) – 403 m (± 88);
• FEV1 at ES – 49% predicted. (± 14);
• FEV1/FVC at ES – 52% (± 9);
• ESR 19.5 mm (± 18);
• CRP (n = 29) 18 mg/L (± 31);
• fibrinogen (n = 20) 5.2 mg/L (± 3);
• WBC 8.7 x 109 (± 2.6).

When performing correlation analysis (Pear-
son r) clinically significant correlations between: 
CAT at ES and the outcome of 6MWT at ES 
(r=0.28) (figure.1), CAT at ES and the value of ESR 
(r=0.21) (figure. 2) CAT at ES and the value of CRP 
(r=0.0027) (figure. 3), CAT at Es and the fibrinogen 
level (r=0.44) (figure. 4) were found.
Conclusions and Discussion

In our study we have investigated the possible 
association between certain objective (inflam-
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та връзка между някои обективни (възпалител-
ни маркери като CRP, серумен фибриноген, СУЕ, 
брой левкоцити, 6МТХ, функционални параме-
три на дишането) и субективни показатели (САТ 
тест), използвани за оценка на ЕКЦ на ХОББ.

При анализа на данните установихме, че ко-
релационните зависимости между проведения 
CAT тест и данните за CRP, серумен фибриноген, 
СУЕ, както и тези от 6MTХ при пациенти хоспи-
тализирани за остра ЕКЦ на ХОББ са слаби. Ре-
зултатните данни от теоретичните зависимости 
на изследваните параметри са свързани, в по-
вечето случаи под 8%, с резултата от CAT тест 
при хоспитализация, а в един от случаите под 
1%, което потвърждава горния извод.

При обработка на данните се установи, че 
регресионният модел не е подходящ за търсе-
не на зависимости между наблюдаваните пока-
затели поради слабите корелации помежду им.

Нашето изследване има три ограничения.
Първото е малкият брой пациенти, които са 

обхванати (34), тъй като за една по-адекватна 
статистическа оценка на търсените параметри 
на зависимост са необходими повече данни от 
по-голям брой болни.

Второто ограничение се състои във факта, 
че твърде малък брой пациенти се явиха на 
контролния преглед на 30-ия ден от дехоспи-
тализацията (15), което затруднява оценката на 
отговора на проведената терапия.

Третото ограничение е работата на принци-
па “клинична пътека”, което прави вероятен 
приема на болни, насочени от личните лекари 
без адекватна оценка и при несигурни параме-
три за налична ЕКЦ.

Данните от проучването показват още, че 
лабораторните резултати и функционалната 
оценка с 6МТХ при хоспитализирани пациенти 
с ЕКЦ на ХОББ не корелират с индивидуалната 
оценка на пациента за състоянието на болес-
тта му, оценена чрез САТ. Анализираните данни 
не подкрепят основанията резултатите от САТ, 
6МТХ и системните маркери на възпаление, да 
бъдат използвани в режим на взаимозаменя-
емост при оценка на ЕКЦ на ХОББ.

matory markers such as CRP, serum fibrinogen, 
ESR, WBC count, 6MWT, functional parameters of 
respiration) and subjective parameters (SAT test), 
used to evaluate the COPD ES.

Correlations between the result of the CAT test 
and the levels of CRP, serum fibrinogen, ESR and 
the result of 6MWT in patients hospitalized for 
acute COPD ES are poor. The resulting data from 
the theoretical dependencies of the observed pa-
rameters are associated, in most cases less, than 
8% with the result of CAT test during hospitaliza-
tion, and in one case less than 1%, which confirms 
the above conclusion.

Data processing showed that regression model 
is not suitable to search for relationships between 
the observed indicators because of the lack of 
correlations between them.

Our study has three limitations.
The first is the small number of patients who 

were included (34), because for a more adequate 
statistical evaluation of the observed parameters 
data from a larger group of patients are needed.

The second limitation lies in the fact that too 
few patients appeared to control examination at 
the 30th day after hospital discharge (15), which 
complicates the assessment of the response to 
the therapy.

The third limitation is the work on the "clinical 
pathway" principle, which makes probable ad-
mission of patients who are referred by general 
practitioners without adequate assessment and 
with uncertain parameters for ES.

The survey data show that the laboratory re-
sults and functional evaluation with 6MWT in 
hospitalized patients with COPD ES did not cor-
relate with the patient's individual assessment of 
his/hers disease state as measured by CAT. The 
analyzed data do not support the reasons the 
results of CAT, 6MWT and systemic inflammatory 
markers to be used in the mode of substitutability 
for evaluation of COPD ES.
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