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23ти КОНГРЕС НА ЕВРОПЕЙСКОТО  
РЕСПИРАТОРНО ОБЩЕСТВО 

Торакална Медицина
Том V, септември 2013, бр.3

БАРСЕЛОНА 2013, 7 – 11 СЕПТЕМВРИ

Уважаеми колеги,

От 7 до 11 септември в Барселона се проведе поредния Конгрес на European Respiratory 
Society.

Fira de Barcelona Congress Centre заема стратегическо място в културния и икономически жи-
вот на Каталуния и Испания, като платформа за международни научни прояви. 

Барселона е спиращ дъха град. Като град-люлка на много култури и свидетел на много значи-
ми промени, той предлага прекрасната възможност да се открие и преживее неговата динамич-
на атмосфера и архитектура, кулинарни наслади, хубаво вино, завладяваща музика, и темпера-
ментни жители.

На този конгрес присъстваха специалисти в областта на респираторната медицина от целия 
свят. В своите презентации бившият и настоящият президенти на ERS проф. Франческо Блази 
и проф. Питър Барнс очертаха бъдещите насоки в развитието и работата на ERS. Те ще включ-
ват разширяване на възможността за подготовка на белодробните специалисти чрез различни 
форми на обучение; увеличаване броя на членовете, чрез облекчение по отношение на член-
ския внос; създаване на възможности за изграждане на централизирана база данни, която да 
обобщава резултатите от всички значими проучвания и да дава възможност за гъвкави реше-
ния при лечението и поведението при редица социално-значими заболявания в областта на 
респираторната медицина.

Тази година 4 225 абстракта бяха допуснати до участие в конгреса, включващи устни презен-
тации, дискусионни и тематични постерни сесии. 

Горди сме, че българските пулмолози отново бяха активни - 18 участия. Д-р Гергана Петрова 
е удостоена със Silver Sponsorship. Три от представените презентации са с международно съав-
торство – Полша, Япония, Сингапур.

По-долу, ще намерите пълен списък на българските автори, представили свои разработки.

Участия по центрове:
София - 14; Плевен - 3; Варна - 4; Пловдив - 7; Стара Загора – 2; Русе - 1.
Млади български пулмолози преминаха първо ниво на European Spirometry Training 

Programme и положиха съответния изпит за получаване на сертификати. Тези обучителни кур-
сове би трябвало да продължат, с оглед на което по-долу прилагаме програмата за тяхното про-
веждане.

Бихме искали специално да благодарим на доц. Диана Петкова и нейния екип за положените 
усилия на конгреса нашия щанд да бъде на европейско ниво!

         

                               Професор Даниела Петрова
                               Главен редактор на сп. „Торакална Медицина”
                              Национален делегат за България в ЕRS
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23RD ERS ANNUAL CONGRESS

23RD ERS ANNUAL CONGRESS – 
BARCELONA 2013,  
7 – 11 SEPREMBER

Thoracic Medicine
Volume V, September 2013, Issue 3

BARCELONA 2013, 7 – 11 SEPREMBER

Dear colleagues,

From 7th to 11th September this year in Barcelona was held the Annual European Congress of 
European Respiratory Society.

The Fira de Barcelona Congress Centre plays a strategic role in the Catalan and Spanish cultural and 
economical life as a platform for cultural and economic promotion and international projection of 
exhibitors. 

Barcelona is a breathtaking city. As the cradle of many cultures and a witness to major transformations, 
the city provides a great opportunity to explore and experience its vibrant atmosphere, architecture, 
culinary delights, fine wine, captivating music and passionate people.

Specialists in Respiratory medicine from all over the world attended the congress. In their 
presentations the former and present president of the ERS, prof. Francesco Blasi and prof. Peter 
Barnes, outlined the future way in the development and work of the ERS. This will include: expansion 
of the possibilities for run-up of respiratory specialist with a variety of forms of additional education; 
expansion of the number of ERS members; development of a database, which will include and 
summarize the results of every significant study and will give potential for flexible solutions in 
treatment and management of a number of socially important diseases in the area of respiratory 
medicine.

A total of 4 255 abstracts were  accepted for Oral Presentations, Poster Discussions and Thematic 
Posters.

We are proud that Bulgarian pulmonologists were again active – 18 appearances. Dr Gergana 
Petrova was honored Silver Sponsorship. Three oral presentations were a result of an international 
collaboration – Poland, Japan, Singapore.

Bellow you will find completed list of Bulgarian authors submitted their researches. 

Participations in centers: 
Sofia – 14; Pleven – 3; Varna – 4; Plovdiv – 7; Stara Zagora – 2; Russe – 1;
Young Bulgarian pulmologists passed Part 1 of the European Spirometry Training Programme, and 

they took the respective exam for sertification. These educational courses will continue, to this we will 
enclose the dates for the next events at the end of the article.

We would also like to thank Assoc. professor Diana Petkova and her team for the efforts our stand at 
the Congress to be at European level.

                                                        Professor: Daniela Petrova
                                                        Editor in Chief of “Thoracic Medicine”
                                                        National delegate for Bulgaria in ERS
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23ТИ КОНГРЕС НА ЕВРОПЕЙСКОТО  
РЕСПИРАТОРНО ОБЩЕСТВО – 

БАРСЕЛОНА 2013,  
7 – 11 СЕПТЕМВРИ

Участиe по автори: 
Participation by authors:

1. Оral Presentation: Lung surgery: preoperative assessment and postoperative outcome

- The utility of vibration response imaging for calculation of ppoFEV1 and ppoDL, CO in patients 
with lung cancer referred for resection – The influence of coexisting COPD.
B. Marinov, A. Chapkanov, M. Todorova, G. Paskalev, S. Kostianev (Plovdiv, Bulgaria) 

2. Discussion Poster Sessions:

- Increased oxidative stress in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and 
metabolic syndrome (MetS)
V. Stratev, J. Petev, S. Galcheva, M. Peneva (Varna, Bulgaria)

- Risk factors for prolonged postoperative air leak-a retrospective analysis of 853 partial lung resec-
tions for nonsmall cell lung cancer
A. Yankulov, B. Marinov, A. Uchikov, S. Kostjanev, K. Mourdjev, A. Chapkanov, A. Batashki, D. Petrov 
(Plovdiv, Sofia, Bulgaria)

- High risk COPD patients cost less if treated according to GOLD 2011 recommendations
N. Yanev, N. Kyuchukov, P. Nikolova, P. Pavlov, T. Popova, I. Krachunov, Y. Ivanov (Pleven, Bulgaria)

- US guided true cut needle biopsy of the pleura
R. Petkov, Y. Yamakova, E. Petkova (Sofia, Bulgaria)

- Temperature of central versus peripheral fractions of exhaled air in subjects without and with air-
way diseases
T. Popov, T. Kralimarkova, D. Popov, A. Popov, J. Gill, V. Dimitrov (Sofia, Bulgaria; Singapore, 
Singapore)

3. Thematic Poster Sessions:

- VNTR polymorphism in IL1RN gene in COPD and bronchial astma in Bulgarian population
D. Dimov, M. Kurzawski, T. Tacheva, V. Ilieva, A. Koychev, G. Prakova, V. Dimitrov, M. Drozdzik,  
T. Vlaykova (Stara Zagora, Sofia, Bulgaria; Szczecin, Poland)

- Differences in exhaled nitric oxide levels between patients with cystic fibrosis and atopic bronchial 
asthma
M. Todorova, N. Genkova, B. Marinov, S. Mandadzhieva, M. Bosheva, S. Kostianev (Plovdiv, Bulgaria)

- Association between ADAM33 polymorphisms and asthma control
G. Petrova, H. Matsumoto, Y. Kanemitsu, K. Izuhara, Y. Tohda, H. Kita, T. Horiguchi, K. Kuwabara,  
K. Tomii, K. Otsuka, M. Fujimura, N. Ohkura, K. Tomita, A. Yokoyama, H. Ohnishi, Y. Nakano, T. Oguma, 
S. Hozaqa, T. Nagasaki (Sofia – Bulgaria, Japan), 

- Exercise related desaturation in patients with COPD – Another step towards phenotyping the dis-
ease
R. Kalinov, V. Hodzhev, B. Marinov, S. Kostianev (Plovdiv, Bulgaria)

- Predictors of nocturnal hypertension in obstructive sleep apnea patients with metabolic syndrome
R. Cherneva, O. Georgiev, D. Petrova, T. Mondeshki, R. Biluykov, E. Manov (Sofia, Bulgaria)

- Nocturnal hypertension, nondipping phenomenon and target organ damage in osa patients 
R. Cherneva, O. Georgiev, D. Petrova, R. Bilyukov, T. Mondeshki, E. Manov (Sofia, Bulgaria)

- Analysis of the patients with community acquired pneumonia treated in MHAT “St. Marina”, Varna, 
Bulgaria for the 2011–2012 period
V. Kostadinova, Y. Radkov, I. Mircheva (Varna, Bulgaria)

- Lung cancer in patient with chronic obstructive pulmonary disease (comorbidity by smokers - a 
cumulative effect of exogenic and endogenic factors? 
Z. Iankova, R. Ivancheva, V. Youroukova, F. Sterev, S. Kartev, D. Kostadinov (Plovdiv, Sofia, Bulgaria)

- TDI velocities of tricuspid annulus in patients with acute pulmonary embolism
R. Petkov, Y. Yamakova, E. Petkova (Sofia, Bulgaria)

- From CTPA-proven pulmonary embolism to patients clinical characteristics
N. Stoeva, G. Kirova, D. Lekova, A. Benova, A. Penev (Sofia, Bulgaria)

Торакална Медицина
Том V, септември 2013, бр.3
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- iStudy design supporting the effectiveness of inhaled extra-fine beclomethasone/formoterol at 
the level of small airways of asthmatics
T. Popov, D. Petrova, T. Kralimarkova, Y. Ivanov, T. Popova, T. Odzhahova, Y. Ilieva, P. Yakovliev, T. 
Lazarova, O. Georgiev, M. Peneva, V. Hodzhev, E. Hodzheva, M. Staevska, V. Dimitrov (Sofia, Pleven, 
Varna, Stara Zagora, Plovdiv, Bulgaria)

- Effect of tiotropium on exhaled breath temperature in patients with COPD
T. Kralimarkova, P. Georgieva, E. Mekov, D. Nedeva, V. Dimitrov, T. Popov (Sofia, Bulgaria)

- COPD morbidity screening in high risk groups
Y. Ivanov, A. Torossian, D. Gramatikov, D. Kostadinov, D. Osmanliev, D. Petkova, K. Kostov, O. 
Georgiev, V. Hodzhev, N. Kyuchukov, N. Yanev (Pleven, Plovdiv, Rousse, Sofia, Varna, Bulgaria)

- Demographic and epidemiological characteristics of children with tuberculosis at hospital for lung 
diseases “St. Sofia”, Sofia, Bulgaria, for the period 2007-2011
V. Milanov, S. Velizarova, M. Zamfirova, T. Varleva, A. Yaneva (Sofia, Bulgaria)

- Primary lung sarcomas and sarcomatoid carcinomas – Clinicopathological prognostic factors in 
operated patients
Y. Slavova, D. Marinova, E. Astroukov, V. Stanoev, D. Petrov (Sofia, Bulgaria)

23RD ERS ANNUAL CONGRESS – 
BARCELONA 2013,  
7 – 11 SEPREMBER

Thoracic Medicine
Volume V, September 2013, Issue 3

POSTGRADUATE COURSES 
КУРСОВЕ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ

School Courses:

• THORACIC IMAGING
24-26 october 2013 – Barcelona – Spain

• PRIMARY CILIARY DYSKINESIA
21-23 november 2013 – Naples – Italy

• ENDOSCOPIC ULTRASOUND IN THE
DIAGNOSING AND STAGING OF LUNG
CANCER
30 January – 1 february 2014 – Copenhagen –
Denmark

• EUROPEAN SPIROMETRY TRAIN-THETRAINER
COURSE
6 march 2014 – Barcelona – Spain

• INTERSTITIAL LUNG DISEASE
3-5 april 2014 – Heidelberg – Germany

• PULMONARY HYPERTENSION AND
PULMONARY VASCULAR DISEASE
5-7 June 2014 – Lausanne – Switzerland

Online Course:

• HOT TOPICS IN THE MANAGEMENT OF
NON-CF BRONCHIECTASIS
5-19 november 2013

Hands on Courses:

• INTERVENTIONAL BRONCHOSCOPY
26-28 september 2013 – Athens – Greece

• MEDICAL THORACOSCOPY
7-9 november 2013 - Alexandroupolis – Greece

• PAEDIATRIC BRONCHOSCOPY
17-19 march 2014 – Paris – France

• THORACOSCOPY AND PLEURAL
TECHNIQUES
25-28 march 2014 - Marseille – France

Summer School:

• HERMES SUMMER SCHOOL OF ADULT
RESPIRATORY MEDICINE
11-14 June 2014 – Barcelona – Spain
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Резюме: 
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) често се придружава от сърдечно-съ-

дови болести (ССБ), особено исхемична болест на сърцето и сърдечна недостатъчност. ССБ са 
важна причина за смъртност и хоспитализация, усложняват протичането, и създават проблеми 
при лечението на пациентите с ХОББ. Бета2-агонистите са основно средство в лечението, с до-
казан благоприятен ефект върху бронхиалната обструкция, симптоматиката и протичането на 
ХОББ. Добре известните кардио-циркулаторни ефекти на бета2-агонистите могат да са причи-
на за нежелани клинични събития, което изисква внимателна преценка на безопасността при 
употребата им, особено при пациентите с ХОББ и ССБ. Индакатерол е вече утвърден инхалато-
рен бета2-агонист с дълго действие, осигуряващ 24-часов бронходилататорен ефект при едно-
кратно дневно приложение. Проследяването на безопасността на индакатерол е насочено към 
установяване честотата на нежелани и сериозни нежелани събития, сърдечно-съдови и други 
ефекти при пациенти с ХОББ, с и без придружаващи ССБ. Индакатерол не е свързан с повишен 
риск за сърдечно-съдови и мозъчно-съдови нежелани ефекти при пациенти с ХОББ. Индакате-
рол има профил на безопасност, сходен с този на останалите бета2-агонисти с дълго действие, 
независимо от липса или наличие на сърдечно-съдови рискови фактори.

Ключови думи: хронична обструктивна белодробна болест, сърдечно-съдов коморбидитет, 
бета2-агонисти, индакатерол, безопасност
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Abstract: 
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is often comorbid with cardio-vascular diseases 

(CVD), especially ischemic heart disease and heart failure. CVD are important causes of mortality and 
hospitalization, worsen the course of COPD and present problems to the treatment of patients with 
COPD. Beta2-agonists are a mainstay of COPD treatment, with proven beneficial effect on bronchial 
obstruction, symptoms and the course of COPD. The well-known cardio-circulatory effects of β2-
agonists can cause adverse clinical events and this requires careful evaluation of their safety, especially 
in patients with COPD and CVD. Indacaterol is an established inhaled long-acting β2-agonist that 
provides 24-hour bronchodilation with once daily dosing. The evaluation of the safety of indacaterol 
is aimed at establishing the frequency of adverse and serious adverse events, cardio-vascular and 
other effects in patients with COPD, with or without comorbid CVD. Indacaterol is not associated 
with increased risk of cardio-vascular and cerebro-vascular adverse effects in patients with COPD. 
Indacaterol has a safety profile, similar to that of other long-acting β2-agonists, regardless of the lack 
or presence of cardio-vascular risk factors. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, cardiovascular comorbidity, β2-agonists, 
indacaterol, safety
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тема на броя
ХОББ – СЪРДЕЧНО-СЪДОВ 

КОМОРБИДИТЕТ И БЕЗОПАСНОСТ  
НА БЕТА2-АГОНИСТИ:  

ФОКУС ВЪРХУ ИНДАКАТЕРОЛ

Припокриването на важни рискови факто-
ри, като тютюнопушене и напреднала възраст, 
обуславя честото съчетание на хроничната 
обструктивна белодробна болест (ХОББ) и 
сърдечно-съдови болести (ССБ), особено исхе-
мична болест на сърцето (ИБС) и сърдечна не-
достатъчност. Последните са важна причина за 
смъртност и хоспитализация при пациентите с 
ХОББ (23). Рискът за сърдечно-съдова смърт-
ност е два пъти по-голям при пациенти с ХОББ 
(23). В различните проучвания ССБ са причина 
за смъртта в 12% до 37% от случаите (41), което 
изглежда корелира със степента на бронхиал-
ната обструкция, като процентът е по-висок 
при пациентите с тежка обструкция (31). Това 
поставя редица въпроси относно безопасната 
употреба на β2-агонисти и мускаринови ан-
тагонисти, самостоятелно, или в комбинация, 
особено при пациентите в напреднала възраст.

Бронходилататорите с дълго действие: β2- 
агонисти – салметерол, формотерол, индакате-
рол, и мускаринови антагонисти – тиотропиум, 
са основно средство в поддържащото лечение 
при пациенти със средно тежка и много тежка 
хронична обструктивна белодробна болест 
(20). Техният благоприятен ефект върху брон-
хиалната обструкция, симптомите, поноси-
мостта към натоварване при стабилната ХОББ 
и екзацербациите е потвърден със значителна 
степен на достоверност в множество клинични 
проучвания (20). 

Добре известните кардио-циркулаторни 
ефекти на β2-агонистите (тахикардия, палпита-
ции, промени в параметрите на кардиограмата, 
напр. удължаване на QTс), могат да са причина 
за потенциални нежелани клинични събития. 
Те са оценявани в множество клинични проуч-
вания и мета анализи, често с противоречиви 
резултати и заключения. Един мета-анализ ус-
тановява повишена честота на сърдечно-съ-
дови нежелани ефекти от приложението на 
бета2-агонисти с дълго действие (БАДД) при 
пациенти с ХОББ и астма (40). От друга страна, 
голямо рандомизирано проучване при 6 184 
лица, проследяващо ефекта на БАДД и инха-
латорен кортикостероид (ИКС), самостоятелно 
или в комбинация, не намира повишен риск за 
сърдечно-съдови събития при пациентите с 
умерена до тежка ХОББ (8).

Посоченото налага внимателен преглед на 
свързания с ХОББ сърдечно-съдов коморби-
дитет, значението му за протичането на ХОББ, 
потенциалния риск за нежелани клинични 
ефекти и тяхната честота при приложението на 
инхалаторните β2-агонисти.
Коронарна съдова болест

 В едно ретроспективно проучване при 
ХОББ, исхемична болест на сърцето и остър 
миокарден инфаркт (ОМИ) са регистрирани 
съответно в 6.6% и 2.3% от случаите (11). Дори 
след отчитане на важните рискови фактори за 
ССБ вероятността за ИБС (OR 1.61) и ОМИ (OR 
1.61) е била по-висока при пациентите с ХОББ в 
сравнение с контролите (11).

The overlap of important risk factors such as 
smoking and advanced age determines the com-
mon co-existence of chronic obstructive pulmo-
nary disease (COPD) and cardiovascular diseases 
(CVD), in particular ischemic heart disease (IHD) 
and heart failure, the latter being a major cause 
of mortality and hospitalization among COPD 
patients (23). The risk of cardiovascular mortality 
is two times greater in COPD patients (23). CVD 
are the cause of death in 12% to 37% of cases in 
different studies (41), which appears to correlate 
with the extent of bronchial obstruction, the per-
centage being higher among patients with severe 
obstruction (31). This raises a number of ques-
tions concerning the safe use of β2-agonists and 
muscarinic antagonists, either as monotherapy or 
in combination, especially in elderly patients. 

The long-acting bronchodilators: β2-agonists 
– salmeterol, formoterol, indacaterol, and musca-
rinic antagonists – tiotropium, are a mainstay of 
maintenance treatment in patients with mode-
rate to very severe chronic obstructive pulmo-
nary disease (20). Their beneficial effect on bron-
chial obstruction, symptoms, exercise tolerance 
in stable COPD and on exacerbations has been 
proved with a considerable degree of confidence 
in multiple clinical trials (20).

The well-known cardio-circulatory effects of 
β2-agonists (tachycardia, palpitations, and ECG 
changes, such as QTc prolongation) could be a 
cause of potential adverse clinical events. These 
have been evaluated in numerous clinical trials 
and meta-analyses, often with contradictory re-
sults and conclusions. One meta-analysis finds 
increased rate of cardiovascular adverse reactions 
following the administration of long-acting β2-
agonists (LABA) in patients with COPD and asthma 
(40). On the other hand, a large-scale randomized 
study with 6 184 subjects, which investigated the 
effect of LABA and inhaled corticosteroid (ICS), 
used as monotherapy or in combination, did not 
find an increased risk of cardiovascular events in 
patients with moderate to severe COPD (8). 

The above calls for a careful assessment of 
the cardiovascular comorbidity, associated with 
COPD, its effect on the course of COPD, the po-
tential risk of adverse clinical events and their 
frequency following administration of inhaled 
β2-agonists.
Coronary Artery Disease

In a retrospective study among COPD patients, 
ischemic heart disease and acute myocardial in-
farction (AMI) were documented in 6.6% and 2.3% 
of the cases, respectively (11). The risk for IHD (OR 
1.61) and AMI (OR 1.61) remained higher in COPD 
patients compared to controls, even after taking 
into account important risk factors for CVD (11).
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Според голяма база данни от първичната 
помощ в Англия, вероятността за наличие на 
сърдечно-съдова патология при лицата с ХОББ 
е пет пъти по-голяма в сравнение с тези без 
ХОББ, а проследяването установява и по-висо-
ка честота на ОМИ (17). В проучването ECLIPSE 
за „сърдечни проблеми” съобщават 26% от па-
циентите с ХОББ спрямо 11% в контролната 
група пушачи, а за ОМИ при 9% и 3% съответно 
(2). Две големи епидемиологични проучвания 
при лица над 45 години съобщават за честота 
на ССБ между 20% и 22% при лицата с ХОББ, 
спрямо 9% при тези без ХОББ (31).

От друга страна, болестността от ХОББ също 
е висока при лицата с ИБС, данни основно от 
прoучвания при пациенти хоспитализирани 
за остър коронарен синдром (21, 43, 45), като 
се съобщава за честота от 12% до близо 16% 
при тези с миокарден инфаркт (6, 39). Soriano 
и сътр. (43) намират бронхиална обструкция, 
съпоставима с ХОББ, при 33.6% от пациенти-
те с ИБС в сравнение със 17% от контролите. 
Много от тези пациенти с умерена до тежка 
бронхиална обструкция никога не са били ди-
агностицирани с ХОББ, което говори за подце-
няване на връзката между ХОББ и сърдечно-
съдовата патология.

Екзацербациите са неизбежно събитие в 
протичането на ХОББ и са свързани с повише-
на смъртност, не само непосредствена, но и в 
дългосрочен план. Наличието на сърдечно-
съдова патология може да удължи протича-
нето на екзацербацията (38). От друга страна, 
екзацербациите на ХОББ са свързани с остър 
коронарен синдром, а рискът за миокарден 
инфаркт, 1-5 дни след екзацербация, нараства 
2-3 пъти (15).

Проспективни проучвания са установили, че 
повишено ниво на серумния NT-proBNP и тро-
понин Т при пациенти с ХОББ, хоспитализира-
ни за тежка остра екзацербация, е свързано с 
повишена смъртност, независимо от други из-
вестни прогностични фактори, както до 30-ия 
ден, така и в дългосрочен план (9, 22). McAllister 
и сътр. (33) съобщават за ОМИ при 8.3% от ли-
цата в кохорта от 242 пациента с екзацербация 
на ХОББ.
Сърдечна недостатъчност

 Сърдечната недостатъчност, последи-
ца на ИБС или хипертония, не рядко се пропу-
ска или подценява при пациентите с ХОББ. В 
условията на първичната помощ 20.5% от па-
циентите с ХОББ са имали преди това недиаг-
ностицирана сърдечна недостатъчност (37). В 
проучването ECLIPSE 7% от кохортата пациен-
ти с ХОББ са имали сърдечна недостатъчност 
(2). В друга кохорта амбулаторни пациенти със 
сърдечна недостатъчност, с ХОББ са били 39% 
от тях (32).

Наличието на диагноза ХОББ при пациен-
ти със сърдечна недостатъчност и намалена 
фракция на изтласкване, е свързано с удълже-

According to a large UK database of primary 
care records, the likelihood of presence of car-
diovascular pathology in subjects with COPD is 
five times greater compared to subjects without 
COPD, and during follow-up a higher incidence 
of AMI is found (17). In the ECLIPSE study, “heart 
problems” were reported by 26% of patients with 
COPD versus 11% of smokers in the control group, 
and AMI – by 9% and 3% of the patients, respec-
tively (2). The reported frequency of CVD among 
subjects over 45 years old in two large-scale epi-
demiological studies is between 20% and 22% 
among COPD subjects, compared to 9% in those 
without COPD (31).

On the other hand, COPD morbidity is also high 
in subjects with IHD, as evidenced by data mainly 
from studies of patients hospitalized for acute 
coronary syndrome (21, 34, 45), with a reported 
rate of 12% to nearly 16% in subjects with myo-
cardial infarction (6, 39). Soriano et al. (43) found 
bronchial obstruction consistent with COPD in 
33.6% of IHD patients compared to 17% of the 
controls. Many of these patients with moder-
ate to severe bronchial obstruction were never 
diagnosed with COPD, which suggests that the 
relationship between COPD and cardiovascular 
pathology is often underestimated. 

Exacerbations are an inevitable event in the 
course of COPD and are associated with a higher 
rate of mortality, not only immediate but also in the 
long-term. The presence of cardiovascular pathol-
ogy may prolong the course of the exacerbation 
(38). Furthermore, COPD exacerbations are associ-
ated with acute coronary syndrome and a 2-3-fold 
increase of the risk of myocardial infarction within 
1-5 days following an exacerbation (15).

Prospective studies have found a relationship 
between increased levels of serum NT-proBNP 
and troponin Т and a higher mortality rate in 
COPD patients, hospitalized for severe acute ex-
acerbation, irrespective of other known prognos-
tic factors, both up to Day 30 of hospitalization 
and in the long term (9, 22). McAllister et al. (33) 
report that AMI occurred in 8.3% of the subjects 
in a cohort of 242 patients with an exacerbation 
of COPD. 
Heart Failure

Heart failure, a consequence of IHD or hyper-
tension, is often overlooked or underestimated in 
COPD patients. In the primary-care setting 20.5% 
of COPD patients had a previously undiagnosed 
heart failure (37). In the ECLIPSE study, 7% of the 
patients in the COPD cohort had heart failure (2). 
In another outpatient cohort, 39% of patients 
with COPD had heart failure (32). 

The presence of a COPD diagnosis in patients 
with heart failure and reduced ejection fraction is 
associated with prolongation of their hospital stay 
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на продължителност на хоспитализацията и 
по-висока болнична смъртност в сравнениe с 
тези без ХОББ (34). При хоспитализирани, но-
водиагностицирани пациенти със сърдечна 
недостатъчност се съобщава за смъртност от 
всички причини в рамките на 5 години, от 69% 
при наличие на ХОББ в сравнение с 29% при 
липса на ХОББ (36).

Рискът за развитие на сърдечна недостатъч-
ност нараства със снижението на форсирания 
експираторен обем за една секунда (ФЕО1), 
дори след отчитане влиянието на възраст, пол, 
сърдечно заболяване, тютюнопушене и други 
сърдечно-съдови рискови фактори. Това е ус-
тановено при голяма група пациенти на въз-
раст 45-64 години, проследени средно 15 годи-
ни (1). Има данни, че важен рисков фактор за 
развитие на сърдечна недостатъчност е огра-
ничението на въздушния поток в дихателните 
пътища (1, 16, 24), което също може да е после-
дица на сърдечна недостатъчност (25).
Артериална хипертония

Артериална хипертония се съобщава в 40-
60% от пациентите с ХОББ. В две епидеми-
ологични проучвания Mannino и сътр. (31) 
съобщават за болестност от артериална хипер-
тония при 34% от здравите лица, и нарастваща 
честота с прогресията на ХОББ – 40% при GOLD 
І, 44% - GOLD II и 51% при GOLD III и IV. Увеличен 
е и рискът за хоспитализация и смъртност при 
тези лица в рамките на 5 години (31).
Нарушения в сърдечния ритъм

Наблюдават се при 12-14% от пациентите с 
ХОББ (30, 42). В повечето случаи нарушението 
в сърдечния ритъм е предсърдно мъждене, 
чиято честота нараства с прогресирането на 
тежестта на бронхиалната обструкция и при 
екзацербация на ХОББ (30). Това вероятно е 
свързано със съпътстваща исхемична болест 
на сърцето.
Мозъчен инсулт

При анализ на медицинската документация 
на 1 204 100 лица над 35 годишна възраст е 
регистриран мозъчен инсулт при 9.9% от лица-
та с ХОББ в сравнение с 3.2% при останалите 
(17). Проследяването на тези лица установя-
ва, че наличието на ХОББ е свързано с почти 
трикратно нарастване на честотата на острия 
мозъчен инсулт (17). Съобщава се и за 1.3 пъти 
по-висок риск за мозъчен инсулт в първите 7 
седмици след екзацербация на ХОББ (15).

Lahousse и сътр. (28) намират по-висока чес-
тота на мозъчни микрокръвоизливи при паци-
енти с ХОББ в сравнение с лицата с нормална 
белодробна функция, независимо от възраст, 
пол, тютюнопушене, атеросклеротична микро-
ангиопатия, употреба на антитромботични 
препарати, общ холестерол, триглицериди 
и серумен кретанин (OR 1.7, 95%CI 1.15-2.47, 
p=0.007). Проследяването на лицата без мо-
зъчни микрокръвоизливи в началото показва, 
че ХОББ е независим рисков фактор за тяхното 
развитие – 10.9% спрямо 2.6% при лица с или 

and higher hospital mortality rate compared to 
patients without COPD (34). The reported 5-year 
all-cause mortality is 69% in hospitalized patients 
with newly diagnosed heart failure and COPD, 
compared to 29% in patients without COPD (36). 

The risk of developing heart failure increases 
with the decrease of the forced expiratory vol-
ume in one second (FEV1), even after taking into 
account the effect of age, gender, heart disease, 
smoking and other cardiovascular risk factors. 
This was established in a large group of patients 
aged 45 to 64 years, during a mean follow-up pe-
riod of 15 years (1). The available data show that 
the airflow limitation in the airways is an impor-
tant risk factor for the development of heart fail-
ure (1, 16, 24), while the airflow limitation could 
also be due to heart failure (25).

Arterial Hypertension
Arterial hypertension has been reported in 40% 

to 60% of the COPD patients. In two epidemio-
logical studies, Mannino et al. (31) reported a 34%  
arterial hypertension morbidity rate in healthy 
subjects, with an increasing prevalence with 
COPD progression – 40% in GOLD stage І, 44% – 
GOLD II and  51% in GOLD III and IV. The 5-year 
risk of hospital admission and mortality was also 
greater in these subjects (31).
Heart Rhythm Abnormalities

Heart rhythm abnormalities were reported 
in 12-14% of the COPD patients (30, 42). In the 
majority of cases the abnormality is atrial fibril-
lation, the frequency of which increases with the 
progression of the bronchial obstruction severity 
and during COPD exacerbation (30). This is pro-
bably related to an accompanying ischemic heart 
disease. 
Stroke

The analysis of medical records of 1 204 100 
subjects over 35 years of age found brain stroke in 
9.9% of the COPD subjects, compared to 3.2% of 
the rest (17). The follow-up of these subjects has 
found that the presence of COPD is associated 
with an almost 3-fold increase of the prevalence 
of acute brain stroke (17). A 1.3-fold increase of 
the risk of stroke within the first 7 weeks following 
an exacerbation has also been reported (15).

Lahousse et al. (28) found a higher frequency 
of brain micro hemorrhages in COPD patients 
compared to subjects with normal lung function, 
regardless of their age, gender, smoking status, 
presence of atherosclerotic microangiopathy, use 
of antiplatelet agents, total cholesterol, triglycer-
ides and serum creatinine levels (OR 1.7, 95%CI, 
1.15-2.47, p=0.007). The follow-up of subjects 
without brain micro hemorrhages at baseline 
shows that COPD is an independent risk factor for 
their development – 10.9% versus 2.6% in sub-
jects with or without COPD, respectively (OR 7.1, 
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без ХОББ съответно (OR 7.1, 95%CI: 2.1-24.5, 
p=0.002). Тези данни потвърждават значението 
на ХОББ като важен рисков фактор за мозъчно-
съдови нежелани събития.
Бета2-агонисти при ХОББ и сърдечно-съдо-
ви болести 

В един мета-анализ, базиран на данните от 
20 проучвания върху пациенти с астма или 
ХОББ, Salpeter и сътр. (40) са установили зна-
чително повишен риск за нежелани сърдеч-
но-съдови събития при пациентите инхали-
рали β2-агонисти (RR, 2.54; 95% CI, 1.59 до 4.05; 
р=0.00001) в сравнение с тези на плацебо. Това 
е валидно и за риска за появата на синусова 
тахикардия (RR, 3.06; 95% CI, 1.7 до 5.5). Реги-
стрираните важни нежелани събития включ-
ват камерна тахикардия, предсърдно мъжде-
не, сърдечна недостатъчност, МИ, асистолия и 
внезапна смърт (40). Тези резултати не бива да 
се приемат еднозначно. Повечето проучвания 
в този анализ са изключвали пациентите с при-
дружаващи ССБ. Както самите автори отбеляз-
ват, абсолютния риск, свързан с лечението, не 
може да бъде определен поради включването 
в анализа само на проучвания, при които е съ-
общено поне едно нежелано събитие. 

Опасенията, свързани с употребата на β2-
агонисти при ХОББ, не бяха потвърдени от ана-
лиза на данните при 6 184 пациенти с ХОББ (7, 
8). Вероятността за появата на сърдечно-съдо-
во нежелано събитие в рамките на 3-годишно 
проследяване е била 24.2% за плацебо, 22.7% 
за салметерол и 20.8% за комбинацията салме-
терол/флутиказон (8).

Скорошно епидемиологично проучване (19), 
включващо 191 005 лица над 66 годишна въз-
раст, провеждащи лечение за ХОББ, съобщава 
за сърдечно-съдово събитие при 53 532 от тях 
(28%). За 26 628 от тях (49.7%) са определе-
ни контроли, съответстващи по пол, възраст, 
давност на ХОББ, сърдечна недостатъчност, и 
анамнеза за хоспитализация за ССБ и остра ек-
зацербация на ХОББ. В сравнение с лицата не 
приемащи БАДД, вероятността употребяващи-
те БАДД да бъдат хоспитализирани или да по-
сетят спешен кабинет заради сърдечно-съдов 
проблем е била по-голяма (OR = 1.31 (95%CI, 
1.12-1.52; p<0.001)). Това противоречи на съоб-
щението на Lee и сътр. (29), които не намират 
повишен сърдечно-съдов риск при употреба 
на БАДД при техните пациенти с ХОББ. Спря-
мо непровеждащите лечение, употребата на 
БАДД е била свързана с повишен риск за остър 
коронарен синдром или сърдечна недостатъч-
ност – OR 1.43 (95% CI, 1.08-1.89 p=0.01) и 1.42 
(95% CI, 1.10-1.83, p=0.008) съответно, но не и 
за сърдечна аритмия или мозъчен инсулт (19). 
Тези последни данни са в подкрепа на необхо-
димостта от близко мониториране на пациен-
тите с ХОББ, лекувани с БАДД.

95%CI, 2.1-24.5, p=0.002). These data confirm the 
relevance of COPD as an important risk factor for 
cerebrovascular adverse events. 

β2-agonists in COPD and Cardiovascular 
Diseases

A meta-analysis of Salpeter et al. (40) based on 
data from 20 studies of patients with asthma or 
COPD, showed a significantly increased risk of ad-
verse cardiovascular events among patients who 
inhaled β2-agonists, (RR, 2.54; 95%CI, 1.59-4.05; 
р=0.00001) in comparison with those receiving 
placebo. The same is also valid about the risk for 
sinus tachycardia (RR, 3.06; 95%CI, 1.7-5.5). The 
documented important adverse events include 
ventricular tachycardia, atrial fibrillation, heart 
failure, MI, asystolia and sudden death (40). These 
results should not be viewed without doubt. The 
majority of studies in this meta-analysis excluded 
patients with concomitant CVDs. As stated by the 
authors themselves, the absolute risk, associated 
with the treatment, could not be determined, 
since the analysis included only studies with at 
least one adverse event reported. 

The concerns, related to the use of β2-agonists 
in COPD, have not been confirmed by the analy-
sis of data from 6 184 COPD patients (7, 8). The 
probability of a cardiovascular adverse event dur-
ing the 3-year follow-up period was 24.2% for 
placebo, 22.7% for salmeterol, and 20.8% for the 
salmeterol/fluticazone combination (8). 

A recent epidemiological study (19), including 
191 005 subjects over 66 years of age, treated for 
COPD, reported that cardiovascular events oc-
curred in 53 532 patients (28%). Controls, compa-
rable in terms of gender, age, duration of COPD, 
presence of heart failure and history of hospital 
admission for CVD and acute respiratory disease, 
were assigned for 26 628 of them (49.7%). Com-
pared to subjects who did not receive LABA, the 
probability of hospital admission or emergen-
cy visit for cardiovascular problem was higher 
among subjects receiving LABA (OR=1.31 (95%CI, 
1.12-1.52; p<0.001)). This is in contradiction with 
the report of Lee et al. (29), who have not found 
an increased cardiovascular risk in their COPD 
patients using LABA. The use of LABA was associ-
ated with an increased risk of acute coronary syn-
drome or cardiac failure when compared to non-
treated subjects – OR: 1.43 (95% CI, 1.08-1.89, 
p=0.01) and 1.42 (95% CI, 1.10-1.83, p=0.008), re-
spectively, but not for cardiac arrhythmia or brain 
stroke (19). The latter supports the necessity of a 
close monitoring of COPD patients treated with 
LABA. 
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Индакатерол – безопасност и кардио-цир-
кулаторни ефекти

Индакатерол е инхалаторен β2-агонист с 
дълго действие, осигуряващ бронходилата-
торен ефект с продължителност 24 часа при 
еднократно дневно приложение. Клиничните 
проучвания с индакатерол при ХОББ намират 
още намаление на симптоматиката и подо-
брен здравен статус. Препоръчителната доза 
на индакатерол е 150μg веднъж дневно, а 
максималната одобрена доза е 300μg веднъж 
дневно (35). Данните от тях показват много до-
бър профил на безопасност и поносимост на 
индакатерол в дози, включително и до 600μg 
дневно (10, 12, 13, 18, 27). Проучванията вър-
ху безопасността на индакатерол са насочени 
към проследяване честотата на нежелани и се-
риозни нежелани събития, сърдечно-съдови и 
други присъщи на β2-агонистите ефекти. 

Изследвана е безопасността и поносимостта, 
с фокус върху QTcF, на 3 дози индакатерол (150, 
300 и 600 μg) в сравнение с плацебо и активно 
плацебо (моксифлоксацин) в рандомизирано 
проучване при 404 здрави лица (26). Средните, 
съпоставими по време, промени в QTcF интер-
вала за всички дози на индакатерол и плацебо 
между изходната стойност, и тази на 14-ия ден 
са били значително по-малки от 5msec (2.66, 
2.98 и 3.34 за индакатерол 150, 300 и 600 μg 
съответно). Авторите не намират клинично 
значим ефект върху QTcF интервала след при-
ложение на индакатерол в дози 2-4 пъти тера-
певтичната (26).

Vogelmeier и сътр. (44) проследяват ефек-
та от приложението на индакатерол 150μg и 
300μg, тиотропиум 18μg и плацебо при паци-
енти с ХОББ и не намират патологично висока 
сърдечна честота (>130 в мин., или ≥120 в мин. 
и нарастване с ≥15 удара в минута спрямо из-
ходната стойност). Удължаване на QTc интер-
вала (Fridericia’s) >450ms (мъже) или >470ms 
(жени) се наблюдава по-рядко при пациенти-
те на индакатерол 150μg (2.5%) в сравнение с 
индакатерол 300μg (4.9%), тиотропиум (5.0%) и 
плацебо (4.1%). Честотата на присъщите за кла-
са бета2-агонисти ефекти (вкл. хипергликемия 
и хипокалемия) е била сходна за двете дози ин-

Indacaterol – Safety and Cardio-circulatory 
Effects

Indacaterol is an inhaled long-acting β2-
agonist that provides 24-hour bronchodilation 
with once-daily dosing. Clinical trials of indacater-
ol in COPD have also demonstrated reduction of 
symptoms and improved health status. The re-
commended dose for Indacaterol is 150µg once 
daily and the maximum approved dose is 300µg 
once daily (35). The available data show a very 
good safety and tolerability profile of indacaterol 
when administered in doses up to and including 
600µg once daily (10, 12, 13, 18, 27). The studies 
evaluating the safety of indacaterol are oriented 
to monitoring the incidence of adverse and seri-
ous adverse events, cardiovascular effects and 
other effects, typical for the β2-agonists.

The safety and tolerability of 3 doses of inda-
caterol (150µg, 300µg and 600µg), with a focus 
on QTcF, have been evaluated in 404 healthy sub-
jects in a placebo and positive-controlled (moxi-
floxacin) randomized study (26). The mean, time-
matched QTcF interval changes for all indacaterol 
and placebo between baseline and Day 14 were 
significantly less than 5 msec (2.66, 2.98 and 3.34 
for indacaterol 150, 300 and 600 μg respectively). 
The authors did not find any clinically relevant ef-
fect on the QTcF interval after the administration 
of indacaterol at doses 2 to 4 times higher than 
the therapeutic dose (26). 

Vogelmeier et al. (44) evaluated the effect of in-
dacaterol 150μg and 300μg, tiotropium 18μg and 
placebo in COPD patients, and did not find abnor-
mally high heart rate (>130bpm, or ≥120bpm or 
an increase of  ≥15bpm compared to baseline). 
QTc interval prolongation (Fridericia’s) of >450ms 
(men) or >470ms (women) was observed more 
rarely in patients, receiving indacaterol 150μg 
(2.5%), compared to indacaterol 300μg (4.9%), 
tiotropium (5.0%) and placebo (4.1%). The fre-
quency of the effects typical for the beta2-ago-
nists class (incl. hyperglycemia and hypokalemia) 
was similar for the two indacaterol doses and pla-
cebo. 

Променлива Indacaterol, 150 μg 
(n = 144) 

Indacaterol, 300 μg 
(n = 146)

Placebo
(n = 124)

Пулса

Систолно АНб 

Диастолно АНв

QTc интервал 
Стойност >450/470 ms 
Удължаване с 30-60 ms 
Удължаване с >60 ms 

 0 
1 (0.7) 
1 (0.7) 

10 (6.9) 
28 (19.4) 

1 (0.7) 

1 (0.7) 
2 (1.4) 

0 

9 (6.2) 
30 (20.5) 

1 (0.7) 

0 
2 (1.6) 
2 (1.6) 

11 (8.9) 
30 (24.4)

1 (0.8) 

Таблица 1. Витални показатели и QTc (Fridericia’s) интервал (моди-
фицирано по 10).

Данните са представени като брой (%).
а > 130 или ≥ 120 удара в мин и ≥15 удара в мин. нарастване над изходния.
б > 200 mm Hg, или ≥ 180 mm Hg и нарастване ≥ 20 mm Hg спрямо изходното.
в > 115 mm Hg, или ≥ 105 mm Hg и нарастване ≥ 15 mm Hg спрямо изходното.

Variable Indacaterol, 150 μg 
(n = 144) 

Indacaterol, 300 μg 
(n = 146)

Placebo
(n = 124)

Pulsea

Systolic BPb 
Diastolic BPc

QTc interval 
Value >450/470 ms 

Prolongation by 30-60 ms 
Prolongation by >60 ms 

 0 
1 (0.7) 
1 (0.7) 

10 (6.9) 
28 (19.4) 

1 (0.7) 

1 (0.7) 
2 (1.4) 

0 

9 (6.2) 
30 (20.5) 

1 (0.7) 

0 
2 (1.6) 
2 (1.6) 

11 (8.9) 
30 (24.4)

1 (0.8) 

Table 1. Vital signs and QTc (Friedericia’s) interval (modified from ref. 
10).

Data presented as numbers (%).
a > 130 or ≥ 120 bpm and ≥15bpm increase versus baseline.
b > 200mm Hg, or ≥180mm Hg and ≥ 20mm Hg increase versus baseline.
c > 115mm Hg, or ≥105mm Hg and ≥ 15mm Hg increase versus baseline.
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дакатерол и плацебо.
Chapman и сътр. (10) проследяват безопас-

ността при приложението на индакатерол 150 
и 300 μg, в сравнение с плацебо в продълже-
ние на 52 седмици. Честотата на регистрирани-
те сериозни нежелани събития не се различа-
ва съществено в групите – индакатерол 150μg 
- 10.4%, индакатерол 300μg - 12.3% и плацебо 
- 10.5%. Не са наблюдавани клинично значими 
ефекти върху сърдечната честота, артериално-
то налягане или QTc интервала (табл. 1). 

Сходни с цитираните са резултатите (фигура 
1) и заключенията за промените във виталните 
показатели и QTc интервала след 3-месечно ле-
чение в проучването на Donohue и сътр. (14).

Chapman et al. (10) monitored the safety of 
indacaterol 150 and 300 μg compared to pla-
cebo for 52 weeks. The frequency of serious ad-
verse events did not differ significantly across the 
groups – indacaterol 150μg 10.4%, indacaterol 
300μg 12.3% and placebo 10.5%. No clinically sig-
nificant effects on the heart rate, arterial pressure 
or QTc interval were observed (table 1).

The above data are similar to the results and 
conclusions about changes in the vital signs and 
QTc interval in the study of Donohue et al. (14)  af-
ter 3 months of treatment  (figure 1).

Worth и сътр. (46) в своя анализ, насочен към 
оценката на сърдечната и мозъчно-съдова без-
опасност на индакатерол, използват данните 
от 3 проучвания фаза ІІІ при пациенти с ХОББ, 
с идентични критерии за включване, като лица 
със ССБ не са били целенасочено изключва-
ни. Проследената за безопасност популация 
включва наблюдение поне 6 месеца на 4 635 
пациенти на средна възраст 64 години. Неже-
ланите събития са описани според стандар-
тизираното групиране по MedRA – „аритмия”, 
„сърдечна недостатъчност”, „ИБС” и „мозъчно-
съдово нарушение” (46). 

Не е установено статистически значимо на-
растване на риска за нежелани сърдечно и мо-
зъчно-съдови събития с индакатерол спрямо 
плацебо (р=0.06, 0.09 и 1.00 за дозите 150, 300 
и 600 μg). В сборната група от всички лица, ле-
кувани с индакатерол (150, 300 и 600 μg) отно-
сителният риск за нежелано съдово събитие – 
0.98 (95% СІ 0.72, 1.34, р=0.934) не се различава 
статистически значимо спрямо общата група 

Worth et al. (46) in their analysis to evaluate the 
cardiac and cerebrovascular safety of indacaterol, 
used data from 3 Phase III studies in patients with 
COPD with identical inclusion criteria, where pa-
tients with concomitant CCV conditions were not 
explicitly excluded. The safety population includ-
ed 4 635 patients of mean age 64 years, followed-
up for at least 6 months. Adverse events were 
described using the standard MedDRA grouping 
–“arrhythmia”, “heart failure”, “ischemic heart dis-
ease” and “cerebrovascular disorders" (46).

No statistically significant increase of the risk 
for adverse cardio and cerebrovascular events 
was detected for indacaterol compared to pla-
cebo (р=0.06, 0.09 and 1.00 for doses of 150, 300 
and 600 μg). There was no statistically significant 
difference in the relative risk for adverse vascular 
event – 0.98 (95%СІ, 0.72, 1.34, р=0.934) in the 
composite group of all patients, treated with in-
dacaterol (150, 300 and 600 μg) compared to the 

Фигура 1. Честота на промени във витални показатели и QTc след 3-месечно лечение (модифицирано от 14).
Figure 1. Vital signs and QTc interval changes after 3 months of treatment (modified from ref. 14).

IND – индакатерол | Indacaretol – 150, 300 и 600 μg; PL-BО – плацебо | placebo; FORM – формотерол | formoterol; SALM – салметерол | salmeterol; N = брой проследени пациенти 
на съответното лечение | number of patients in the respective treatment groups.
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сравнявани активни лекарства (комбинация от 
формотерол, тиотропиум и салметерол), както 
и при включването на получавалите плацебо 
към нея - 1.13 (95% CI 0.86, 1.47, p=0.389). Сход-
но е заключението по отношение сериозните 
сърдечно и мозъчно-съдови нежелани съби-
тия (46).

Във всички групи, вкл. тази с плацебо, пове-
чето от нежеланите сърдечно-съдови събития 
са от групата „аритмия”. Честотата им за инда-
катерол е подобна на тази при друго лечение 
(формотерол, салметерол, плацебо) – 2.2-2.9% 
и 2.0-2.7% съответно, и не нараства с покач-
ването на дозата на индакатерол. Единични 
са случаите на предсърдно мъждене – 3 за 
индакатерол 150μg, 1 за салметерол, 3 за тиот-
ропиум и 3 при плацебо. Значимо нарастване 
(>60msec) на QTc интервала или подчертано 
високи стойности (500msec) е отбелязано при 
единични пациенти. В подгрупа с Холтер мони-
ториране в едно от проучванията (13) средната 
24-часова сърдечна честота не се е различава-
ла статистически значимо в лечебните групи 
(индакатерол 150 и 300 μg, тиотропиум и пла-
цебо).

При пациентите с един или повече сърдеч-
но-съдови рискови фактори честотата на не-
желани съдови събития е сходна с тази при 
плацебо (за индакатерол 600μg и плацебо - 
3.3%) или малко по-висока (формотерол 4.1%, 
салметерол 4.8%, индакатерол 300μg 5.4%, 
индакатерол 150μg 5.6% и тиотропиум 5.8%). 
Наличието на предшестващ рисков фактор из-
глежда има най-голямо значение за появата на 
сърдечно съдово нежелано събитие, незави-
симо от прилаганото лечение, но не е правен 
статистически анализ (46). Единични са случа-
ите (под 1%) на сериозните нежелани събития 
във всички групи.

При анализ на безопасността в сборните 
данни от всички проучвания при ХОББ е уста-
новена малко по-голяма честота на сърдечно 
и мозъчно-съдовите (кардио-церебралните 
съдови) сериозни нежелани събития при ин-
дакатерол (0.057, 0.043, 0.039, 0.035 събития за 
пациенто/година за 75, 150, 300 и 600 μg съот-
ветно, в сравнение с 0.028 при плацебо). Чес-
тотата им, обаче, е сходна с тази при активните 
контроли с тиотропиум - 0.056 и салметерол - 
0.036 (5). Не е демонстрирана и дозо-зависима 
връзка. Кардио-церебралните съдови събития 
са анализирани отделно и според липсата/
наличието на сърдечно-съдови рискови фак-
тори. Много малко от пациентите без рискови 
фактори, лекувани с индакатерол, съобщават 
такива събития (5). 

Относителната честота на сърдечно-съдови 
сериозни нежелани събития в проследената за 
безопасност популация с ХОББ е представена 
във фигура 2 (по  Armstrong (3)).

В проследената за безопасност популация с 
ХОББ рискът (HR) за важни сърдечно-съдови 
нежелани събития (миокарден инфаркт, мо-

overall group of active comparators (combina-
tion of formoterol, tiotropium and salmeterol), 
even after inclusion of patients on placebo – 
1.13 (95%CI, 0.86, 1.47, p=0.389). The conclusion 
on serious cardio and cerebrovascular adverse 
events was similar (46). 

The majority of adverse cardiovascular events 
in all groups, including the placebo group, belong 
to the “arrhythmia” group. The frequency rate for 
indacaterol is similar to that for other treatments 
(formoterol, salmeterol, placebo) – 2.2-2.9% и 
2.0-2.7% respectively, and does not increase with 
the increase of the indacaterol dose. Individual 
cases of atrial fibrillation were reported – 3 for 
indacaterol 150μg, 1 for salmeterol, 3 for tiotro-
pium and 3 for placebo. A significant QTc interval 
prolongation (>60msec) or markedly high values 
(500msec) was registered in isolated patients. 
There were no statistically significant differences 
in the mean 24-hour heart rate across the thera-
peutic groups (indacaterol 150 and 300 μg, tiotro-
pium and placebo) in a subset of patients with 
Holter monitoring in one of the studies (13). 

In patients with one or more cardiovascular risk 
factors, the frequency of vascular adverse events 
was similar to that with placebo (for indacaterol 
600μg and placebo – 3.3%) or slightly higher (for-
moterol 4.1%, salmeterol 4.8%, indacaterol 300μg 
5.4%, indacaterol 150 μg 5.6% and tiotropium 
5.8%). The presence of a previous risk factor ap-
pears to be most important for the occurrence of 
an adverse cardiovascular event, irrespective of 
the treatment administered, though no statistical 
analysis has been carried out (46). Only individual 
cases of serious adverse events (below 1%) have 
been registered in all groups.

A safety analysis of pooled data from all stud-
ies in COPD has found a slightly higher frequency 
of cardiac and cerebrovascular (cardio-cerebral 
vascular) serious adverse events for indacaterol 
(0.057, 0.043, 0.039, 0.035 events per patient year 
for 75, 150, 300 and 600 μg, respectively) versus 
0.028 for placebo. Their frequency however is 
similar to that in the active controls, receiving 
tiotropium – 0.056 and salmeterol – 0.036 (5). No 
dose-dependent relationship has been demon-
strated either. The cardio-cerebral vascular events 
were assessed both independently and accord-
ing to the absence/presence of cardiovascular 
risk factors. Such events have been reported by 
a very small number of patients without risk fac-
tors, treated with indacaterol (5).

The relative frequency of cardio-vascular seri-
ous adverse events in the safety population of 
COPD patients is presented in figure 2 (from Arm-
strong (3)). 

The risk (HR) for significant cardiovascular 
adverse events (myocardial infarction, cerebro-
vascular event – MACE according to FDA) in the 
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зъчно-съдов инцидент – МАСЕ на FDA) за всич-
ки дози индакатерол е по-нисък от единица 
и няма статистически значима разлика с този 
при плацебо – HR (96% СІ) - 0.74 (0.37, 1.50), 0.49 
(0.21, 1.13), 0.62 (0.23-1.65) за индакатерол 150, 
300 и 600 μg съответно. Сходни са стойностите 
за HR за формотерол 0.74 (0.29, 1.87) и салмете-
рол 0.49 (0.18-1.38) (5).

Липсата на повишена честота на сърдечно 
и мозъчно-съдови събития при лечение с ин-
дакатерол съвпада с данните за смъртността 
в проследената популация с ХОББ, която е по-
ниска за всички дози индакатерол в сравнение 
с плацебо. Това индиректно подкрепя тезата 
за липса на значими сърдечно-съдови ефекти, 
които да допринасят за смъртността (5). 

Въз основа на анализа на публикуваните 
проучвания за приложението на индакатерол 
при ХОББ може да се приеме, че: 
1. Присъщи на β2-агонистите ефекти, като зна-

чимо нарастване на сърдечната честота и 
удължаване на QTc интервала, обичайно не 
са наблюдавани;

2. Индакатерол не е свързан с повишен риск за 
сърдечно-съдови и мозъчно-съдови нежела-
ни събития при ХОББ;

3. Сърдечно и мозъчно-съдовият профил на 
безопасност на индакатерол при пациен-
ти с ХОББ е сходен с този на останалите β2-
агонисти с дълго действие, независимо от 
липсата или наличието на сърдечно-съдови 
рискови фактори. 

Статията е публикувана със съдействието 
на Novartis. 

safety population of COPD patients for all doses 
of indacaterol was lower than 1, without statisti-
cally significant difference compared to placebo 
– HR (96% СІ) – 0.74 (0.37-1.50), 0.49 (0.21-1.13), 
0.62 (0.23-1.65) for indacaterol 150, 300 and 600 
μg, respectively. HR values for formoterol 0.74 
(0.29-1.87) and salmeterol 0.49 (0.18-1.38) were 
similar (5).

The absence of increased frequency of cardio 
and cerebrovascular events during treatment 
with indacaterol correlates with mortality data 
for the followed-up COPD population, which 
was lower for all indacaterol doses compared to 
placebo. This indirectly supports the hypothesis 
of absence of significant clinically relevant car-
diovascular events contributing to mortality (5).

Based on the analysis of the published stud-
ies on the use of indacaterol in COPD, it could be 
concluded, that:  
1. Effects, inherent of the class of β2-agonists, 

such as significant increase of the heart rate or 
QTc prolongation, usually are not observed.

2. Indacaterol is not associated with an increased 
risk for cardiovascular and cerebrovascular 
adverse events in COPD.

3. The cardio and cerebrovascular safety profile 
of indacaterol in COPD patients is similar 
to that of other long-acting β2-agonists, 
irrespective of the absence or presence of 
cardiovascular risk factors.  

The article is sponsored by Novartis. 
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Cardio-vascular serious adverse events
Сърдечно-съдови сериозни нежелани събития

Фигура 2. Сърдечно-съдови сериозни нежелани събития при болни с ХОББ. 
Figure 2. Cardio-vascular serious adverse events in COPD patients.

IND – индакатерол | Indacaretol – 150, 300 и 600 μg; PL-BO – плацебо | placebo; FORM – формотерол | formoterol; TIO – тиотропиум | tiotropium; 
SALM – салметерол | salmeterol; N = брой проследени пациенти на съответното лечение | number of patients in the respective treatment groups.
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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 
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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

обзори
ДАННИ ОТ ОБСЕРВАЦИОННО ПРОУЧ-
ВАНЕ ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ ПОКАЗВАТ 

ЗНАЧЕНИЕТО НА ИЗБОРА НА ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИ ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА 

БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ (ХОББ), СВЪРЗАН 
С БРОЯ НА ОБОСТРЯНИЯТА, ХОСПИТА-
ЛИЗАЦИИТЕ И РИСКA ОТ ПНЕВМОНИЯ  

И СМЪРТ. ПРОУЧВАНЕТО PATHOS
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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 
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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.

обзори
ДАННИ ОТ ОБСЕРВАЦИОННО ПРОУЧ-
ВАНЕ ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ ПОКАЗВАТ 

ЗНАЧЕНИЕТО НА ИЗБОРА НА ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИ ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА 

БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ (ХОББ), СВЪРЗАН 
С БРОЯ НА ОБОСТРЯНИЯТА, ХОСПИТА-
ЛИЗАЦИИТЕ И РИСКA ОТ ПНЕВМОНИЯ  

И СМЪРТ. ПРОУЧВАНЕТО PATHOS
Торакална Медицина

Том V, септември 2013, бр.3



29

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.

1.2

1.0

0.8

0.9

0.4

0.2

0

Пн
ев

мо
ни

и/
па

ци
ен

т 
Pn

eu
m

on
ia

/P
at

ie
nt

Години | Years

0 1 2

budesonide/
formoterol

Всякаква пневмония | Any pneumonia
Приемане в болница поради пневмония | Admition to Hospital for pneumonia

Пациенти в риск по години след индексната дата | Patients at risk by year index date
budesonide/formoterol

�uticasone/
salmeterol

3 4 5 6 7 8 9

2734 2234 1795 1427 1041 671 442 270 148
�uticasone/salmeterol

2734 2165 1711 1329 947 558 344 187 65

76

9

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.

50

40

30

20

10

0

По
чи

на
ли

 п
ац

ие
нт

и,
 б

ро
й

Nu
m

be
r o

f p
at

ie
nt

s w
ho

 d
ie

d

Тежест на пневмонията | Burden of pneumonia
Лека | Low Умерена | Moderate Много висока | Very HighВисока | High

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. 

The article was published with the assistance of 
AstraZeneca Bulgaria
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ДАННИ ОТ ОБСЕРВАЦИОННО ПРОУЧ-
ВАНЕ ОТ РЕАЛНИЯ ЖИВОТ ПОКАЗВАТ 

ЗНАЧЕНИЕТО НА ИЗБОРА НА ЛЕЧЕНИЕ 
ПРИ ХРОНИЧНА ОБСТРУКТИВНА 

БЕЛОДРОБНА БОЛЕСТ (ХОББ), СВЪРЗАН 
С БРОЯ НА ОБОСТРЯНИЯТА, ХОСПИТА-
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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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ОКСИДАТИВЕН СТРЕС  
И БЕЛОДРОБНА ФУНКЦИЯ  

ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОББ

V. Stratev1, J. Petev2, Y. Bocheva3, M. Peneva1

Clinic of Pneumology and Phthysiatry, UMHAT “St. Marina” Varna1

Clinic of Internal Diseases, Naval Hospital Varna2
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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.

Key words: COPD, antioxidant enzymes, lung function
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CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY 
DISEASE (COPD)

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. 

Кореспонденция:
Д-р Велин Колев Стратев
УМБАЛ „ Св. Марина” ЕАД
Клиника по Пневмология  
и Фтизиатрия
Варна 9000, ул ”Хр. Смирненски” 1

Correspondence:
Dr Velin Kolev Stratev
UMHAT “St. Marina” 
Clinic of Pneumology and Phthisiatry
Varna 9000, 1 “Hr. Smirnenski” str.

e-mail: velin_stratev@mail.bg

Книгопис:
References:
 
1. ABC of COPD. Second Edition, edited by Graeme P. Currie. Blackwell Publishing Ltd. 2011. 
2. Cavalcante AG, de Bruin PF. The role of oxidative stress in COPD: current concepts and perspectives. J Bras Pneumol. 2009;35(12):1227 – 1237.
3. Chang LY, Kang BH, Slot JW, Vincent R, Crapo JD. Immunocytochemical localization of the sites of superoxide dismutase induction by hyperoxia in rat lungs. Lab Invest 1995; 73: 29 – 39.
4. Cholendra A, Mohan SK, Premanand R et al. Oxidative stress and antioxidant enzyme activity in South Indian male smokers with Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Respirology. 2013 May 20. doi: 10.1111/

resp.12118. [Epub ahead of print]. 
5. Crapo JD, Oury T, Rabouille C, Slot JW, Chang LY. Copper, zinc superoxide dismutase is primarily a cytosolic protein in human cells. Proc Natl Acad Sci USA 1992;89:10405 –10409.
6. Duthie GG, Arthur JR, James WP, et al. Effects of smoking and vitamin E on blood antioxidant status. Am J Clin Nutr 53: 1061-1063, 1991.
7. Fletcher C, Peto R. The natural history of chronic airflow obstruction. Br Med J 1977; 1: 1645 – 1648.
8. http://www.goldcopd.org/uploads/users/files/GOLDReport_April112011.pdf .
9. Kluchova Z, Petrasova D, Joppa P et al. The Association between Oxidative Stress and Obstructive Lung Impairment in Patients with COPD. Physiol. Res. 2007, 56: 51 – 56. 
10. MacNee W. Treatment of stable COPD: antioxidants. Eur Respir Rev 2005; 14: 94, 12 –22.
11. Mayes P. Biologic Oxidation, Harper’s Biochemistry 1993; 13: 112 – 118.
12. Miller MR, Hankinson J, Brusasco V et al. Standardisation of spirometry. Eur Respir J 2005; 26: 319 – 338.
13. Montano M, Cisneros J, Ramirez-Venegaz A et al. Malondialdehyde and superoxide dismutase correlate with FEV1 in patients with COPD associated with wood smoke exposure and  tobacco smoking. Inhal Toxicol Aug 

2010, 22(10): 868 – 74. 
14. Moriarty SE, Shah JH, Lynn M et al. Oxidation of glutathione and cysteine in human plasma associated with smoking. Free Radic Biol Med 2003; 35:1582 – 1588.
15. Morrison D, Rahman I, Lannan S, MacNee W. Epithelial permeability,  inflammation, and oxidant stress in the air spaces of smokers. Am J Respir Crit Care Med 2000;159:473 – 9.
16. MаCNее W et al. Pulmonary and systemic oxidant/antioxidant imbalance in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc 2005; 2: 50 – 60.
17. Pryor WA, Stone K. Oxidants in cigarette smoke: radicals, hydrogen peroxide, peroxynitrate, and peroxynitrite. Ann NY Acad Sci 1993;686:12 – 27.
18. Rahman I. Oxidative stress. Chronic Obstructive  Pulmonary Disease -  Cellular and Molecular Mechanisms. Edited by Peter J. Barnes. 2005 by Taylor & Francis Group, LLC.
19. Tappel AL,  Selenium-glutathione peroxidase: properties and synthesis. Current Topics in Cellular Regulation 1994, 24: 87 – 97.
20. Yildiz L, Kayaoğlu N, Aksoy H. The Changes of Superoxide Dismutase, Catalase and Glutathione Peroxidase Activities in Erythrocytes of Active and Passive Smokers. Chemistry and Laboratory Medicine. Volume 40, Issue 

6, June 2002,Pages 612 – 615.
21. Zhou JF, Yan XF, Guo FZ et al. Effects of cigarette smoking and smoking cessation on plasma constituents and enzyme activities related to oxidative stress. Biomedical and environmental sciences 2000; 13, 44 – 55.

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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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

П. Титоренков, В. Шишков, А. Червениванова, М. Енчева, К. Костов
 Клиника по белодробни болести, Военномедицинска академия - София
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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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Резюме
През 2013г. се навършват 200 години от рождението на Henry Bence Jones, английски лекар, 

химик и учен, чието име се е превърнало в епоним на специфичен белтък, който се установява 
в урината. Henry Bence Jones е роден на 31. 12. 1813г. в Торингтън Хол, Йоксфорд, графство Съ-
фолк в дома на своя дядо по майчина линия Bence Sрarrow, духовник и пастор на Бекълс. През 
1827г. е приет в прочутото училище Harrow. През 1832г. постъпва в известния Trinity College към 
Университета в Кеймбридж. През 1836г. Bence Jones получава титлата „бакалавър на изкуствата“. 
С цел получаване на цялостно медицинско образование, през октомври 1841 г. Henry се записва 
за студент в St. George’s Hospital в Лондон.  През пролетта на 1841г. Bence Jones пристига в Гисен, 
където е приет от J. Liebig, един от водещите химици в Европа. В резултат на специализацията 
в Гисен у Bence Jones завинаги остава идеята за приложението на химичните методи в медици-
ната. От 1843г. Bence Jones започва систематично да изучава химичния състав на урината, а от 
1845г. е член на съвета при Колежа по химия. През 1847г. той описва протеин, открит в урината 
при пациент с mollities ossium (абнормно омекване на костите). Терминът "протеин на Bence 
Jones" е въведен в литературата от R. Fleischer през 1880г. Името епоним напомня за лекаря, 
химика и учения Henry Bence Jones.

Ключови думи: протеин на Bence  Jones’s, история на медицината
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Abstract
2013 marks 200 years since the birth of Henry Bence Jones, an English physician, chemist and 

scientist, whose name has become the eponym of a specific protein found in urine. Henry Bence 
Jones was born on December 31, 1813 at Thrington Hall, Yoxford, Suffolk, England, in the home of his 
grandfather on the maternal side Bence Sparrow, who was a cleric and pastor of Beccles. He entered 
Harrow in 1827. In 1832 Bence Jones enrolls in the well-known Trinity College at Cambridge.

1836 Bence Jones receives the title of Bachelor of Arts. In order to accomplish a complete medical 
education, in October 1841 Bence Jones enrolls as a student at St. George’s Hospital in London. In the 
spring of 1841 Bence Jones arrives at Giessen, where he is given hospitable treatment by J. Liebig, a 
leading figure in chemistry in Europe at this time.

As a result of his specialization at Giessen, Bence Jones firmly assumes the idea of applying chemical 
methods in medicine. In 1843 Bence Jones starts a systematic study of the chemical constitution of 
urine, and as of 1845 he becomes member of the council of Chemistry College. In 1847, he described 
the protein, found in urine, in patient with  mollities ossium (abnormal softening of the bones). The 
disease was later named multiple myeloma. The term “Bence Jones’s protein“ is introduced by R. 
Fleischer in 1880. This eponym reminds of the physician, chemist and scientist Henry Bence Jones.

Key words:  Bence Jones’s protein, history of medicine 
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През 2013г. се навършват 200 години от рож-
дението на Henry Bence Jones, английски лекар, 
химик и учен, чието име се е превърнало в епо-
ним на специфичен белтък, който се установя-
ва в урината. Класическата лабораторна харак-
теристика на „протеина 
на Bence Jones” е отдавна 
известна: „При загряване 
на урината до 400C в еп-
руветката се появяват  
бели мътнини, а при 600C 
в нея се формират види-
ми преципитати. Пре-
ципитатите изчезват 
при достигане точката 
на кипене, но се появя-
ват отново при охлаж-
дане. Като реагент слу-
жи 10% воден разтвор на 
оцетна киселина... Про-
теинът на Bence Jones 
се установява при мно-
го случаи на мултиплен 
миелом, остеогенен сар-
ком, остеомалация, кар-
циноматоза“ (2).
Кой е човекът зад епонима, използван и до 
днес в клиничната практика?
BENCE JONES: ЧОВЕКЪТ И ЛЕКАРЯТ

Henry Bence Jones е роден на 31. 12. 1813г. 
в Торингтън Хол, Йоксфорд, графство Съфолк 
в дома на своя дядо по майчина линия Bence 
Sрarrow, който е духовник и пастор на Бекълс. 
Преподобният Bence Sраrrow променя  фамил-
ното си име на Bence през 1804 г. и остава в 
историята като пастор Bence Bence. Интересно 
е да се отблежи, че семейство Bence е в род-
ствени връзки с известните фамилии Wintrop 
и Bowdoins. Прочут представител на първата 
е John Wintrop (1588-1649) пръв губернатор 
на Кънектикът (САЩ) и автор на „The History 
of New England, 1630-1649 („История на Нова 
Англия, 1630-1649“), в която описва пресел-
ването и колонизирането на нови територии 
в Северна Америка. В наши дни името на J. 
Wintrop носят три площада – съответно в Бос-
тън, Кеймбридж и Бруклин (САЩ). От фамилия-
та Bowdoins произхожда  James Bowdoin (1726-
1790), един от лидерите по време на Войната 
за независимост на Северна Америка (1775-
1783). Интелектуалец и учен, сътрудник на бе-
лежития Benjamin Franklin (1706-1790) в него-
вите проучвания върху електричеството, той е 
основател и пръв президент на Американската 
академия за изкуства и наука (1, 9).

Родители на Henry са Matilda Bence, дъщеря 
на пастор Bence, и William Jones, чиито родови 
корени отвеждат в Корк, Ирландия. Бащата е 
офицер, лейтенант полковник (според тога-
вашните войнски звания) в Пети драгунски 
полк. Формированието на W. Jones воюва ус-
пешно срещу френската армия на Пиренеи-

2013 marks 200 years since the birth of Henry 
Bence Jones, an English physician, chemist and 
scientist, whose name has become the eponym 
of a specific protein found in urine. The classical 
laboratory characteristics of “the Bence Jones 

protein” have been known 
for a long time: “When the 
urine is heated to 40°C, a 
white cloud appears and at 
60°C, a distinct precipitate 
forms. The precipitate dis-
appears on boiling, but re-
appears on cooling. Exces-
sive amounts of acid or salt 
will prevent the appearance 
of precipitate. Reagent: 
Acetic Acid, approximately 
10% aquaeus solution. … 
Interpretation: Bence Jones 
protein is found in urine 
in many cases of multiple 
myeloma, osteogenic sar-
coma, osteomalacia, carci-
nomatosis” (2).

So who is the man behind the eponym used in 
clinical practice even in our days?
BENCE JONES: THE PERSON AND THE 
PHYSICIAN.

Henry Bence Jones was born on December 31, 
1813, at Thorington Hall, Yoxford, Suffolk, Eng-
land, in the home of his grandfather on the ma-
ternal side Bence Sparrow who was a cleric and 
pastor of Beccles. The Reverend Bence Sparrow 
changes his family name to Bence in 1804 and re-
mains in history as Pastor Bence Bence. It is inter-
esting to note, that the Bences have family ties to 
the well-known Winthrops and Bowdoins.  A no-
table member of the first is John Winthrop (1588-
1699) - first governor of Connecticut in the USA 
and author of “The history of New England, 1630-
1649”, in which he describes the migration to and 
colonization of new territories in North America. 
At present three US city squares are named after 
Winthrop - in Boston, Cambridge and Brooklyn. 
The Bowdoins are the family of John Bowdoin 
(1726-1790), a leader during the War of Indepen-
dence from Britain (1775-1783). An intellectual 
and a scientist, he was a collaborator to Benjamin 
Franklin (1706-1790) in his studies on electricity. 
He was also founder and first president of the 
American Academy of Arts and Sciences (1, 9).

Henry’s parents were Matilda Bence, daughter 
of Pastor Bence, and William Jones, whose fam-
ily roots originate from Cork, Ireland. He was an 
officer, a lieutenant-colonel in the Fifth Dragoon 
Guards. His formation fought successfully against 
the French army in the Pyrenees (the Iberian War), 
under the command of the notorious Arthur 
Wellesley, Duke of Wellington, the future victor 
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те (Иберийска война) под командването на 
прочутия херцог Arthure Willesly Wellington 
(1769-1852), бъдещият победител на Napoleon 
Bonaparte при Ватерло (1815). По този начин 
името на Henry Bence Jones се формира от 
фамилните имена на родителите и се пише 
без тире между тях, както нерядко се среща в 
медицинската литература и до днес. Препина-
телният знак е добавен от неговите потомци 
след смъртта му и се открива в учебника „ The 
Principles and Practice of Medicine” („Принци-
пи и практика на медицината“), написан през 
1898г. от знаменития Sir William Osler (1849-
1919) (1, 3, 7, 9, 11, 13, 14).

На 8 годишна възраст, след продължително 
възстановяване от счупване на лявата лакетна 
става и предварителни частни уроци, Henry по-
стъпва в прочутото училище Harrow, основано 
официално в 1572 г. от кралица Elizabeth I, но съ-
ществуващо от 1243 г. От векове Harrow е място-
то, където се подготвя голяма част от бъдещия 
научен, културен и политически елит на Англия. 
В него са учили седем министър-председатели 
на страната, прочутият поет лорд Bayron (1788-
1824), известният политик и реформатор лорд 
Anthony Ashley (1801-1885) и др. 

През 1827 г. в натежалия от история Harrow е 
приет и Henry. Тук младият Bence Jones получа-
ва класическо образование и в духа на училищ-
ните традиции се занимава активно със спорт. 
Според собствените му спомени той става до-
бър „състезател по крикет, футбол, тенис и 
от всички игри извлича огромно удоволствие“. 
H. Bence Jones е обявен за най-добър спортист 
на Harrow. В училището той изучава Евклид, 
алгебра, френски, музика. Допълнително се ув-
лича от дърворезба, изработва гравюри върху 
мед и опитва мецотинто (ръчно изработване 
на форми за дълбок печат) (3, 7, 9, 11, 14).

През 1832г. постъпва в известния Trinity 
College към Университета в Кеймбридж, къде-
то по настояване на баща си, пастор Bence, се 
подготвя за кариера на духовник. Тук млади-
ят Hеnry изучава староеврейски, италиански, 
немски, като посещава лекции по богословие, 
модерна история и география. В началото на 
1836г. Bence Jones получава титлата „бакала-
вър на изкуствата“, но решава да се откаже от 
попрището на духовен пастир и с цел намира-
не на работа започва подготовка за емиграция 
в Нова Зеландия (3, 9, 11, 14).

Намирайки се на кръстопът в търсене на про-
фесионално поприще, младият H. Bence Jones 
се среща с хирурга George Babington, по това 
време на работа в St. George’s Hospital в Лон-
дон. Той го насочва към аптекаря на болницата 
John Hammerton, при когото Henry се обучава 
през следващите 6 месеца. През тази половин 
година той активно се включва в приготвяне-
то на ежедневните лекарствени прескрипции. 
За своята работа в болничната аптека Bence 
Jones споделя по-късно, че тя се е оказала „от 
най-голямо значение в целия ми живот“. С цел 

over Napoleon Bonaparte at Waterloo (1815). 
Thus, the name of Henry Bence Jones is formu-
lated by the family names of his parents and is 
spelled without a hyphen between them, which 
is typical of medical literature to the present day. 
The punctuation mark is added by his successors 
after his death and can be found in “The prin-
ciples and practice of medicine”, the textbook 
written in 1898 by the notorious Sir William Osler 
(1849-1919) (1, 3, 7, 9, 11, 13, 14).

After a long recovery of a broken left elbow 
joint and preliminary private lessons, at the age 
of 8 Henry enrolls in the notorious school Har-
row, officially founded in 1572 by Queen Eliza-
beth I, but existing since 1243. For centuries, 
Harrow has been the place where a great part of 
the future scientific, cultural, and political elite of 
Britain is prepared. It has educated seven British 
Prime Ministers, the notorious poet Lord Byron 
(1788-1824), the well-known politician and re-
former Lord Anthony Ashley (1801-1885), and 
many others.

In 1827 Henry joins the ranks of the admitted 
to Harrow, a place permeated by history. Here 
young Bence Jones gets a classical education, 
and in the spirit of school tradition is actively en-
gaged in sports. According to his own memories 
he becomes a good “cricketer, football and rac-
quet player, and in all games took an immense 
delight”. H. Bence Jones was declared Harrow’s 
best sportsman. He also studies Euclid, algebra, 
French, music. Additionally, he is attracted by 
wood carving, makes etchings on copper, and 
tries his hand at mezzotinto (forms for deep print-
ing made manually) (9, 11, 14).

In 1832 Bence Jones enrolls in the well-known 
Trinity College at Cambridge, where upon his fa-
ther’s insistence he starts preparing for a clerical 
career. Here young Henry studies Hebrew, Ital-
ian, and German and attends lectures on theol-
ogy, contemporary history and geography. In the 
beginning of 1836 Bence Jones receives the title 
of Bachelor of Arts, but he makes the decision to 
leave the field of spiritual leadership and starts 
preparing to immigrate to New Zealand planning 
to find a job there.

Being at a crossroads in looking for a profes-
sional career, young Bence Jones meets the sur-
geon George Babington, who at that time was 
working in London’s St. George’s hospital. Babing-
ton re commends him to the hospital’s pharmacist 
John Hammerton, with whom Henry undergoes 
tuition for the following 6 months. During this 
half a year he participates actively in fulfilling the 
daily medical prescriptions. Later Bence Jones 
said, that working at the hospital pharmacy “was 
of the utmost use to me all my life”. In order to 
accomplish a complete medical education, in 
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получаване на цялостно медицинско образо-
вание, през октомври 1841 г. Henry се запис-
ва за студент в St. George’s Hospital, основана 
през 1733 г. Своята слава болницата дължи на 
редица прочути лекари, издигнали на пиедес-
тал нейния авторитет - John Hunter (1728-1793), 
смятан от мнозина за „баща на съвременната 
хирургия“; Edward Jenner (1749-1823) негов лю-
бим ученик, останал в историята на медицина-
та с първата успешна ваксина против вариола; 
големия анатом Henry Gray (1827-1861); Thomas 
Young (1773-1829) лекар, философ и линг-
вист, успял да разчете през 1813г. демотичния 
шрифт на т. нар. Розетски камък, ключ към раз-
гаданата по-късно древна египетска писменост 
от Champollion (1822 г.) и др. (9, 11, 14).

По време на своето обучение H. Bence Jones 
проявява разностранни интереси –  посещава 
курс по обща химия и е редовен слушател на 
лекциите на Michaеl Faradey (1791-1867) вър-
ху природата на електрическия ток. По-късно 
(1870) Bence Jones ще напише биография на 
знаменития учен, който става негов пациент и 
приятел - "The Life and Letters of Faradey" ("Жи-
вотът и писмата на Фарадей") в 2 тома. В отде-
лението по вътрешни болести негов учител 
е James Hope (1801-1841), един от страстните 
поддръжници на аускултацията със стетоскоп 
в медицинските среди на Англия по това вре-
ме. Той не само пропагандира новия диагно-
стичен метод, открит от френския лекар Rene 
Laënnec (1781-1826), но от 1824г. вече го при-
лага в своята практика. В негово лице Henry на-
мира учителя клиницист по време, когато са-
мият J. Hope пише, че лекарите не възприемат 
аускутацията със стетоскоп, понеже не желаят 
да научат нещо ново и полезно за практика-
та. Усвоил уроците на своя наставник, години 
по-късно самият Bence Jones, вече утвърден 
лекар, сам ще диагностицира своето сърдечно 
заболяване с помощта на флексибилен стетос-
коп (3, 7, 9, 11).

През пролетта на 1839 г. следването на Henry 
внезапно е прекъснато, поради заболяване от 
остър ревматизъм, и той се връща у дома за 
6 седмично лечение и почивка. През октом-
ври отново е в Лондон с решение да усъвър-
шенства своите знания по химия при извест-
ния Thomas Grahаm (1805-1869), професор в 
University College. T. Grahаm е признат за осно-
воположник на колоидалната химия, а негови-
те експерименти с полупропусклива мембрана 
са в основата на съвременната  хемодиализа; 
терминът "диализа" също е предложен от него. 
Интересно е да се отбележи, че английският 
учен е в отлични колегиални отношения с дру-
гия голям химик на епохата - Justus Liebig (1803-
1873), с когото се познава лично от 1839 г., ко-
гато последният е на посещение в Лондон. От 
друга страна, George Fownes (1815-1849), асис-
тент на Graham и непосредствен ръководител 
на Bence Jones, също познава добре Liebig, при 
когото е следвал химия в Гисен. Той запознава 

October 1841 Henry enrolls as a student at St. 
George’s, which was founded in 1733. The  fame 
of this hospital is due to a plethora of notorious 
physicians who raised its reputation on a pedestal 
- John Hunter (1728-1793), considered by many 
to be “the father of contemporary surgery”; Ed-
ward Jenner (1749-1823) - Hunter’s favorite stu-
dent, who remains in the annals of medicine with 
the first successful vaccination against chicken 
pox; the great anatomist Henry Gray (1827-1861); 
Thomas Young (1773-1829) - a physician, phi-
losopher and linguist, who in 1813 succeeded 
in breaking  the demotic cypher of the so called 
Rosetta stone - the key to Champollion’s deci-
phering of the ancient Egyptian written language 
some years later (3, 9, 11, 14).

While studying H. Bence Jones demonstrates 
varying interests. He attends a course on general 
chemistry and is a regular attendant at the lec-
tures of Michael Faraday (1791-1867) on the na-
ture of electricity.

Later, in 1870, Bence Jones will write the noto-
rious scientist’s biography in two volumes - “The 
life and letters of Faraday“. At that time Faraday 
had already become his friend and patient.  

In the internal medicine ward, his tutor is James 
Hope (1801-1841), one of the enthusiastic sup-
porters of stethoscope auscultation in the medi-
cal circles in England in those days. Not only does 
he advertise the new diagnostic method, dis-
covered by the French physician Rene Laennec 
(1781-1826), but from 1824 he already applies it 
in practice. In Hope, Bence Jones finds a tutoring 
clinician at a time when, as J. Hope himself points 
out, physicians reject stethoscope auscultation 
as they do not wish to learn something new and 
useful for practice. Having learned the lessons of 
his mentor, Bence Jones, an established physician 
already, will diagnose himself his own cardiac dis-
ease using a flexible stethoscope (3, 7, 9, 11).

In the spring of 1839, Henry’s education is sud-
denly interrupted because of acute rheumatism, 
so he goes home for 6 weeks of treatment and 
rest. In October he is back to London again, hav-
ing decided to perfect his knowledge on chemis-
try with the noted Thomas Graham (1805-1869), 
Professor at University College. T. Graham is con-
sidered to be the founder of colloidal chemis-
try, while his experiments with semi-permeable  
membrane form the basis of contemporary he-
modialysis. The term “dialysis” was also proposed 
by him. It is interesting to note, that the English 
chemist was on excellent collegiate terms with 
the other great chemist of the time - Justus Li-
ebig (1803-1873), whose personal acquaintance 
he made during the latter’s visit to London. On 
the other hand, George Fownes (1815-1849), who 
was Graham’s assistant and direct tutor of Bence 
Jones, also knew Liebig well, as he had studied 
chemistry with him at Giessen, Germany. He in-
troduces Henry to the new trends in chemistry 
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Henry с новите тенденции в химията и с методи-
те на органичния анализ. В резултат се появява 
първата публикация на Bence Jones, посветена 
на химическия анализ на пикочен конкремент, 
който се оказва съставен от цистин. Сътрудни-
чеството с G. Fownes продължава и по-късно, 
когато той предлага на H. Bence Jones да из-
несе курс от 100 лекции по химия в Middlesex 
Hospital през 1843 г. (3, 9, 11, 14).

През пролетта на 1841 г. Bence Jones прис-
тига в Гисен, където е приет радушно от Liebig. 
Немският учен е признат за "баща на органич-
ната химия", а сред неговите открития са хло-
роформа, бакпулвера, хранителен екстракт от 
говежди бульон. Един от основоположниците 
на биохимията, той провежда химичен ана-
лиз на различни биологични течности (кръв, 
урина, жлъчка) и приема, че телесната темпе-
ратура и мускулните движения се дължат на 
енергия, получена от окислението на мазнини 
и въглехидрати. Както споделя самият Bence 
Jones по-късно: "Моят пръв разговор с про-
фесор Liebig относно неговите нови възгледи 
за физиологията ме изпълниха с възхищение 
и хвърлиха светлина там, където преди съ-
ществуваха объркване и неяснота". В резултат 
на специализацията в Гисен у H. Bence Jones за-
винаги остава идеята за приложението на хи-
мичните методи в медицината и обяснение на 
заболяванията с "погрешни" химични реакции 
в тялото. Английският лекар и Liebig  остават 
в контакт до края на живота си, изпълнени с 
взаимно уважение един към друг. Любопитно 
е, че един от първите пациенти в лекарската 
кариера на H. Bence Jones е насочен към него 
от J. Liebig. Друг интересен факт е, че и двама-
та умират през април 1873 г. и съобщенията 
за тяхната смърт са поместени в една и съща 
книжка на Lancet (4, 7, 9, 11, 12, 14).

През месец май 1842 г. H. Bence Jones сключ-
ва брак със своята втора братовчедка Millicent 
Acheson (1812-1887), а ролята на сватовница 
е поверена на Annabelle Bayron (вдовица на 
лорд Byron), която е дългогодишна приятел-
ка на нейната майка Mary Sparrow. Henry и 
Millicent имат 7 деца - четири дъщери и трима 
сина (7, 9, 11, 14).

През следващите години кариерата на H. 
Bence Jones се развива успешно. Той рабо-
ти както в St. George's Hospital, така и в част-
ния си кабинет-лаборатория на улица “Lower 
Grosvenor” № 30. Денят му започва в 6 ч. су-
тринта с химични анализи в частната лабора-
тория, за да продължи с клинична визитация 
след 13 ч. в болницата. Влизайки в клиниката, 
той се обръща към лекарите да му бъдат пред-
ставени най-напред тежките случаи. От своите 
студенти той изисква преди всичко "медицин-
ски факти" при изграждане на диагнозата.

От 1843 г. Bence Jones започва систематично 
да изучава химичния състав на урината, а от 
1845 г. е член на съвета при Колежа по химия. 
В периода 1851-52 г. той публикува в Medical 

and with the methods of organic analysis. As a 
result, Bence Jones’ first publication appears. It 
deals with the chemical analysis of urinary con-
crement, which proves to consist of cystin. Collab-
oration with Fownes continues later on too, when 
he proposes to Bence Jones to hold a course of 
100 lectures on chemistry at Middlesex Hospital 
in 1843 (3, 9, 11, 14).

In the spring of 1841 Bence Jones arrives at 
Giessen, where he is given hospitable treatment 
by Liebig. The German scientist is considered to 
be “the father of organic chemistry”, chloroform, 
baking powder and the nutritious extraction of 
beef bouillon being among his discoveries. Being 
one of the founders of biochemistry, he carries on 
analyses of various biological fluids (blood, urine, 
bile) and assumes that body temperature and 
muscle movement are caused by the energy re-
leased by the oxidation of fats and carbohydrates. 
As Bence Jones points out himself later: “My first 
conversation with professor Liebig on his new 
views on physiology had filled me with admira-
tion and appeared like a new light where all had 
been confusion and incomprehensible before“. 
As a result of his specialization at Giessen, Bence 
Jones firmly assumes the idea of applying chemi-
cal methods in medicine and the explanation of 
diseases with “wrong” chemical reactions in the 
body. The English physician and Liebig remain in 
lifelong contact, sharing high mutual respect to 
each other. It is curious to note, that one of the 
first patients in his medical career was referred to 
Bence Jones by Liebig himself. Another curious 
fact is that both of them pass away in April 1873, 
and their obituaries are published in the same is-
sue of “The Lancet” (3, 4, 7, 9, 11, 12, 14).

In May 1842, Bence Jones marries his second 
cousin Millicent Acheson (1812-1887), as the part 
of matchmaker is performed by Annabelle Byron, 
Lord Byron’s widow, who is a longtime friend of 
her mother Mary Sparrow. Henry and Millicent 
have 7 children - four daughters and three sons 
(3, 7, 9, 11, 14).

In the following years Bence Jones enjoys a suc-
cessful career. He works both at St. George’s and 
his private office and lab in №30, “Lower Grosve-
nor Street”. His day starts at 6 a.m. with chemi-
cal analyses in his private laboratory, continuing 
with clinical visitations at the hospital after 1 p.m. 
Whenever entering the clinic, he asks the doctors 
to present the severe cases first. From his stu-
dents he demands the “medical facts” in building 
up a diagnosis to be put in the first place.

In 1843 Bence Jones starts a systematic study of 
the chemical constitution of urine, and as of 1845 
he becomes member of the council of Chemistry 
College. In the period 1851-52 he publishes in the 
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Times and Gazette 18 лекции, посветени на хра-
носмилането, дишането и секрецията, които 
е изнесъл в St. George's Hospital. Някои от тях 
са преведени на немски и френски, и публику-
вани в съответните страни. През 1853 г. Bence 
Jones обръща внимание, че захарният диабет 
се среща по-често при хора над 60 годишна 
възраст, и че протича без особена симптомати-
ка. Той препоръчва диета, съставена от малки 
количества храна без захар (7, 9, 12).

Прескрипциите на Bence Jones, обикновено 
несложни, но прецизни, както и химическите 
анализи при пациенти, го правят един от про-
чутите и търсени специалисти в Лондон. Ре-
дица знаменити негови съвременици търсят 
медицинските му съвети, а по-късно стават и 
негови приятели.

Един от тях е прочутият биолог Charles 
Darwin (1809-1882), за чието дългогодишно не-
ясно заболяване се водят дискусии от повече 
от 120 години. Според някои изследователи 
той страда от  болестта на Crohn с локализация 
в горната част на тънките черва. Заболяването 
протича с интермитентно гадене, повръщане 
и болка ниско под стомаха, като оплакванията 
(описани от Darwin) се засилват след нахран-
ване. През 1865г. Bence Jones консултира голе-
мия учен и му предписва прием на малки пор-
ции храна, както и леки храни като "обикновен 
пудинг ". Може би поради тази причина, поло-
вината от готварската книга на Emma Darwin, 
съпруга на биолога, е посветена на рецепти за 
пуддинг. В резултат оплакванията намаляват, а 
работоспособността на Darwin значително се 
възстановява (9, 10, 11, 12).

Сред другите прочути пациенти на Bence 
Jones са Thomas Huxley (1825-1895), английски 
биолог и един от големите поддръжници на 
еволюционната теория, наречен "булдогът на 
Darwin";  Hermаnn von Helmholtz (1821-1894) - 
немски лекар и физик, наричан от колегите си 
"райхсканцлер на физиката", изобретил офтал-
москопа. Той описва Bence Jones като "чаровен 
мъж, скромен, спокоен, по детски сърдечен и 
извънредно любезен". Този списък продължа-
ва с имената на August Wilhelm von Hofmann 
(1818-1892), прочут немски химик и откривател 
на редица органични съединения, както и на 
известния държавник Benjamin Disraeli (1804-
1881), излекуван вероятно от ларингит (7, 9, 11).

Bence Jones има идея за разкриване на учи-
лище за сестри към St. George's Hospital и по 
този повод повежда кореспонденция с Florence 
Nightingale (1820-1910), всепризната като осно-
воположник на сестринското дело (7, 9, 11).

През 1861 г. по повод немотивирано сърце-
биене H. Bence Jones аускутира сам собствено-
то си сърце и установява митрален порок, раз-
вил се в следствие на преболедувания остър 
ревматизъм през 1839 г. Постепенно болестта 
довежда до конгестивна сърдечна недостатъч-
ност и в началото на 1873г. са налице хепатоме-
галия, асцит и аназарка. Смъртта настъпва на 

medical Times and Gazette 18 lectures dealing 
with digestion, breathing and secretion, which he 
had previously held at St. George’s. Some of them 
are translated into French and German and pub-
lished in the respective countries. In 1860 Bence 
Jones draws attention upon the fact, that diabe-
tes is more common with persons over 60 years 
old and that it develops without any very specific 
symptoms. In that connection, he recommends a 
diet of small portions of sugarless food (7, 9, 12).

Bence Jones’s prescriptions are usually simple, 
but precise, as well as are his chemical analyses of 
patients’ symptoms. That promotes him to one of 
most famous and sought after specialists in Lon-
don. Many notorious people of that time seek his 
medical advice, and later also become his friends.

One of them is the notorious biologist Charles 
Darwin (1809-1882), whose long term confusing 
illness has been the subject of discussions for 
more than 120 years. Some authors consider that 
Darwin had Crohn’s disease located in the upper 
small intestine. The disease is characterized by 
long bouts of nausea, vomiting and pain beneath 
the stomach, as symptoms (described by Darwin 
himself ) intensify after feeding. In 1865 Bence 
Jones gives consultations to the eminent scholar 
and recommends feeding by little portions, as 
well as light foods, such as “plain pudding”. This 
might be the reason for half of Emma Darwin’s, 
the biologist’s wife, cook book consisting of pud-
ding recipes. The fact is, that after Bence Jones’s 
advice Darwin’s complaints decrease, and his 
working capacity becomes considerably better.

Among others of Bence Jones’s patients are 
the English biologist Thomas Huxley (1825-1895) 
- one of the fervent supporters of the theory of 
evolution, named “Darwin’s bulldog”; Hermann 
von Helmholtz - a German physician and physi-
cist, called by his colleagues “The Reichskanzler 
of physics”, inventor of the ophthalmoscope. He 
describes Bence Jones as “a charming man, sim-
ple, harmless, cordial as a child and   extraordi-
narily kind”. The list also includes August Wilhelm 
von Hofmann (1818-1892), an eminent German 
chemist and discoverer of a number of organic 
compounds, as well as the noted statesman Ben-
jamin Disraeli (1804-1881), who was cured pre-
sumably of laryngitis.

Bence Jones also has an idea of establishing a 
school for nurses at St. George’s and in this con-
nection holds correspondence with Florence 
Nightingale (1820-1910), who is universally ac-
knowledged as the founder of nursing.

In 1861, because of the unmotivated palpita-
tions he felt, he auscultates his own heart and 
establishes a mitral valve disease, which had de-
veloped as a result of the acute rheumatism he 
had in 1839. Gradually, the disease leads to con-
gestive heart failure, and early in 1873 hepato-
megaly, ascites and anasarca are already in place. 
He passes away on April 24, 1873 in his home at 
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20. 04. 1873 г. в неговия дом на Brook Str. № 84 в 
Лондон. Погребан е в гробището Kensall Green, 
гроб 4327/58 (7, 9, 12).
Bence Jones: Епонимът

Историята на този епоним започва със за-
боляването на Thomas Alexander МcBean, 44 
годишен търговец от Лондон, който през 1843 
г. започва да се оплаква от бързо настъпваща 
умора при ходене и повишена жажда. През 
1844 г. след травма при падане се появява 
силна болка в гърдите, която намалява при 
поставяне на пластир. По-късно болките се 
разпространяват по тялото и лумбалния отдел 
на гръбначния стълб, а пациентът не може да 
стои изправен. Двукратно е лекуван за плев-
рални изливи, отбелязват се фебрилни епи-
зоди и кашлица, появяват се отоци. Неговият 
домашен лекар Thomas Watson провежда във 
времето лечение с железни препарати, хинин, 
кръвопускане, топли бани и опиум. Поради 
влошаване на състоянието за консулт е пови-
кан един от водещите интернисти в Лондон 
William Macintyre (1791/92-1857). Той преглеж-
да пациента на 30. 10. 1845 г. и констатира сил-
ни болки по костите и изразени периферни 
отоци. Предполагайки бъбречно заболяване, 
W. Macintyre изследва урината на болния, коя-
то е мътновата, с кисел характер и високо отно-
сително тегло1035. Стандартен тест за наличие 
на албумин в урината по това време е загрява-
не почти до кипене с последваща преципита-
ция на албумина, след което епруветката се ос-
тавя да изстине. Добавяне на азотна киселина 
също е водело до преципитация на албумина. 
Macintyre установява наличие на албумин с 
нагряването, но добавянето на азотна кисели-
на довежда, противно на очакванията, до из-
бистряне на урината. Странната находка кара 
лекаря да вземе уринна проба и да я изпрати 
за изследване на своя колега H. Bence Jones. 
Независимо от него, T. Watson също изпраща 
урина от болния за анализ от лекаря-химик с 
придружително писмо (2, 7, 8, 11, 13, 14).

Обръщението на Thomas Watson е цитирано 
от Bence Jones:

 "Уважаеми д-р Бенс Джоунс,
Епруветката съдържа урина с високо от-

носително тегло. Когато се загрее до кипва-
не, тя става леко непозрачна. Ако се прибави 
азотна киселина урината става пенлива, 
приема червеникава оцветка и става съвсем 
бистра; когато обаче се охлади нейната кон-
систенция и изглед са такива, каквито са в мо-
мента. Загряването я втечнява отново. Какво 
е това ?" (6).

Прецизното и обстойно изследване на ури-
ната води Bence Jones до заключението, че тя, 
както отбелязва и Macintyre, е с кисел харак-
тер, и съдържа кристали от калциев фосфат и 
калциев оксалат. Той приема че неизвестното 
вещество е "окис на албумина" и предлага две 
вероятни химични формули за това съедине-
ние: C48H38N6O18 или C40H31N5O15

84 Brook Street in London. He is buried at Kensal 
Green Cemetery, grave 4327/58 (7, 9, 12).

BENCE JONES: THE EPONYM
The history of this eponym begins with the ill-

ness of Thomas Alexander McBean, a 44 years 
old grocer from London, who in 1843 starts 
complaining of quickly getting tired while walk-
ing and increased thirst. In 1844, after a chest 
trauma from a fall a strong pain in the chest ap-
pears, which decreases when using plaster. Later 
on, pain spreads over the body and lumbar part 
of the backbone, and the patient cannot stand 
upright. He is treated twice for pleural effusion 
meanwhile, febrile episodes and coughing, as 
well as swellings, starts appearing. His family doc-
tor Thomas Watson holds over time treatments 
with iron preparations, quinine, bloodletting, 
warm baths and opium.  As the patient’s condi-
tion worsened one of the leading physician in 
London William Macintyre (1791/92- 1857) is 
invited for a consultation. He examines the pa-
tient on October 30, 1845 and ascertains strong 
bone pain and peripheral swellings. Supposing a 
kidney problem, W. Macintyre examines the pa-
tient’s urine, which proves to be cloudish, of an 
acid character and high relative weight 1035. The 
standard method for finding albumin in the urine 
in those days was heating up urine almost to the 
point of boiling with a consequent precipitation 
of albumin, after which the test tube is left to cool 
down. Adding nitrogen acid also triggered off al-
bumin precipitation. After heating, W. Macintyre 
ascertains the availability of albumin, but, con-
trary to expectations, adding nitrogen acid leads 
to clarification of the urine. The strange discovery 
makes the physician take a urine sample and send 
it to his colleague H. Bence Jones. Independently, 
Thomas Watson also sends a sample to the chem-
ist-physician, with an accompanying letter (2, 7, 
8, 11, 13, 14).

 

Thomas Watson’s address is quoted by Bence 
Jones:

“Dear Dr Jones, 
The tube contains urine of very high specific grav-

ity. When boiled it becomes slightly opaque. On the 
addition of nitric acid, it effervesces, assumes a red-
dish hue, and becomes quite clear; but as it cools, 
assumes the consistence and appearance which 
you see. Heat reliquifies it. What is it?” 

A minute and thorough examination of the 
urine leads Bence Jones to the conclusion that 
it is of an acid character and contains crystals of 
calcium phosphate and calcium oxalate. Mcintyre 
is of the same opinion. Bence Jones assumes that 
the unknown substance is an “albumen oxide” 
and puts forward two possible chemical formulae 
for this compound: C48H38N6O18 or C40H31N5O15
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Резултатите от своите изследвания той пуб-
ликува през 1848 г. като подчертава, че по-
добна находка следва да се търси и при други 
костни заболявания с деструкция (6). Между-
временно пациентът умира на 1. 1. 1846 г., а в 
смъртния акт като причина за смъртта е напи-
сано "атрофия от албуминурия". На аутопсия-
та присъстват тримата лекари - Watson, Jones 
и Macintyre. Установяват се силно чупливи ре-
бра, "изпълнени с желатиноидна субстанция с 
кърваво червен цвят". Стернумът, торакални-
те и лумбални прешлени са мековати и лес-
но чупливи. Черният дроб е уголемен, но без 
видими патологични промени, каквито из-
глеждат и бъбреците. Хистологичното изслед-
ване на прешлените и ребрата е извършено 
от John Dalrymple (1895-1852), лекар в Крал-
ската лондонска офталмологична болница и 
член на Дружеството по микроскопия, чието 
име също е епоним (симптом на Dalrymple 
при тиреотоксикоза - разширени очни цепки, 
дължащи се на спазъм на m. levator palpebrae 
superior). Той установява в желатинозната 
субстанция големи кръгли или овални клет-
ки, чиито размери надвишават около 2 пъти 
заобикалящите ги еритроцити. Клетките чес-
то са двуядрени с голямо ядърце (nucleolus). 
Dalrymple приема, че тези големи клетки имат 
скъсен живот и след тяхното разрушаване се 
отделят посредством бъбреците. От прециз-
но направените рисунки на странните клетки 
днес става ясно, че това са миеломни клетки. 
Още тогава Dalrymple и Macintyre приемат, че 
се касае за малигнено заболяване на костите 
(5, 7, 8, 11, 13).

Терминът "протеин на Bence Jones" е въве-
ден в литературата от R. Fleischer през 1880г. 
Названието "мултиплен миелом" е използва-
но за пръв път от украинския хирург, по-къс-
но професор в катедрата по оперативна хи-
рургия и топографска анатомия на Казанския 
университет Осип (Йосип) Александрович 
Рустицкий (1839-1912) през 1873 г., по времето, 
когато работи  в института на Friedrich D. von 
Recklinghausen (1833-1910). Той описва 47-го-
дишен пациент, у когото post mortem установя-
ва 8 отделни тумора, локализирани в черепа, 
ребрата, прешлените, хумеруса и manubrium 
sterni.  Микроскопски в поразените места той 
установява големи клетки с ексцентрични 
ядра, без да прилага рисунка на находката. 
Множествените (мултипленни) лезии, свърза-
ни с костния мозък, водят до новия термин – 
мултиплен миелом (7, 8, 13).

През 1889 г. Otto Kahler (1849-1893) описва 
подробно клиничен случай, протекъл с болки 
в костите, тежка кифоза, анемия и интермити-
ращи бронхиални инфекции. В хода на забо-
ляването ръстът на болния силно намалял, а 
долните ребра допирали илиачната кост. При 
изследване на урината на болния се устано-
вява находка, съответстваща на описаната от 
Bence Jones (5, 7, 8, 11, 13).

In 1848, he publishes the results of his study, 
underlining that similar findings should be 
searched for in other osseous diseases character-
ized by bone destruction (6). In the meantime, the 
patient passes away on 1. 1. 1846. The reason of 
death is pointed out in the death certificate as “at-
rophy from albuminuria”.

Watson, Jones and Mcintyre attend the autop-
sy, which reveals “extremely fragile ribs, filled in 
with a gelatinoidous substance of a bloody red 
color”. The sternum, the thoracic and the lumbar 
vertebrae are soft and easily breakable; the liver 
is enlarged, but without pathological changes, as 
also are the kidneys. The histological examination 
of  the vertebrae and ribs is performed by John 
Dalrymple (1795-1852), a physician at the Royal 
Ophthalmic Hospital and member of the Micros-
copyical Society, whose name is also an eponym 
(Dalrymple’s symptom of thyrotoxicosis – wid-
ened eye slits due to a spasm  of the m. levator 
palpebrae superior). He establishes large round or 
oval cells in the gelatinoidous substance. Their di-
mensions are about twice as large as the erythro-
cytes surrounding them. The cells are often with a 
double nucleus with a large nucleolus. Dalrymple 
assumes that these large cells have a shortened 
life span and after destruction they are excreted 
via the kidneys. Based on the precise drawings, 
in our day it is clear that these are myeloma cells. 
Even in those days, Dalrymple and Macintyre as-
sume that a malignant disease of the bones is at 
hand (5, 7, 8, 11, 13).

The term “Bence Jones’s protein“ is introduced 
by R. Fleischer in 1880. The name “multiple my-
eloma“ is used for the first time in 1873 by the 
Ukrainian surgeon, later Professor with the chair 
on operative surgery and topographic anatomy 
at Kazan University Ossip (Yossip) Alexandrov-
ich Rustizkiy (1839-1912). At that time, he works 
at the institute of Friedrich D. von Recklinghau-
sen (1833-1910). He describes a patient of 47, in 
whom post mortem 8 separate tumors are estab-
lished - located in the scull, ribs, vertebrae, hu-
merus and manubrium sterni. Microscopically, he 
establishes large cells with eccentric nuclei, but 
he does not attach drawings of his findings. The 
multiple lesions, connected to bone marrow, lead 
to a new term – multiple myeloma (7, 8, 13).

In 1889 Otto Kahler (1849-1893) gives a detailed 
description of a clinical case containing pain in 
the bones, severe kyphosis, and anemia, and in-
termitting bronchial infections. In the process of 
the disease, the patient lost considerable height, 
while the lower ribs started touching the iliac 
bone. Urine examination reveals findings similar 
to Bence Jones’s description (5, 7, 8, 11, 13).
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Така имената на Рустицкий и Kahler се пре-
връщат в епоним на неизвестно заболяване, 
при което често се открива протеин в урината 
с особени свойства, наречен "белтък на Bence 
Jones". Много по-късно се изяснява, че този 
протеин е изграден от леките вериги на иму-
ноглобулините, наречени карра (κ) и lambda (λ) 
по фамилните имена на техните откриватели – 
Leonhard Korngold и Rose Lipari (2, 13). Но по 
силата на традицията в бележката за изследва-
не на урина при съмнение за миеломна болест 
все още се пише "белтък на Bence Jones". Име-
то епоним напомня за лекаря, химика и учения 
Henry Bence Jones. Или ако се доверим на рим-
ския писател Titus Maccius Plautus (ок. 280-184 г. 
пр. Хр.) - Nomen est omen ("Името е знак").

In this way, the names of Rustizkiy and Kahler 
become eponyms for an unknown disease, in 
which urine examination often reveals the avail-
ability of a protein with peculiar characteristics, 
called “Bence Jones’s protein”. Much later it is es-
tablished that protein is built by the light chains of 
immunoglobulins, named карра (κ)  and  lambda 
(λ)   after the family names of their discoverers – 
Leonhard Korngold and Rose Lipari (2, 13). But 
by the force of tradition the notice of  a urine ex-
amination contains the term “Bence Jones’s pro-
tein” when there is reason to suspect a myeloma 
disease. This eponym reminds of the physician, 
chemist and scientist Henry Bence Jones. Indeed, 
trusting the Roman writer Titus Maccius Plautus 
(circa 280-184 B.C.): “Nomen est omen“ - “A name 
is a sign”.
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BEST OF  WORLD CONFERENCE  
ON LUNG CANCER
DRESDEN
05-06 DECEMBER 2013

Торакална Медицина
Том V, септември 2013, бр.3новини

Скъпи колеги, The German Society of Pneu-
mology Ви кани на своето събитие Best of  World 
Conference on Lung Cancer в Дрезден, Германия 
на 05-06 декември 2013 година. Следва инфор-
мация за записване в събитието и резервации:

1. За резерзавиции на стаи в официалния хо-
тел за конгреса, моля свържете се с г-н Markus 
Walther.
Markus Walther
MARITIM Hotel & Internationales Congress Center Dresden
Ostra-Ufer 2 / Devrientstraße 10-12
D-01067 Dresden, Germany
Telefon: + 49 (0) 351 216-1007
Telefax: + 49 (0) 351 216-1065
E-Mail: mwalther.dre@maritim.de

2. Регистрирането за конгреса може да се 
осъществи след като платите такса за участие 
на следната сметка:
Account member: Xenios Event Management GmbH
Bank name: Commerzbank Heidelberg
Bank number: 672 400 39
Account number: 190 669 200
IBAN: DE98 6724 0039 0190 6692 00
BIC: COBADEFFXXX
Reference: Best of WCLC Dresden

Dear colleagues,  The German Society of Pneu-
mology invites you to its event Best of  World 
Conference on Lung Cancer in Dresden on 05-06 
December 2013. Information on attendance and 
room reservation follows:

1. The person to contact for room reservation in 
the congress hotel would be Mr. Markus Walther.

Markus Walther
MARITIM Hotel & Internationales Congress Center Dresden
Ostra-Ufer 2 / Devrientstraße 10-12
D-01067 Dresden, Germany
Telefon: + 49 (0) 351 216-1007
Telefax: + 49 (0) 351 216-1065
E-Mail: mwalther.dre@maritim.de

2. Congress registration and notification will 
take place in the moment when the congress fee 
has arrived on the following account:
Account member: Xenios Event Management GmbH
Bank name: Commerzbank Heidelberg
Bank number: 672 400 39
Account number: 190 669 200
IBAN: DE98 6724 0039 0190 6692 00
BIC: COBADEFFXXX
Reference: Best of WCLC Dresden
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В случай, че няма да присъствате на събити-
ето, платената конгресна такса ще бъде възста-
новена както следва:

100 % до  01. 11. 2013
50 % до 15. 11. 2013
0 %  след 15. 11. 2013
3. Конгресната таксa е 75 евро за членове на 

IASLC и 100 евро за всички останали.
4. Можете да зададете своите въпроси за 

събитието на проф. Felix Herth  
(E-Mail: Felix.Herth@thoraxklinik-heidelberg.de) 
или на проф. Christian Manegold  
(E-Mail: Prof.Manegold@t-online.de).

In case of finally not attending  the payed congress 
fee will be reimburse as follows: 

100 % until 01. 11. 2013
50 % until 15. 11. 2013
0 % after 15. 11. 2013
3. We ask for a congress fee of 75 Euro for IASLC-

members and 100 Euro for non-members. 
4. Questions should be given to Prof. Felix Herth 

(E-Mail: Felix.Herth@thoraxklinik-heidelberg.de)  
or to Prof. Christian Manegold  
(E-Mail: Prof.Manegold@t-online.de).

DRESDEN, Germany 
December 5/6,

2013

Best of 
World Conference on Lung Cancer, 
Sydney 2013 
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