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Резюме: 
Метаболитният синдром (МС) и захарният диабет тип 2 (ЗД тип 2) са често срещани заболява-

ния, и са водеща причина за болестност и смъртност в световен мащаб. Те възникват най-често 
при хора със затлъстяване и инсулинова резистентност, и предразполагат към сърдечносъдовa 
патология. И двете заболявания възникват по-често при пациенти с хронична обструктивна бе-
лодробна болест (ХОББ), споделяйки общи рискови фактори. Лечението на ХОББ също води до 
развитие на МС и ЗД. Метаболитният синдром засяга 21-53% от пациентите с ХОББ и е по-чест 
в ранните стадии на болестта. Той е 1.3-2 пъти по-чест при пациенти с ХОББ. Захарният диабет 
засяга до 37% от пациентите с ХОББ. Причините за увеличената честота на метаболитен синдром 
и диабет при пациенти с ХОББ са: затлъстяване, намалена физическа активност, тютюнопушене, 
употребата на кортикостероидни препарати, системно възпаление, оксидативен стрес, хипо-
ксия, хормонална дисфункция. Всички тези фактори увеличават инсулиновата резистентност. 
Редица проучвания съобщават за намалена белодробна функция при пациенти с диабет без бе-
лодробно заболяване.

Ключови думи: ХОББ, метаболитен синдром, захарен диабет, епидемиология

Е. Меков, Я. Славова
СБАЛББ „Св. София“ ЕАД – София
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Abstract: 
Metabolic syndrome (MS) and type 2 diabetes mellitus (DM) are common diseases and leading 

causes of morbidity and mortality worldwide. They occur most often in people with obesity and 
insulin resistance, and predispose to cardiovascular pathology. Both conditions occur more frequently 
in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and share common risk factors. 
Treatment of COPD also lead to the development of MS and DM. Metabolic syndrome a�ects 21-
53% of patients with COPD and is more frequent in the early stages of COPD. It is 1.3-2 times more 
frequent in patients with COPD. Diabetes a�ects up to 37% of patients with COPD. The main factors 
contributing to increased incidence of metabolic syndrome and diabetes in patients with COPD are 
obesity, decreased physical activity, smoking, use of glucocorticoids, systemic in�ammation, oxidative 
stress, hypoxia, and hormonal dysfunction. All of these factors increase the insulin resistance. Several 
studies have reported a reduced lung function in diabetic patients without lung disease.

Keywords: COPD, metabolic syndrome, diabetes mellitus, epidemiology
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тема на броя
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ  

И МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ  
ПРИ ХОББ –  

ЧАСТ 1: ВЪВЕДЕНИЕ И 
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Метаболитният синдром (МС) и захарният 
диабет (ЗД) тип 2 са често срещани заболя-
вания, и са водеща причина за болестност и 
смъртност в световен мащаб. Те възникват най-
често при хора със затлъстяване и инсулино-
ва резистентност, и предразполагат към сър-
дечносъдовa патология. И двете заболявания 
възникват по-често при пациенти с хронична 
обструктивна белодробна болест (ХОББ), спо-
деляйки общи рискови фактори, като влияние 
оказват още лечението и естествения ход на 
болестта. 
Метаболитен синдром
Определение

Метаболитният синдром представлява фено-
типен комплекс от рискови фактори, свързани 
с увеличен сърдечносъдов риск, появата на 
атеросклеротична болест и захарен диабет 
тип 2. Тези рискови фактори са: централен тип 
затлъстяване, повишена кръвна захар, артери-
ална хипертония и дислипидемия (повишени 
триглицериди и нисък HDL холестерол). Съ-
ществуват няколко определения за понятие-
то „метаболитен синдром“, което затруднява 
сравняването на литературните данни. Според 
международния консенсус за МС от 2009 г., ме-
таболитен синдром е налице при поне три от 
следните рискови фактори: увеличена обикол-
ка на талията (мъже >102cm, жени >88cm); по-
вишени триглицериди (≥1.7mmol/L или на те-
рапия); намален HDL холестерол (≤1.0mmol/L 
при мъже, ≤1.3mmol/L при жени или на тера-
пия); повишено кръвно налягане (систолно 
≥130mmHg и/или диастолно ≥85mmHg, или 
на терапия); увеличена кръвна захар на гладно 
(>5.5mmol/L или на терапия) (4).
Патофизиология

Ключова роля в развитието на метаболит-
ния синдром играе увеличената висцерална 
мастна тъкан. Тя освобождава биоактивни 
вещества като свободни мастни киселини и 
адипоцитокини в циркулацията. Свободните 
мастни киселини се натрупват в черния дроб 
и скелетните мускули интрацелуларно, про-
менят регулаторните пътища и предизвикват 
инсулинова резистентност. Така се развиват 
хипергликемия и дислипидемия (58). Ком-
пенсаторната инсулинова хиперсекреция 
стимулира както бъбречната реабсорбция на 
натрий, така и симпатикусовата активност, кое-
то обуславя развитието на хипертония (26). 
Мастната тъкан е ендокринен орган, произ-
веждащ редица адипоцитокини като лептин, 
адипонектин и резистин, които са свързани с 
регулирането на глюкозата и енергийния ба-
ланс. При висцерално затлъстяване се наблю-
дава намалена секреция на адипонектин и по-
вишена секреция на резистин, което влошава 
инсулиновата резистентност и води до загуба 
на противовъзпалителните и антиатерогенни 
ефекти на адипонектина. Към групата на ади-
поцитокините спадат още проинфламаторните 
хемокини (моноцитния хемотактичен протеин 

Metabolic syndrome (MS) and type 2 diabetes 
mellitus (DM) are common diseases and leading 
causes of morbidity and mortality worldwide. 
They occur most often in people with obesity and 
insulin resistance, and predispose to cardiovascu-
lar pathology. Both diseases occur more frequent-
ly in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD), sharе common risk factors and 
are in�uenced by therapy and natural history of 
COPD.

Metabolic Syndrome
De�nition

Metabolic syndrome is a phenotypic set of risk 
factors associated with an increased cardiovascu-
lar risk, the occurrence of atherosclerotic disease 
and type 2 diabetes mellitus. These risk factors in-
clude central type obesity, elevated blood sugar, 
hypertension and dyslipidemia (elevated triglyc-
erides and low HDL cholesterol). There are several 
de�nitions of the term "metabolic syndrome", 
which makes it di�cult to compare data from 
di�erent studies. According to the international 
consensus of MS in 2009, metabolic syndrome is 
present when at least three of the following risk 
factors are true: increased waist circumference 
(men >102cm; women >88cm), elevated triglyc-
erides (≥1.7mmol/L or on therapy), reduced HDL 
cholesterol (≤1.0mmol/L in men; ≤1.3mmol/L in 
women or on therapy), elevated blood pressure 
(systolic ≥130mmHg and/or diastolic ≥85mmHg 
or on treatment), and increased fasting blood 
sugar (>5.5mmol/L or on treatment) (4).

Pathophysiology
Increased visceral fat plays a key role in the de-

velopment of metabolic syndrome. Visceral fat re-
leases bioactive substances such as free fatty ac-
ids and adipocytokines in the bloodstream. Free 
fatty acids accumulate in the liver and skeletal 
musculature intracellularly, alter the regulatory 
pathways and induce insulin resistance. This leads 
to hyperglycemia and dyslipidemia (58). Com-
pensatory insulin hypersecretion simultaneously 
stimulates renal reabsorption of sodium and sym-
pathetic activity which leads to hypertension 
(26). Adipose tissue is an endocrine organ that 
produces adipocytokines as leptin, adiponectin 
and resistin, which are involved in regulation of 
energy balance and glucose. Visceral obesity is 
associated with reduced secretion of adiponec-
tin and increased secretion of resistin, which 
worsens insulin resistance and leads to a loss of 
anti-in�ammatory and antiatherogenic e�ects of 
adiponectin. Adipocytokine group includes other 
proin�ammatory chemokines (monocyte chemo-
tactic protein (MCP)-1, IL-8) and cytokines (TNF-
alpha, IL-6, IL-1) (99), which impair regulation of 
insulin receptor directly (33) and by activation of 
serine kinases (16), which further worsens insu-
lin resistance. Obesity leads to a prothrombotic 
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(MCP)-1, IL-8) и цитокини (TNF-алфа, IL-6, IL-1) 
(99), които нарушават регулацията на инсули-
новия рецептор както директно (33), така и 
чрез активиране на серин кинази (16), което 
още повече влошава инсулиновата резистент-
ност. Обезитетът води и до протромботично 
състояние поради повишена продукция на 
PAI-1 (инхибитор на плазминогеновия актива-
тор) и променената продукция на други коагу-
лационни фактори (89). Оксидативният стрес 
се индуцира посредством активиране на био-
химични реакции, които увеличават реактив-
ните кислородни радикали, понижават анти-
оксидантната защита и увеличават липидната 
пероксидация (43).

Затлъстяването не е равнозначно на МС, т.е. 
не всички хора с абдоминално затлъстяване 
имат метаболитен синдром, и не всички хора 
с метаболитен синдром са с наднормено тегло. 
Други фактори, освен абдоминално затлъстя-
ване, които повишават риска от метаболитен 
синдром са: генетичните (85,112); намалената 
физическа активност (51); редица медикамен-
ти – антиретровирусни (47), антипсихотици 
(31), някои бета-блокери (17) и кортикостеро-
иди (22). Активирането на други пътища – оста 
хипоталамус-хипофиза, надбъбрек, симпати-
кус, системата ренин-ангиотензин-алдостерон 
също оказва влияние (54).
Последици

МС увеличава риска за развитие на сър-
дечносъдови заболяваня (21, 105) и остри 
сърдечносъдови инциденти (79, 96) около 
1.5-3 пъти. Всички елементи на метаболитния 
синдром водят до ендотелна дисфункция, на-
рушение на зависимата от азотен оксид вазо-
дилатация, повишена тромбоцитна адхезия 
и агрегация, и нарушена фибринолиза (108). 
Формирането на атероматозна плака се благо-
приятства и от дислипидемията, която увели-
чава отлагането на липиди в съдовите стени и 
активира макрофагите (76). Системното въз-
паление и протромботичното състояние по-
тенциират атерогенезата и водят до нестабил-
ност на атероматозната плака, което увеличава 
риска от сърдечносъдови инциденти (миокар-
ден инфаркт и инсулт). Наличието на метабо-
литен синдром обаче не корелира по-добре с 
възникването на сърдечносъдово заболяване 
в сравнение с простия сбор от съставящите го 
елементи (96), или с данните за сърдечносъдов 
риск, изчислени по фрамингамската формула 
(79).

Метаболитният синдром и инсулиновата ре-
зистентност се свързват и с намалена маса и 
сила на скелетните мускули (11), повишен риск 
от остеопороза (50), тумори (23), депресия (90), 
и когнитивни нарушения (110, 111).
Захарен диабет
Определение

Световната Здравна Организация дефинира 
захарния диабет като увеличение на кръв-
ната захар (хипергликемия) до ниво, което 

state due to increased production of PAI-1 (plas-
minogen activator inhibitor) and the modi�ed 
synthesis of other coagulation factors (89). The 
oxidative stress is induced by activation of bio-
chemical reactions, which increase reactive oxy-
gen species, decrease antioxidant defenses and 
increase lipid peroxidation (43).

Obesity is not equivalent to MS, i.e. not all 
people with abdominal obesity have metabolic 
syndrome and not all people with metabolic 
syndrome are overweight. Other factors besides 
abdominal obesity that increase the risk of meta-
bolic syndrome are: genetic (85, 112); reduced 
physical activity (51); drugs – antiretroviral (47); 
antipsychotics (31); some beta-blockers (17) and 
corticosteroids (22). Activation of other pathways 
– the hypothalamic-pituitary, adrenal, sympatical 
nervous system, and renin-angiotensin-aldoste-
rone system also has an e�ect (54).

Consequences
MS increases the risk for developing cardiovas-

cular disease (21, 105) and cardiovascular event 
(79, 96) 1.5-3 times. All components of metabolic 
syndrome are leading to endothelial dysfunction, 
impairment in nitric oxide dependent vasodila-
tion, facilitated platelets adhesion and aggrega-
tion, and impaired �brinolysis (108). Formation 
of atheromatous plaque is facilitated by dyslip-
idemia which increases deposition of lipids in 
the vessel wall and activates macrophages (76). 
Systemic in�ammation and prothrombotic state 
potentiate atherogenesis and lead to instability 
of the atheromatous plaque, which increases the 
risk of cardiovascular events (myocardial infarc-
tion and stroke). However, the presence of meta-
bolic syndrome does not correlate better with the 
occurrence of cardiovascular disease compared 
to its individual components (96) or the data for 
cardiovascular risk calculated by the Framingham 
formula (79).

Мetabolic syndrome and insulin resistance 
are also associated with a reduced weight and 
strength of the skeletal muscles (11), increased 
risk of osteoporosis (50), tumors (23), depression 
(90) and cognitive impairment (110, 111).
Diabetes Mellitus
De�nition

World Health Organization de�nes diabetes as 
increase in blood sugar (hyperglycemia) to a level 
that increases the risk for microvascular damage 
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повишава риска от микросъдова увреда (116). 
Предиабет е повишение на кръвната захар 
над нормални стойности, но под тези за ди-
абет. Предиабетът включва две състояния – 
нарушена гликемия на гладно (между 6.1-6.9 
mmol/L) и нарушен глюкозен толеранс (кръвна 
глюкоза на гладно <7.0mmol/L и между 7.8 и 
11.1 mmol/L на втори час след обременяване 
с глюкоза) (116).
Патофизиология

Захарният диабет тип 2 е заболяване, харак-
теризиращо се с хипергликемия в резултат 
на инсулинова резистентност и относителен 
инсулинов дефицит. Механизмите за развитие 
на инсулинова резистентност са същите, като 
тези при метаболитен синдром. Наличието на 
метаболитен синдром увеличава петкратно 
риска за развитие на диабет (70). Инсулино-
вата резистентност води до хиперсекреция на 
инсулин от панкреаса. Хиперинсулинемията 
допринася за ендотелната дисфункция и съ-
довата увреда (13). ЗД тип 2 възниква, когато 
свръхсекрецията на инсулин не е достатъчна 
да преодолее инсулиновата резистентност, т.е. 
съществува относителен инсулинов дефицит и 
панкреасна недостатъчност, което води до хи-
пергликемия. Роля за това имат и липотоксич-
ните ефекти на свободните мастни киселини 
върху β-клетките (28).
Последици

Предиабетът сам по себе си е свързан с 
леко повишен риск от микро- и макроангиопа-
тия (44). Той повлиява другите характеристики 
на метаболитния синдром и има тенденция да 
прогресира до диабет тип 2 (83).

Пациентите със захарен диабет имат нама-
лена продължителност и по-ниско качество 
на живот (116). До голяма степен това се дъл-
жи на микроваскуларните (ретинопатия, не-
фропатия и невропатия) и макроваскуларните 
усложнения (ИБС, инсулт, периферна съдова 
болест) (114, 116).

Диабетът е свързан и с повишена възприем-
чивост към сепсис и инфекции, като пневмо-
ния и бронхит (32, 42, 57, 82). Повишените нива 
на кръвна захар възпрепятстват отговора на 
макроорганизма при инфекция, като се нару-
шава функцията на неутрофилните левкоцити 
и хуморалния имунитет (42, 57). Хиперглике-
мията увеличава глюкозната концентрация в 
тъканите и бронхиалния аспират (93, 94) като 
потенцира растежа и патогенността на бакте-
риите (15) чрез улесняване на захващането им 
към епитела (14). Създава се порочен кръг по-
ради увеличаване на глюкозата в следствие на 
възпалението. Кръвна захар >11.0mmol/L при 
хоспитализация е свързана с увеличена смърт-
ност при пациенти с пневмония (77).

Хипергликемията потенциира възпаление-
то и увеличава по оксидативен механизъм 
концентрацията на циркулиращите проин-
фламаторни цитокини – IL-6, TNFα, IL-18 (37). 
C-реактивният протеин (CRP) е увеличен при 

(116). Prediabetes is an increase in blood sugar 
levels above normal but below those for diabetes. 
Prediabetes includes two conditions – impaired 
fasting glucose (between 6.1-6.9 mmol/L) and im-
paired glucose tolerance (fasting blood glucose 
<7.0mmol/L and between 7.8 and 11.1 mmol/L 
on the second hour after glucose load) (116).

Pathophysiology
Type 2 diabetes is a disease characterized by 

hyperglycemia due to insulin resistance and 
relative insulin de�ciency. The mechanisms for 
development of insulin resistance are the same 
as those in metabolic syndrome. The presence 
of metabolic syndrome increases �vefold the risk 
for developing diabetes (70). Insulin resistance 
leads to hypersecretion of insulin from the pan-
creas. Hyperinsulinemia contributes to vascular 
endothelial dysfunction and injury (13). Type 2 
DM occurs when hypersecretion of insulin is not 
enough to overcome the insulin resistance, i.e. 
there is a relative insulin de�ciency and pancre-
atic insu�ciency, leading to hyperglycemia. This 
is also due to lipotoxic e�ects of free fatty acids 
on the β-cells (28).

Consequences
Prediabetes itself is associated with a slightly 

increased risk of micro and macrovascular diseas-
es (44). It a�ects other characteristics of the meta-
bolic syndrome and has a tendency to progress to 
type 2 diabetes (83).

Patients with diabetes mellitus have a reduced 
life expectancy and a lower quality of life (116). 
To a large extent this is due to microvascular (reti-
nopathy, nephropathy and neuropathy) and mac-
rovascular complications (CHD, stroke, peripheral 
vascular disease) (114, 116).

Diabetes is associated with increased suscepti-
bility to sepsis and infections such as pneumonia 
and bronchitis (32, 42, 57, 82). Elevated levels of 
blood sugar prevent macroorganism response to 
infection by disrupting the function of neutrophil 
leukocytes and humoral immunity (42, 57). Hy-
perglycaemia increases glucose concentration in 
tissues and bronchial aspirate (93, 94) and poten-
tiates the growth and virulence of bacteria (15) by 
facilitating their engagement into the epithelium 
(14). A vicious circle is created due to the increase 
of glucose as a result of in�ammation. Blood glu-
cose >11.0mmol/L during hospitalization is asso-
ciated with increased mortality in patients with 
pneumonia (77).

Hyperglycemia potentiates in�ammation and 
increases in oxidative mechanism concentration 
of circulating pro-in�ammatory cytokines - IL-6, 
TNFα, IL-18 (37). C-reactive protein (CRP) is elevat-
ed in patients with impaired glucose tolerance (7, 
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пациенти с нарушен глюкозен толеранс (7, 24, 
107).
Метаболитен синдром и захарен диабет 
при ХОББ
Епидемиология

Метаболитният синдром и диабетът са чес-
то срещани при пациенти с ХОББ. И двете за-
болявания се срещат по-често при пациенти с 
ХОББ, сравнено с общата популация.

Редица проучвания съобщават за повишен 
риск от кардиоваскуларна смърт при пациен-
ти с ХОББ, но причините до голяма степен оста-
ват неясни (36, 40, 48). Marquis et al. обясняват 
тази връзка с повишената честота на МС (47%, 
n=38) при пациенти с ХОББ, сравнено с кон-
тролна група (21%, n=34) (75).

Метаболитният синдром засяга 21-53% от 
пациентите с ХОББ и е по-чест в ранните ста-
дии (табл. 1). Той е 1.3-2 пъти по-чест при паци-
енти с ХОББ, сравнено с хора, имащи нормална 
белодробна функция (41, 61, 74, 92).

В проучване при пациенти с новооткрит 
ХОББ (n=133), МС имат 33% от мъжете и 49% от 
жените, докато в общата популация (n=1 082) 
този процент е 22% за мъжете и 30% за жени-
те (92). Авторите на друго проучване намират 
МС при 21% от пациентите с ХОББ (n=114) 
без други значими коморбидности, като МС 
преобладава в по-леките стадии (80). Kupeli 
et al. намират честота на МС 27% при пациен-
ти, потърсили болнично лечение (n=106) (59). 
Marquis et al. установяват 47% честота на мета-
болитен синдром при 38 пациенти с ХОББ (75). 
Проучване в Германия установява по-висока 
честота на МС в по-ранните стадии на пациен-
ти с ХОББ (n=170) – GOLD I - 50%, GOLD II - 53%, 

Автори N Изследвана популация Честота на МС

Akpinar et al. (5)
Funakoshi et al. (41)

Kupeli et al. (59)
Lam et al. (61)

Marquis et al. (75)
Minas et al. (80)

Ozgen Alpay-din et al. (87)
Park et al. (92)

Poulain et al. (95)
Watz et al. (115)

133
7 189
106

7 358
72

114
90

1 215
28

200

Пациенти с ХОББ и контролна група
Мъже на възраст 45-88 г.

Хоспитализирани пациенти с ХОББ
Обща популация >50г.

Пациенти с ХОББ и контролна група
Мъже с ХОББ

Пациенти с ХОББ и контролна група
Пациенти с ХОББ и контролна група >40г.

Пациенти с ХОББ
Пациенти с ХОББ и хроничен бронхит

44.6%
16.8%, OR 0.72 (95% CI 0.51-1.02) за GOLD I; 28.7%, OR 1.33 (95% CI 1.01-1.76) за GOLD II-IV.

27.3%
22.6%; OR 1.47 (95% CI 1.12-1.92)

47%
21%
43%

33% срещу 22.2% при мъже; 48.5% срещу 29.6% при жени OR 2.03 (95% CI 1.08-3.80).
Със затлъстяване – 50%; с нормално тегло – 0%.

GOLD I – 50%; GOLD II – 53%; GOLD III – 37%; GOLD IV – 44%; хроничен бронхит – 53%.

Таблица 1. Честота на МС при пациенти с ХОББ.

Authors N Studied population Prevalence of MS

Akpinar et al. (5)
Funakoshi et al. (41)

Kupeli et al. (59)
Lam et al. (61)

Marquis et al. (75)
Minas et al. (80)

Ozgen Alpaydin et al. (87)
Park et al. (92)

Poulain et al. (95)
Watz et al. (115)

133
7 189
106

7 358
72

114
90

1 215
28

200

Patients with COPD and controls
Men aged 45-88 years

Hospitalized patients with COPD
General population >50 years

Patients with COPD and controls
Men with COPD

Patients with COPD and controls
Patients with COPD and controls >40 years

Patients with COPD 
Patients with COPD and chronic bronchitis

44.6%
16.8%, OR 0.72 (95% CI 0.51-1.02) in GOLD I; 28.7%, OR 1.33 (95% CI 1.01-1.76) in GOLD II-IV.

27.3%
22.6%; OR 1.47 (95% CI 1.12-1.92).

47%
21%
43%

33% v/s 22.2% for men; 48.5% v/s 29.6% for women OR 2.03 (95% CI 1.08-3.80).
Overweight – 50%; Normal weight – 0%.

GOLD I – 50%; GOLD II – 53%; GOLD III – 37%; GOLD IV – 44%; Chronic bronchitis – 53%.

Table 1. Prevalence of MS in patients with COPD.

24, 107).

Metabolic syndrome and diabetes mellitus in 
COPD
Epidemiology

Metabolic syndrome and diabetes mellitus are 
common in patients with COPD. Both conditions 
occur more frequently in patients with COPD, as 
compared to the general population.

Several studies have reported an increased risk 
of cardiovascular death in patients with COPD, 
but the causes remain largely unclear (36, 40, 48). 
Marquis et al. explain this connection with the 
increased prevalence of MS (47%, n=38) in COPD 
patients compared to the control group (21%, 
n=34) (75).

Metabolic Syndrome a�ects 21-53% of pa-
tients with COPD and is more prevalent in early 
stages (table 1). It is 1.3-2 times more prevalent 
in patients with COPD compared to people who 
have normal lung function (41, 61, 74, 92).

In a study of patients with newly diagnosed 
COPD (n=133), 33% of men and 49% of women 
have MS, while in the general population (n=1 
082), the percentage is 22% for men and 30% 
for women (92). The authors of another study 
found MS in 21% of patients with COPD (n=114) 
without any other signi�cant comorbidities and 
MS prevails in the early stages (80). Kupeli et al. 
found prevalence of MS in 27% of patients who 
seek hospital treatment (n=106) (59). Marquis et 
al. establish a 47% prevalence of metabolic syn-
drome in 38 patients with COPD (75). German 
study found a high prevalence of MS in the earlier 
stages of COPD patients (n=170): GOLD I - 50%, 
GOLD II - 53%, GOLD III - 37% and GOLD IV - 44% 
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GOLD III - 37% и GOLD IV  - 44% (115). Poulain 
et al. установяват 50% честота на метаболитен 
синдром при пациенти с ХОББ и наднормено 
тегло (n=16) и 0% при пациенти с нормално 
тегло (n=12) (95). Funakoshi et al. потвърждават 
данните за по-високата честота на метаболи-
тен синдром при пациенти с ХОББ, сравнено 
с общата популация (OR 1.33; CI 95% 1.01-1.76) 
(41). Подобни са и резултатите в друго проуч-
ване – OR 1.47; CI 95% 1.12-1.92 (61). Проспек-
тивно проучване показва връзка между нама-
лена белодробна функция и заболяемост от 
МС (49). Резултатите и от други проучвания са 
сходни (55, 68, 86).

Данните за България показват честота на 
метаболитния синдром в общата популация 
30.8%, а при лицата над 60г. - повече от 50% (1). 

(115). Poulain et al. establish a 50% prevalence 
of metabolic syndrome in overweight patients 
with COPD (n=16) and 0% in patients with nor-
mal weight (n=12) (95). Funakoshi et al. con�rm 
the data for higher prevalence of metabolic syn-
drome in patients with COPD compared to the 
general population (OR 1.33; 95% CI 1.01-1.76) 
(41). Findings are similar in another study - OR 
1.47; 95% CI 1.12-1.92 (61). In addition, a prospec-
tive study showed association between impaired 
lung function and incidence of MS (49). Results 
from other studies further support these obser-
vations (55, 68, 86).

Data from Bulgaria indicates that the preva-
lence of metabolic syndrome in the general 
population is 30.8%, and in a subgroup of people 

Authors N Studied population Prevalence of DM

Almagro et al. (6)

Antonelli et al. (8)
Cazzola et al. (19)
Chang et al. (20)

Crisafulli et al. (27) 

Gudmundsson et al. (45)
Kobylianskii et al. (56)

Mapel et al. (72)

Mapel et al. (73)
Parappil et al. (91)

Rubinsztajn et al. (100)

Sidney et al. (102)
Terzano et al. (106)

van Manen et al. (109)
Walsh et al. (112)

N1=398 
N2=606

270
15 018

495
2 962

416
616

N1=42 565
N2=8 507

200
172
266

45 966
288
290

3 000

Two studies of patients with COPD

Patients with COPD
Patients with COPD

Hospitalized patients with COPD
Patients with COPD in pulmonary 

rehabilitation program 
Hospitalized patients with COPD

Patients with COPD
Two databases of patients with COPD

Patients with COPD and controls
Hospitalized patients with COPD

Died due to hospitalization patients  
with COPD

Patients with COPD and controls
Hospitalized patients with COPD

Patients with COPD
Patients with COPD

29.4%
37%
14%

18.7%
10.5% 
14.4% 
10.6%
9.5%
22%
29%

11%; no di�erence between groups.
22% 

20.7% 

1.6%; OR 1.51 (CI 1.35-1.69).
25.3%

5%; In general population - 7%.
16%

Table 2. Prevalence of DM in patients with COPD.

Автори N Изследвана популация Честота на ЗД

Almagro et al. (6)

Antonelli et al. (8)
Cazzola et al. (19)
Chang et al. (20)

Crisafulli et al. (27) 

Gudmundsson et al. (45)
Kobylianskii et al. (56)

Mapel et al. (72)

Mapel et al. (73)
Parappil et al. (91)

Rubinsztajn et al. (100)

Sidney et al. (102)
Terzano et al. (106)

van Manen et al. (109)
Walsh et al. (112)

N1=398 
N2=606

270
15 018

495
2 962

416
616

N1=42 565
N2=8 507

200
172
266

45 966
288
290

3 000

Две проучвания на пациенти с ХОББ

Пациенти с ХОББ
Пациенти с ХОББ

Хоспитализирани пациенти с ХОББ
Пациенти с ХОББ, участващи  
в белодробна рехабилитация 

Хоспитализирани пациенти с ХОББ
Пациенти с ХОББ

Две бази данни на пациенти с ХОББ

Пациенти с ХОББ и контролна група
Хоспитализирани пациенти с ХОББ

Починали по време на хоспитализацията 
пациенти с ХОББ

Пациенти с ХОББ и контролна група 
Хоспитализирани пациенти с ХОББ

Пациенти с ХОББ
Пациенти с ХОББ

29.4%
37%
14%

18.7%
10.5% 
14.4% 

10.6%
9.5%
22%
29%

11%; няма разлика спрямо контролна група.
22% 

20.7% 

1.6%; OR 1.51 (CI 1.35-1.69).
25.3%

5%; в общата популация - 7%.
16%

Таблица 2. Честота на ЗД при пациенти с ХОББ.
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Проведено в България епидемиологично про-
учване при болни с ХОББ (n=3 598) показва, че 
метаболитен синдром се открива при 13.8% от 
пациентите (2). Тези резултати значително се 
различават от останалите и се нуждаят от пре-
оценка с оглед различните критерии за мета-
болитен синдром. По-скорошно проучване по-
казва честота на метаболитен синдром 41.8% 
при пациенти с ХОББ (n=141) спрямо 39% при 
контролна група (n=103), но при неслучаен 
подбор на пациентите (изключващ критерий 
захарен диабет тип 2, възраст 49-79 години за 
пациенти с ХОББ и 35-65 г. при контролите) (3). 
Недостатък е и липсата на спирометрия, което 
прави диагнозата несигурна, и води до невъз-
можност за търсене на зависимости между МС 
и дихателната функция. 

Захарният диабет засяга 2-37% от паци-
ентите с ХОББ в зависимост от изследваната 
под група (табл. 2). В популационни проучва-
ния ХОББ се асоциира с повишен риск от раз-
витие на диабет – 1.38-2.04 пъти (табл. 3).

Maninno et al. проследяват 20 296 лица на 
възраст над 45 години за период от 5 години. 
Авторите съобщават за връзка между наруше-
на белодробна функция и увеличена комор-
бидност. Дори след приравняване на резулта-
тите по възраст, раса, пол, пушачески статус, 
BMI и образование, при пациенти с ХОББ и 
ФЕО1 <50% се наблюдава повишена заболяе-
мост от диабет (OR 1.5; 95% CI 1.1-1.9), артери-
ална хипертония (OR 1.6; 95% CI 1.3-1.9) и ате-
росклеротична болест (OR 2.4; 95% CI 1.9-3.0) 
(71).

Rana et al. проследяват 103 614 жени за 8 го-
дини. Според техните резултати относителни-
ят риск за развитие на ЗД при пациенти с ХОББ 
е 1.8 (98). Бронхиалната астма в същото проуч-
ване не води до увеличаване на заболяемостта 
от ЗД (98).

aged over 60 years – more than 50% (1). An epide-
miological study conducted in Bulgaria in COPD 
patients (n=3 598) showed that metabolic syn-
drome is found in 13.8% of the patients (2). These 
results di�er signi�cantly the others and require 
reassessment of the various criteria for metabolic 
syndrome. A more recent study indicates that the 
frequency of metabolic syndrome is 41.8% in pa-
tients with COPD (n=141) compared to 39% in the 
control group (n=103). However this study was 
not conducted using a random sample (exclusion 
criteria was presence of type 2 diabetes, aged 
49-79 years for patients with COPD and 35-65 for 
controls) (3). Another disadvantage is a lack of 
spirometry, which makes diagnosis uncertain and 
impossible to search for correlations between MS 
and pulmonary function.

Diabetes mellitus a�ects 2-37% of patients 
with COPD, depending on the subgroup exam-
ined (table 2). In population studies, COPD is as-
sociated with an increased risk of developing dia-
betes – 1.38-2.04 times (table 3).

Maninno et al. followed 20 296 people aged 
over 45 years for a period of 5 years. The authors 
reported a link between impaired lung function 
and increased comorbidity. Even after adjusting 
for age, race, gender, smoking status, BMI and 
education of patients with COPD and FEV1 <50%, 
there is an increased incidence of diabetes (OR 
1.5; 95% CI 1.1-1.9), hypertension (OR 1.6; 95% CI 
1.3-1.9) and atherosclerotic disease (OR 2.4; 95% 
CI 1.9-3.0) (71).

Rana et al. followed 103 614 women for eight 
years. According to their results the relative risk of 
DM in patients with COPD was 1.8 (98). Bronchial 
asthma in the same study does not increase the 
incidence of DM (98).

Автори N Изследвана популация Резултати

Feary et al. (38)

Joo et al. (53)
Lee et al. (66)

Mannino et al. (71)
Rana et al. (98)

Sidney et al. (102)
Song et al. (103)

1 204 
100

2 177
16 088
20 296

103 614
45 966
38 570

Обща популация >35г.

Обща популация >40г.
Пациенти с ХОББ и контролна група

Обща популация >45г.
Жени

Пациенти с ХОББ и контролна група 
Жени

OR 2.04 (95% CI 1.97 – 2.12).

Няма увеличение на риска от развитие на ЗД.
HR 1.41 (95% CI 1.23-1.63).

OR 1.5 (95% CI 1.1-1.9).
RR 1.8 (95% CI 1.1–2.8).

OR 1.51 (95% CI 1.35-1.69).
RR 1.38 (95% CI 1.14–1.67).

Таблица 3. Риск за развитие и наличие на диабет при пациенти с ХОББ.

Authors N Studied population Results

Feary et al. (38)

Joo et al. (53)
Lee et al. (66)

Mannino et al. (71)
Rana et al. (98)

Sidney et al. (102)
Song et al. (103)

1 204 
100

2 177
16 088
20 296

103 614
45 966
38 570

General population >35 years

General population >40 years
Patients with COPD and controls
General population >45 years

Women
Patients with COPD and controls

Women

OR 2.04 (95% CI 1.97-2.12).

No increase in risk of developing DM.
HR 1.41 (95% CI 1.23-1.63).

OR 1.5 (95% CI 1.1-1.9).
RR 1.8 (95% CI 1.1-2.8).

OR 1.51 (95% CI 1.35-1.69).
RR 1.38 (95% CI 1.14-1.67).

Table 3. Risk for development and presence of diabetes in patients with COPD.
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В подобно проучване Song et al. проследяват 
38 570 жени средно за 12.2 години. Относител-
ният риск за развитие на ЗД при пациентите с 
ХОББ в тази извадка е 1.38 (103).

Най-голямото до момента проучване изслед-
ва 1 204 100 човека във Великобритания и ус-
тановява повишен риск за наличие на диабет 
при пациенти с ХОББ (OR 2.04;  95% CI 1.97-2.12) 
(38).

Интерес представлява проучване, което не 
открива повишена честота на ЗД при пациен-
ти с ХОББ. Авторите обясняват тези резултати 
с големия брой участници с поднормено тегло 
(53). Проучванията, относно риска за развитие 
и за наличие на ЗД при пациенти с ХОББ, са об-
общени в табл. 3.
Връзка между нарушена белодробна функ-
ция и ЗД

Времевата връзка между нарушената бе-
лодробна функция и ЗД не е напълно изя-
снена. Редица епидемиологични проучвания 
съобщават за намалена белодробна функция 
при пациенти с диабет (табл. 4).

Lawlor et al. провеждат проучване при 3 911 
жени на възраст над 60г., за да изследват връз-
ката между белодробната функция и ЗД тип 
2. Резултатите показват обратна зависимост 
между белодробната функция и наличието 
на инсулинова резистентност и ЗД тип 2 дори 
след приравняване (64), като тази връзка е по-
силна при настоящи пушачи (113). Проспектив-
ни проучвания също показват връзка между 

In a similar study, Song et al. followed 38 570 
women for an average of 12.2 years. Relative risk 
of DM in patients with COPD in this sample was 
1.38 (103).

The largest study to date investigated 1 204 100 
people in the UK and found an increased risk for 
presence of diabetes in patients with COPD (OR 
2.04; 95% CI 1.97-2.12) (38).

In contrast, a study found no increased preva-
lence of DM in patients with COPD. The authors 
explain these results with the large number of 
underweight subjects (53). The studies about the 
risk for development and presence of DM in pa-
tients with COPD are summarized in table 3.

Correlation between impaired lung function 
and DM

Temporal link between impaired lung function 
and DM is not fully understood. Many epidemio-
logical studies have reported impaired lung func-
tion in patients with diabetes (table 4).

Lawlor et al. conducted a study (n=3 911 wom-
en over the age of 60) to explore the relation-
ship between lung function and type 2 DM. The 
results showed inverse correlation between lung 
function and the presence of insulin resistance 
and type 2 DM even after adjustment (64) and 
this correlation was stronger in current smokers 
(113). Prospective studies have shown an associa-
tion between impaired lung function, insulin re-

Автори N Изследвана популация Резултати

Asanuma et al. (10)
Cooper et al. (25)
Davis et al. (29)
Davis et al. (30)

Lange et al. (62)

McKeever et al. (78)
Niranjan et al. (84)

Oda et al. (86)
Ramirez et al. (97)
Walter et al. (113)

71
107
421
495

11 763

1 612
32

2 608
18

3 254

Пациенти с диабет и контролна група
Пациенти със ЗД тип 1 и контроли

Пациенти с диабет
Пациенти със ЗД тип 2

Обща популация >20г.

Обща популация 20-60 г.
Пациенти със ЗД тип 1 и контролна група

Обща популация
Пациенти със ЗД тип 1

Обща популация

ЗД се свързва с намален ВК при мъже и жени, и намален DLCO при мъже.
ЗД се свързва с намален тотален белодробен капацитет (ТБК).

Намаление на спирометричните показатели с ≥9.5%.
Намаление на спирометричните показатели >10%  

и годишен спад на ФВК, ФЕО1, ВК и ВЕД съответно с 68,71,84 ml и 17l/min.
ЗД се свързва с намалени ФВК и ФЕО1 (334ml и 239ml при терапия с инсулин  

и 184ml и 117ml при ЗД без терапия с инсулин).
ЗД се свързва с намалени ФВК и ФЕО1.
ЗД се свързва с намалени ФВК и DLCO.

ЗД се свързва с намален ВК при мъже, но не и при жени.
ЗД се свързва с намален ФВК и DLCO.

ЗД се свързва с намалени ФВК (160ml) и ФЕО1 (61ml).

Таблица 4. Намалена белодробна функция при пациенти със ЗД.

Authors N Studied population Results

Asanuma et al. (10)
Cooper et al. (25)
Davis et al. (29)
Davis et al. (30)

Lange et al. (62)

McKeever et al. (78)
Niranjan et al. (84)

Oda et al. (86)
Ramirez et al. (97)
Walter et al. (113)

71
107
421
495

11 763

1 612
32

2 608
18

3 254

Patients with DM and control group
Patients with type 1 DM and control group

Patients with diabetes
Patients with type 2 DM

General population >20 years

General population 20-60 years
Patients with type 1 DM and control group

General population
Patients with type 1 DM

General population

DM is associated with reduced VC in men and women, and reduced DLCO in men.
DM is related to lower Total Lung Capacity (TLC).
Reduced spirometric parameters with ≥9.5%.

Reduced spirometric parameters with >10%, and annual decline in FVC, FEV1, VC and PEF 
correspondingly 68,71,84 ml and 17l/min.

DM is associated with reduced FVC and FEV1 (334ml and 239ml on insulin therapy and 184ml  
and 117ml with diabetes without insulin therapy).

DM is associated to lower FVC and FEV1.
DM is associated to lower FVC and DLCO.

DM is associated with a reduced VC in males but not in females.
DM is related to lower FVC and DLCO.

DM is associated with reduced FVC (160ml) and FEV1 (61ml).

Table 4. Impaired lung function in patients with DM.
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намалена белодробна функция, инсулинова 
резистентност и ЗД (табл. 5). Установени са до-
пълнително намалени функционални параме-
три на дишането при наличие на диабетни ус-
ложнения (52, 101, 104).

Някои автори намират връзка между нали-
чието на МС и намалена белодробна функция 
(67), докато други автори не достигат до тези 
резултати (88).

Като причини за връзката между нарушена 
белодробна функция и ЗД се посочват увели-
ченият BMI, който води до намаляване на ре-
спираторния къмплайънс; невропатията; на-
малената сила на дихателните мускули и други 
фактори (39). Някои проучвания приемат вто-
рично засягане на белия дроб като следствие 
от продължителна хипергликемия (113). Хис-
тологични препарати от бял дроб на пациенти 
с диабет показват задебеляване на базалната 
ламина на капилярите (9). Не е изяснено обаче 
кога тези промени водят до клинична изява на 
заболяване. В кохортно проучване се наблюда-
ва намалена белодробна функция средно 13.6 
години преди поставянето на диагноза диабет. 
Авторите свързват тези резултати с увреда на 
белодробната тъкан от хипергликемия, която 
прогресира до клинично значимо заболяване 
(18, 69). Според друго проучване ФВК, ФЕО1 
и ВЕД са средно 9.5% по-ниски при пациенти 
с диабет, като намалението на белодробната 

sistance and DM (table 5). Presence of diabetic 
complications further reduces respiratory func-
tion parameters (52, 101, 104).

Some authors have found a correlation be-
tween MS and impaired lung function (67), while 
�ndings from other studies do not support such 
link (88).

Some of the causes for correlation between 
impaired lung function and DM include in-
creased BMI, which leads to a reduction of the 
respiratory compliance, neuropathy, reduced 
respiratory muscle strength and other factors 
(39). Some studies suggest secondary involve-
ment of the lung as a result of prolonged hy-
perglycemia (113). Histological images of the 
lungs of patients with diabetes show thickening 
of the basal lamina of capillaries (9). However, it 
is unclear when these changes lead to a clinical 
manifestation of the disease. Cohort study show 
reduced lung function on average 13.6 years be-
fore diagnosis of diabetes. The authors related 
these results with damages to the lung tissue of 
hyperglycemia that progress to clinically signi�-
cant disease (18, 69). According to another study 
FVC, FEV1 and PEF are on average 9.5% lower in 
diabetic patients, and the decrease in lung func-
tion is dependent on the duration of diabetes, 
but not on glycemic control (29). However, an-

Authors N Studied population Results

Engstrom et al. (34)
Engstrom et al. (35)

Ford et al. (39)
Heianza et al. (46)

Kwon et al. (60)
Lange et al. (63)

Lazarus et al. (65)
Paek et al. (88)

Wannamethee et al. (114)

Yeh et al. (117)

2 332
382

4 830
5 346
9 220

17 506

1 050
4 001
4 434

11 479

Men and women without DM
Men without DM

General population between 25-74 years
Men without DM and lung disease

Men without type 2 DM
General population

Men without DM
General population ≥18 years
Men aged 40-59 years without 

cardiovascular disease
General population

Reduced lung function is a risk factor for type 2 DM and insulin resistance.
Reduced lung function is a risk factor for type 2 DM.

Reduced lung function in а restriction pattern is a risk factor for type 2 DM.
Reduced lung function is a risk factor for type 2 DM.
Reduced lung function is a risk factor for type 2 DM.

Patients with diabetes have reduced lung function, but there is no di�erence  
in the annual decline in FEV1 and FVC compared to those without DM.

Reduced lung function is a risk factor for insulin resistance.
Reduced lung function in а restriction pattern is a risk factor for MS and insulin resistance.

Reduced lung function in а restriction pattern is a risk factor for type 2 DM.

Reduced VC is an independent risk factor for type 2 DM and insulin resistance.

Table 5. Correlation between impaired lung function, insulin resistance and DM.

Автори N Изследвана популация Резултати

Engstrom et al. (34)
Engstrom et al. (35)

Ford et al. (39)
Heianza et al. (46)

Kwon et al. (60)
Lange et al. (63)

Lazarus et al. (65)
Paek et al. (88)

Wannamethee et al. (114)

Yeh et al. (117)

2 332
382

4 830
5 346
9 220

17 506

1 050
4 001

4 434

11 479

Мъже и жени без ЗД
Мъже без ЗД

Обща популация между 25-74 г.
Мъже без ЗД и белодробно заболяване

Мъже без ЗД тип 2
Обща популация

Мъже без ЗД
Обща популация ≥18 години

Мъже между 40-59 г.  
без сърдечносъдово заболяване

Обща популация

Намалената белодробна функция е рисков фактор за ЗД тип 2 и инсулинова резистентност.
Намалената белодробна функция е рисков фактор за ЗД тип 2.

Намалената белодробна функция по типа на рестрикцията е рисков фактор за ЗД тип 2.
Намалената белодробна функция е рисков фактор за ЗД тип 2.
Намалената белодробна функция е рисков фактор за ЗД тип 2.

Пациентите с диабет имат намалена белодробна функция, но няма разлика  
в годишния спад на ФЕО1 и ФВК, сравнено с хора без ЗД.

Намалената белодробна функция е рисков фактор за инсулинова резистентност.
Намалената белодробна функция по типа на рестрикцията е рисков фактор за МС  

и инсулинова резистентност.
Намалената белодробната функция по типа на рестрикцията е рисков фактор за ЗД тип 2.

Намаленият ВК е независим рисков фактор за ЗД тип 2 и инсулинова резистентност.

Таблица 5. Връзка между намалена белодробна функция, инсулинова резистентност и ЗД.
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функция е в зависимост от продължителността 
на диабета, но не и от гликемичния контрол 
(29). Друго проучване обаче намира връзка 
между белодробната функция и гликемичния 
контрол (78). Кохортно проучване (n=18) ус-
тановява връзка между задържането на бе-
лодробната функция и строгия гликемичен 
контрол при пациенти със ЗД тип 1, показвай-
ки причинно-следствена връзка (97). Други 
проучвания не намират връзка между бело-
дробната функция и новооткрит ЗД тип II, но 
наблюдават връзка между продължителността 
на диабета и ФЕО1(%) при мъже (12). Това из-
исква допълнителен анализ, но не се отхвърля 
възможността за грешка при подбора, тъй като 
средната възраст е 72.3 години, което крие 
риск от невъзможност за проследяване на па-
циенти поради смърт или влошаване.

Според други проучвания намалената бело-
дробна функция (ФВК, ФЕО1 и DLCO) е рисков 
фактор за нарушен глюкозен толеранс и поява 
на диабет (39, 62, 104). 

Три обяснения са предложени за връзката 
между намалена белодробна функция и пови-
шената честота на ЗД тип 2: 1. Общи патофизи-
ологични механизми (системно възпаление); 
2. Намалена белодробна функция като след-
ствие от намалена физическа издръжливост, 
предразполагаща към диабет; 3. Намалена бе-
лодробна функция като рисков фактор за диа-
бет (81).  Поради сходства в патофизиологията, 
към момента ХОББ се смята за рисков фактор 
за развитието на ЗД тип 2 (81). 
Заключение

Метаболитният синдром засяга 21-53% от па-
циентите с ХОББ и е по-чест в ранните стадии 
на ХОББ. Захарният диабет се среща при 2-37% 
от пациентите с ХОББ. Метаболитният синдром 
и ЗД 2 тип са 1.5-2 пъти по-чести при пациенти 
с ХОББ, сравнено с общата популация. Едно-
временното им съществуване влошава всяко 
едно от тях и прогнозата за пациента. 

ХОББ е рисков фактор за възникване на ЗД 
тип 2, но не и за ЗД тип 1 поради различаваща-
та се патогенеза и възрастовите особености. 
От друга страна ЗД влошава белодробната 
структура и функция като уврежда мускулната 
и нервната тъкан, образувайки порочен кръг. 
Редица проучвания съобщават за намалена бе-
лодробна функция при пациенти с диабет без 
белодробно заболяване.

Причините за увеличената честота на ме-
таболитен синдром и диабет при пациенти с 
ХОББ са: затлъстяване, намалена физическа 
активност, тютюнопушене, употребата на кор-
тикостероидни препарати, системно възпале-
ние, оксидативен стрес, хипоксия, хормонална 
дисфункция. Всички тези фактори увеличават 
инсулиновата резистентност. 

other study found an association between lung 
function and glycemic control (78). Study cohort 
(n=18) established a relationship between the 
retention of pulmonary function and strict glyce-
mic control in patients with type 1 diabetes, in-
dicating a causal relationship (97). Other studies 
found no relationship between lung function and 
new DM type II, but they observed an association 
between duration of diabetes and FEV1 (%) in 
men (12). This requires further analysis, but there 
is a possibility of selection bias as the average 
age was 72.3 years, which hides a risk of failure 
to monitor patients due to death or deterioration.

According to other studies, reduced pulmonary 
function (FVC, FEV1 and DLCO) is a risk factor for 
impaired glucose tolerance and diabetes onset 
(39, 62, 104).

Three explanations have been proposed for the 
relationship between impaired lung function and 
increased incidence of type 2 DM: 1. Common 
pathophysiology (systemic in�ammation); 2. Im-
paired lung function as a consequence of de-
creased physical endurance predisposing to dia-
betes; 3. Impaired lung function as a risk factor 
for diabetes (81). Due to similarities in the patho-
physiology at this time COPD is considered as a 
risk factor for the development of type 2 DM (81).

Conclusion
Metabolic Syndrome a�ects 21-53% of patients 

with COPD with more prevalence in the early 
stages of COPD. Diabetes mellitus occurs in 2-37% 
of patients with COPD. Metabolic syndrome and 
type 2 DM are 1.5-2 times more frequent in pa-
tients with COPD compared to the general popu-
lation. Coexistence worsens each condition and 
the prognosis for the patient.

COPD is a risk factor for the occurrence of type 2 
DM, but not for type 1 diabetes due to the di�er-
ent pathogenesis and age characteristics. On the 
other hand DM causes deterioration of the lung 
structure and function by damaging muscle and 
nervous tissue, thus forming a vicious circle. Sev-
eral studies have reported a reduced lung func-
tion in diabetic patients without lung disease.

The reasons for the increased incidence of 
metabolic syndrome and diabetes in patients 
with COPD are: obesity, decreased physical activ-
ity, smoking, use of glucocorticoids, systemic in-
�ammation, oxidative stress, hypoxia, hormonal 
dysfunction. All these factors increase the insulin 
resistance.

тема на броя
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ  

И МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ  
ПРИ ХОББ –  

ЧАСТ 1: ВЪВЕДЕНИЕ И 
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Торакална Медицина
Том V, декември 2013, бр.4



17

Книгопис:
References:

1. Борисова А-М, Ковачева Р, Шинков А и сътр. Разпространение и характеристика на метаболитния синдром в неподбрана българска популация. Ендокринология 2007;2:68-77.
2. Павлов Пл, Иванов Я, Глоговска П и съавт. Метаболитен синдром при болни с ХОББ. Трети конгрес на БДББ. 3-6 юни Пловдив 2010. Абстракт N44, стр. 78.
3. Стратев В, Петев Й, Галчева С, Пенева М. Хронично възпаление и метаболитен синдром (МС) при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Торакална медицина 2012; 4(3):50-7.
4. Alberti KGMM, Eckel RH, Grundy SM, et al. Harmonizing the metabolic syndrome: a joint interim statement of the International Diabetes Federation Task Force on Epidemiology and Prevention; National Heart, 

Lung, and Blood Institute; American Heart Association; World Heart Federation; International Atherosclerosis Society; and International Association for the Study of Obesity. Circulation 2009;120:1640–5.
5. Akpinar EE, Akpinar S, Ertek S, Sayin E, Gulhan M. Systemic in�ammation and metabolic syndrome in stable COPD patients. Tuberk Toraks 2012;60(3):230-7.
6. Almagro P, Lopez F, Cabrera FJ, et al. [Comorbidities in patients hospitalized due to chronic obstructive pulmonary disease. A comparative analysis of the ECCO and ESMI studies.] Rev Clin Esp 2012;212:281–6.
7. Andreozzi F, Succurro E, Mancuso MR, et al. Metabolic and cardiovascular risk factors in subjects with impaired fasting glucose: the 100 versus 110 mg/dL threshold. Diabetes Metab Res Rev 2007;23:547–50.
8. Antonelli Incalzi R, Fuso L, De Rosa M, et al. Co-morbidity contributes to predict mortality of patients with chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J 1997;10:2794-800.
9. Ardigo D, Valtuena S, Zavaroni I, et al. Pulmonary complications in diabetes mellitus: the role of glycemic control. Curr Drug Targets In�amm Allergy 2004;3:455-8.
10. Asanuma Y, Fujiya S, Ide H, Agishi Y. Characteristics of pulmonary function in patients with diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 1985;1:95–101.
11. Atlantis E, Martin SA, Haren MT, et al. Inverse associations between muscle mass, strength, and the metabolic syndrome. Metabolism 2009;58:1013–22.
12. Barrett-Connor E, Frette C. NIDDM, impaired glucose tolerance, and pulmonary function in older adults. The Rancho Bernardo Study. Diabetes Care 1996;19:1441-4.
13. Bierman EL. George Lyman Du� Memorial Lecture. Atherogenesis in diabetes. Arterioscler Thromb Vasc Biol 1992;12:647–56.
14. Brennan AL, Baines DL, Woollhead A, et al. Development of an in vitro model to investigate the e�ect of glucose on the interaction between respiratory epithelia and bacterial pathogens. Thorax 2006;61:Suppl. 

2,ii101.
15. Brennan AL, Gyi KM, Wood DM, et al. Airway glucose concentrations and e�ect on growth of respiratory pathogens in cystic �brosis. J Cyst Fibros 2007;6:101–9.
16. Cai D, Yuan M, Frantz DF, et al. Local and systemic insulin resistance resulting from hepatic activation of IKK-b and NF-kB. Nat Med 2005;11:183–90.
17. Carella AM, Antonucci G, Conte M, et al. Antihypertensive treatment with beta-blockers in the metabolic syndrome: a review. Curr Diabetes Rev 2010;6:215–21.
18. Cavan DA, Parkes A, ODonnell MJ, et al. Lung function and diabetes. Respir Med 1991;85:257-8.
19. Cazzola M, Bettoncelli G, Sessa E, et al. Prevalence of comorbidities in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Respiration 2010;80:112–9.
20. Chang C, Yao WZ, Fang TS. [Incidence of comorbidities in hospitalized chronic obstructive pulmonary disease patients and correlated risk factors.] Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2012;92:943–7.
21. Chang JJ, Chu CM, Wang PC, et al. Di�erences in prevalence and severity of coronary artery disease by three metabolic syndrome de�nitions. Can J Cardiol 2012;28:208–14.
22. Chanson P, Salenave S. Metabolic syndrome in Cushing’s syndrome. Neuroendocrinol 2010;92:Suppl. 1,96–101.
23. Chen W, Lu F, Liu SJ, et al. Cancer risk and key components of metabolic syndrome: a population-based prospective cohort study in Chinese. Chin Med J (Engl) 2012;125:481–5.
24. Choi KM,Lee J, Lee KW, et al. Comparison of serum concentrations of C-reactive protein, TNF-alpha, and interleukin 6 between elderly Korean women with normal and impaired glucose tolerance. Diabetes Res 

Clin Pract 2004;64:99–106.
25. Cooper BG, Taylor R, Alberti KG, Gibson GJ. Lung function in patients with diabetes mellitus. Respir Med 1990;84:235–9.
26. Cornier MA, Dabelea D, Hernandez TL, et al. The metabolic syndrome. Endocr Rev 2008;29:777–822.
27. Crisafulli E, Costi S, Luppi F, et al. Role of comorbidities in a cohort of patients with COPD undergoing pulmonary rehabilitation. Thorax 2008;63:487–92.
28. Cusi K. The role of adipose tissue and lipotoxicity in the pathogenesis of type 2 diabetes. Curr Diab Rep 2010;10:306–15.
29. Davis TM, Knuiman M, Kendall P, et al. Reduced pulmonary function and its associations in type 2 diabetes: the Fremantle Diabetes Study. Diabetes Res Clin Pract 2000;50:153-9.
30. Davis WA, Knuiman M, Kendall P, Grange V, Davis TM: Glycemic exposure is associated with reduced pulmonary function in type 2 diabetes: the Fremantle Diabetes Study. Diabetes Care 2004;27:752–7.
31. De Hert M, Detraux J, van Winkel R, et al. Metabolic and cardiovascular adverse e�ects associated with antipsychotic drugs. Nat Rev Endocrinol 2011;8:114–26.
32. Deresinski S. Infections in the diabetic patient. strategies for the clinician. Infect Dis Rep 1995;1:1-12.
33. Emanuelli B, Peraldi P, Filloux C, et al. SOCS-3 inhibits insulin signalling and is up-regulated in response to tumor necrosis factor-a in the adipose tissue of obese mice. J Biol Chem 2001;276:47944–9.
34. Engstrom G, Hedblad B, Nilsson P, Wollmer P, Berglund G, Janzon L. Lung function, insulin resistance and incidence of cardiovascular disease: a longitudinal cohort study. J Intern Med 2003;253:574–81. 
35. Engstrom G, Janzon L. Risk of developing diabetes is inversely related to lung function: a population-based cohort study. Diabet Med 2002;19:167-70.
36. Engstrom G, Lind P, Hedblad B, et al. Lung function and cardiovascular risk: relationship with in�ammation-sensitive plasma proteins. Circulation 2002;106:2555-60.
37. Esposito K, Nappo F, Marfella R, et al. In�ammatory cytokine concentrations are acutely increased by hyperglycemia in humans: role of oxidative stress. Circulation 2002;106:2067–72.
38. Feary JR, Rodrigues LC, Smith CJ, et al. Prevalence of major comorbidities in subjects with COPD and incidence of myocardial infarction and stroke: a comprehensive analysis using data from primary care. Thorax 

2010;65:956–62.
39. Ford ES, Mannino DM. National Health and Nutrition Examination Survey Epidemiologic Follow-up Study. Prospective association between lung function and the incidence of diabetes: �ndings from the National 

Health and Nutrition Examination Survey Epidemiologic Follow-up Study. Diabetes Care 2004;27:2966-70.
40. Friedman GD, Klatsky AL, Siegelaub AB. Lung function and risk of myocardial infarction and sudden cardiac death. N Engl J Med 1976;294:1071-5.
41. Funakoshi Y, Omori H, Mihara S, et al. Association between air�ow obstruction and the metabolic syndrome or its components in Japanese men. Intern Med 2010;49:2093–9.
42. Geerlings SE, Hoepelman AIM. Immune dysfunction in patients with diabetes mellitus (DM). FEMS Immunol Med Microbiol 1999;26(3-4):259-65.
43. Grattagliano I, Palmieri VO, Portincasa P, et al. Oxidative stress-induced risk factors associated with the metabolic syndrome: a unifying hypothesis. J Nutr Biochem 2008;19:491–504.
44. Grundy SM. Pre-diabetes, metabolic syndrome, and cardiovascular risk. J Am Coll Cardiol 2012;59:635–43.
45. Gudmundsson G, Gislason T, Lindberg E, et al. Mortality in COPD patients discharged from hospital: the role of treatment and co-morbidity. Respir Res 2006;7:109-16.
46. Heianza Y, Arase Y, Tsuji H, et al. Low Lung Function and Risk of Type 2 Diabetes in Japanese Men: The Toranomon Hospital Health Management Center Study 9 (TOPICS 9). Mayo Clin Proc 2012;87:853–61.
47. Hester EK. HIV medications: an update and review of metabolic complications. Nutr Clin Pract 2012;27:51–64.
48. Hole DJ, Watt GCM, Davey-Smith G, et al. Impaired lung function and mortality risk in men and women: �ndings from the Renfrew and Paisley prospective population study. BMJ 1996;313:711-5.
49. Hsiao FC, Wu CZ, Su SC, et al. Baseline forced expiratory volume in the �rst second as an independent predictor of development of the metabolic syndrome. Metabolism 2010;59:848–53. 
50. Hwang DK, Choi HJ. The relationship between low bone mass and metabolic syndrome in Korean women. Osteoporos Int 2010;21:425–31.
51. Iijima K, Iimuro S, Ohashi Y, et al. Lower physical activity, but not excessive calorie intake, is associated with metabolic syndrome in elderly with type 2 diabetes mellitus: The Japanese Elderly Diabetes Intervention 

Trial. Geriatr Gerontol Int 2012;12:Suppl. 1,68–76.
52. Innocenti F, Fabbri A, Anichini R, et al. Indications of reduced pulmonary function in type 1 (insulin-dependent) diabetes mellitus. Diabetes Res Clin Pract 1994;25:161–8.
53. Joo H, Park J, Lee SD, et al. Comorbidities of chronic obstructive pulmonary disease in Koreans: a populationbased study. J Korean Med Sci 2012;27:901–6.
54. Kassi E, Pervanidou P, Kaltsas G, et al. Metabolic syndrome: de�nitions and controversies. BMC Med 2011;9:48.
55. Kim SK, Hur KY, Choi YH, et al. The Relationship between Lung Function and Metabolic Syndrome in Obese and Non-Obese Korean Adult Males. Korean Diabetes J 2010;34:253–60.
56. Kobylianskii VI, Babadzhanova GI, Suntsov II. Association between chronic obstructive pulmonary diseases and diabetes mellitus, type I and II. Ter Arkh 2010,82:13–8.
57. Koh GC, Peacock SJ, van der Poll T, et al. The impact of diabetes on the pathogenesis of sepsis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2012;31:379–88.
58. Krebs M, Roden M. Molecular mechanisms of lipid-induced insulin resistance in muscle, liver and vasculature. Diabetes Obes Metab 2005;7:621–32.
59. Kupeli E, Ulubay G, Ulasli SS, et al. Metabolic syndrome is associated with increased risk of acute exacerbation of COPD: a preliminary study. Endocrine 2010;38:76–82.
60. Kwon CH, Rhee EJ, Song JU, Kim JT, Sung KC. Reduced lung function is independently associated with increased risk of type 2 diabetes in Korean men. Cardiovasc Diabetol 2012;11(1):38.
61. Lam KB, Jordan RE, Jiang CQ, et al. Air�ow obstruction and metabolic syndrome: the Guangzhou Biobank Cohort Study. Eur Respir J 2010;35:317–23.
62. Lange P, Groth S, Kastrup J, et al. Diabetes mellitus, plasma glucose and lung function in a cross sectional population. Eur Respir J  1989;2:14-9.
63. Lange P, Parner J, Schnohr P, Jensen G: Copenhagen City Heart Study: longitudinal analysis of ventilatory capacity in diabetic and nondiabetic adults. Eur Respir J 2002;20:1406–12.
64. Lawlor DA, Ebrahim S, Smith GD. Associations of measures of lung function with insulin resistance and Type 2 diabetes: �ndings from the British Womens Heart and Health Study. Diabetologia 2004;47:195-203.
65. Lazarus R, Sparrow D, Weiss ST. Baseline ventilatory function predicts the development of higher levels of fasting insulin and fasting insulin resistance index: the Normative Aging Study. Eur Respir J 1998;12:641–

5.
66. Lee CT, Mao IC, Lin CH, Lin SH, Hsieh MC. Chronic obstructive pulmonary disease: a risk factor for type 2 diabetes: a nationwide population-based study. Eur J Clin Invest. 2013 Aug 8.
67. Leone N, Courbon D, Thomas F, et al. Lung function impairment and metabolic syndrome: the critical role of abdominal obesity. Am J Respir Crit Care Med 2009;179:509–16.
68. Lim SY, Rhee EJ, Sung KC. Metabolic syndrome, insulin resistance and systemic in�ammation as risk factors for reduced lung function in Korean nonsmoking males. J Korean Med Sci 2010;25:1480–6.
69. Litonjua AA, Lazarus R, Sparrow D, et al. Lung function in type 2 diabetes: the Normative Aging Study. Respir Med 2005;99:1583-90.
70. Lorenzo C, Williams K, Hunt KJ, et al. The National Cholesterol Education Program–Adult Treatment Panel III, International Diabetes Federation, and World Health Organization de�nitions of the metabolic 

syndrome as predictors of incident cardiovascular disease and diabetes. Diabetes Care 2007;30:8–13.
71. Mannino DM, Thorn D, Swensen A, et al. Prevalence and outcomes of diabetes, hypertension and cardiovascular disease in COPD. Eur Respir J 2008;32:962–9.
72. Mapel DW, Dutro MP, Marton JP, et al. Identifying and characterizing COPD patients in US managed care. A retrospective, cross-sectional analysis of administrative claims data. BMC Health Serv Res 2011;11:43.
73. Mapel DW, Hurley JS, Frost FJ, Petersen HV, Picchi MA, Coultas DB. Health care utilization in chronic obstructive pulmonary disease. A case-control study in a health maintenance organization. Arch Intern Med 

2000;160(17):2653-8.
74. Marquis K, Debigare R, Lacasse Y, et al. Midthigh muscle cross-sectional area is a better predictor of mortality than body mass index in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care 

Med 2002;166:809–13.
75. Marquis K, Maltais F, Duguay V, et al. The metabolic syndrome in patients with chronic obstructive pulmonary disease. J Cardiopulm Rehabil 2005;25:226-32.
76. Mathieu P, Pibarot P, Despre´s JP. Metabolic syndrome: the danger signal in atherosclerosis. Vasc Health Risk Manag 2006;2:285–302.
77. McAlister FA, Majumdar SR, Blitz S, Rowe BH, Romney J, Marrie TJ. The relation between hyperglycemia and outcomes in 2,471 patients admitted to the hospital with community-acquired pneumonia. Diabetes 

Care 2005;28:810–5.
78. McKeever TM, Weston PJ, Hubbard R, Fogarty A: Lung function and glucose metabolism: an analysis of data from the Third National Health and Nutrition Examination Survey. Am J Epidemiol 2005;161:546–56.
79. McNeill AM, Rosamond WD, Girman CJ, et al. The metabolic syndrome and 11-year risk of incident cardiovascular disease in the atherosclerosis risk in communities study. Diabetes Care 2005;28:385–90.
80. Minas M, Kostikas K, Papaioannou AI, et al. The association of metabolic syndrome with adipose tissue hormones and insulin resistance in patients with COPD without co-morbidities. COPD 2011;8:414–20.
81. Mirrakhimov A. Chronic obstructive pulmonary disease and glucose metabolism: a bitter sweet symphony. Cardiovascular Diabetology 2012;11:132.
82. Muller LM, Gorter KJ, Hak E, Goudzwaard WL, Schellevis FG, Hoepelman AI, Rutten GE. Increased risk of common infections in patients with type 1 and type 2 diabetes mellitus. Clin Infect Dis 2005;41:281–8.
83. Nathan DM, Davidson MB, DeFronzo RA, et al. Impaired fasting glucose and impaired glucose tolerance: implications for care. Diabetes Care 2007;30:753–9.
84. Niranjan V, McBrayer DG, Ramirez LC, Raskin P, Hsia CC. Glycemic control and cardiopulmonary function in patients with insulin-dependent diabetes mellitus. Am J Med 1997;103:504–13.
85. Norris JM, Rich SS. Genetics of glucose homeostasis: implications for insulin resistance and metabolic syndrome. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2012;32:2091–6.

DIABETES MELLITUS AND  
METABOLIC SYNDROME IN COPD -  
PART 1: INTRODUCTION AND 
EPIDEMIOLOGY

Thoracic Medicine
Volume V, December 2013, Issue 4

editorials



18

Кореспонденция:
Д-р Евгени Меков

СБАЛББ „Св. София“ ЕАД
бул. „Акад. Ив. Гешов“ 19

гр. София

Correspondence:
Evgeni Mekov, MD
SHATPD “St. So�a”

“Acad. Iv. Geshov” Blvd. 19
So�a

e-mail: dr_mekov@abv.bg

86. Oda E, Kawai R. A cross-sectional relationship between vital capacity and metabolic syndrome and between vital capacity and diabetes in a sample Japanese population. Environ Health Prev Med 2009;14:284–
91.

87. Ozgen Alpaydin A, Konyar Arslan I, Serter S, et al. Metabolic syndrome and carotid intima-media thickness in chronic obstructive pulmonary disease. Multidiscip Respir Med 2013 Sep 17;8(1):61 [Epub ahead of 
print].

88. Paek YJ, Jung KS, Hwang YI, Lee KS, Lee DR, Lee JU. Association between low pulmonary function and metabolic risk factors in Korean adults: the Korean National Health and Nutrition Survey. Metabolism 
2010;59:1300–6.

89. Palomo I, Alarco´n M, Moore-Carrasco R, et al. Hemostasis alterations in metabolic syndrome. Int J Mol Med 2006;18:969–74.
90. Pan A, Keum N, Okereke OI, et al. Bidirectional association between depression and metabolic syndrome: a systematic review and meta-analysis of epidemiological studies. Diabetes Care 2012;35:1171–80.
91. Parappil A, Depczynski B, Collett P, et al. E�ect of comorbid diabetes on length of stay and risk of death in patients admitted with acute exacerbations of COPD. Respirology 2010;15:918–22.
92. Park BH, Park MS, Chang J, et al. Chronic obstructive pulmonary disease and metabolic syndrome: a nationwide survey in Korea. Int J Tuberc Lung Dis 2012;16:694–700.
93. Philips BJ, Meguer JX, Redman J, Baker EH. Factors determining the appearance of glucose in upper and lower respiratory tract secretions. Intensive Care Med 2003;29:2204–10.
94. Philips BJ, Redman J, Brennan A, et al. Glucose in bronchial aspirates increases the risk of respiratory MRSA in intubated patients. Thorax 2005;60:761–4.
95. Poulain M, Doucet M, Drapeau V, et al. Metabolic and in�ammatory pro�le in obese patients with chronic obstructive pulmonary disease. Chron Respir Dis 2008;5:35–41.
96. Rachas A, Ra�aitin C, Barberger-Gateau P, et al. Clinical usefulness of the metabolic syndrome for the risk of coronary heart disease does not exceed the sum of its individual components in older men and women. 

The Three-City (3C) Study. Heart 2012;98:650–5.
97. Ramirez LC, Dal Nogare A, Hsia C, et al. Relationship between diabetes control and pulmonary function in insulin-dependent diabetes mellitus. Am J Med 1991;91:371–6.
98. Rana JS, Mittleman MA, Sheikh J, et al. Chronic obstructive pulmonary disease, asthma, and risk of type 2 diabetes in women. Diabetes Care 2004;27:2478–84.
99. Romeo GR, Lee J, Shoelson SE. Metabolic syndrome, insulin resistance, and roles of in�ammation – mechanisms and therapeutic targets. Arterioscler Thromb Vasc Biol 2012;32:1771–6.
100. Rubinsztajn R, Chazan R. [Mortality and comorbidity in hospitalized chronic obstructive pulmonary disease patients.] Pneumonol Alergol Pol 2011;79:343–6.
101. Schnack C, Festa A, Schwarzmaier-D’Assié A, Haber P, Schernthaner G. Pulmonary dysfunction in type 1 diabetes in relation to metabolic longterm control and to incipient diabetic nephropathy. Nephron 

1996;74:395–400.
102. Sidney S, Sorel M, Quesenberry CP Jr, et al. COPD and incident cardiovascular disease hospitalizations and mortality: Kaiser Permanente Medical Care Program. Chest 2005;128:2068–75.
103. Song Y, Klevak A, Manson JE, et al. Asthma, chronic obstructive pulmonary disease, and type 2 diabetes in the Women’s Health Study. Diabetes Res Clin Pract 2010;90:365–71.
104. Strojek K, Ziora D, Sroczynski JW, Oklek K. Pulmonary complications of type 1 (insulin-dependent) diabetic patients. Diabetologia 1992;35:1173-6.
105. Sumner AD, Khalil YK, Reed JF 3rd. The relationship of peripheral arterial disease and metabolic syndrome prevalence in asymptomatic US adults 40 years and older: results from the National Health and Nutrition 

Examination Survey (1999–2004). J Clin Hypertens (Greenwich) 2012;14:144–8.
106. Terzano C, Conti V, Di Stefano F, et al. Comorbidity, hospitalization, and mortality in COPD: results from a longitudinal study. Lung 2010;188:321–9.
107. Thorand B, Baumert J, Doring A, et al. Sex di�erences in the relation of body composition to markers of in�ammation. Atherosclerosis 2006;184:216–24.
108. Tziomalos K, Athyros VG, Karagiannis A, et al. Endothelial dysfunction in metabolic syndrome: prevalence, pathogenesis and management. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2010;20:140–6.
109. van Manen JG, Bindels PJ, IJzermans CJ, et al. Prevalence of comorbidity in patients with a chronic airway obstruction and controls over the age of 40. J Clin Epidemiol 2001;54:287–93.
110. Vieira JR, Elkind MS, Moon YP, et al. The metabolic syndrome and cognitive performance: the Northern Manhattan Study. Neuroepidemiology 2011;37:153–9.
111. Viscogliosi G, Andreozzi P, Chiriac IM, et al. Screening cognition in the elderly with metabolic syndrome. Metab Syndr Relat Disord 2012;10:358–62.
112. Walsh JW, Thomashow BW. COPD and co-morbidities: results of COPD Foundation national survey. Paper presented at: COPD and comorbidities: treating the whole patient. ATS 2006 San Diego International 

Conference; 2006 May 19-26; San Diego, CA.
113. Walter RE, Beiser A, Givelber RJ, et al. Association between glycemic state and lung function: the Framingham Heart Study. Am J Respir Crit Care Med 2003;167:911-6.
114. Wannamethee SG, Shaper AG, Rumley A, et al. Lung function and risk of type 2 diabetes and fatal and nonfatal major coronary heart disease events: possible associations with in�ammation. Diabetes Care 

2010;33:1990-6.
115. Watz H, Waschki B, Kirsten A, et al. The metabolic syndrome in patients with chronic bronchitis and COPD: frequency and associated consequences for systemic in�ammation and physical inactivity. Chest 

2009;136:1039–46.
116. World Health Organisation. De�nition and Diagnosis of Diabetes Mellitus and Intermediate Hyperglycemia: report of a WHO/IDF consultation. 2006 www.who.int/diabetes/publications/De�nition%20and%20

diagnosis%20of%20diabetes_new.pdf Date last updated: 2006. Date last accessed: Sep 29, 2013.
117. Yeh HC, Punjabi NM, Wang NY, Pankow JS, Duncan BB, Brancati FL. Vital capacity as a predictor of incident type 2 diabetes: the Atherosclerosis Risk in Communities study. Diabetes Care 2005;28:1472–9.

тема на броя
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ  

И МЕТАБОЛИТЕН СИНДРОМ  
ПРИ ХОББ –  

ЧАСТ 1: ВЪВЕДЕНИЕ И 
ЕПИДЕМИОЛОГИЯ

Торакална Медицина
Том V, декември 2013, бр.4



19

Резюме 
Рофлумиласт е първият фосфодиестеразен 4 инхибитор (ФДЕ4) за лечение на ХОББ с таргет 

хроничното възпаление участващо в развитието  на болестта. ФДЕ4 инхибитори се препоръчват 
за приложение при пациенти с хроничен бронхит, тежка и много тежка ХОББ и чести екзацерба-
ции, които са неадекватно контролирани от бронходилататори с дълго действие.

Резултатите от клинични проучвания с рофлумиласт предполагат потенциален благоприятен 
ефект от медикамента, изразяващ се в редукция на риска от кардиоваскуларни събития при па-
циенти с ХОББ. Тези резултати предполагат благоприятен потенциал на лекарствения продукт и 
би трябвало да се оцени в бъдещи контролирани проучвания. 

Ключови думи: ХОББ, хронично възпаление, големи странични кардиоваскуларни събития, 
рофлумиласт
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Abstract: 
Ro�umilast is the �rst PDE4 inhibitor to be developed for the treatment of COPD, and targets the 

chronic in�ammation underlying COPD. PDE4 inhibitors are recommended for use in patients with 
chronic bronchitis, severe and very severe COPD and frequent exacerbations that are not adequately 
controlled by long-acting bronchodilators. 

Results from ro�umilast clinical trials suggest a potential bene�t of the drug in reducing the risk of 
cardiovascular events in patients with COPD. These results suggest a potential bene�t of the drug that 
should be evaluated in future controlled trials.

Keywords: COPD, chronic in�ammation, ro�umilast, major adverse cardiovascular events
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ROFLUMILAST THERAPY OF CHRONIC 
INFLAMMATION IN COPD 

COPD is a common, preventable and treatable 
disease characterized by persistent air�ow limi-
tation that is usually progressive and associated 
with an enhanced chronic in�ammatory response 
in the airways and the lung to noxious particles or 
gases. Exacerbations and comorbidities contrib-
ute to the overall severity in individual patients 
(13). In�ammation of the airways is present from 
the onset of COPD and increases with disease 
severity. Chronic in�ammation causes structural 
changes of the airways, leading to air�ow limita-
tion and systemic in�ammation outside the lung. 
The chronic air�ow limitation characteristic of 
COPD arises from small airway disease (obstruc-
tive bronchiolitis) and parenchymal destruction 
(resulting in emphysema) (3, 34).

Chronic in�ammation in COPD is characterized 
by a neutrophilic in�ammation with increased 
numbers of macrophages and CD8 T-lympho-
cytes. Neutrophils, macrophages and CD8+ T-
lymphocytes are the key in�ammatory cell types 
involved in COPD (35). These cells release the 
reactive oxygen species (ROS), interleukins (IL-1, 
IL-6, IL-8), cytokines (e.g. tumor necrosis factor – 
TNF-α) and proteases (e.g. neutrophil elastase 
and matrix metalloproteinase) that are instru-
mental in producing a chronic in�ammatory state 
(3, 32) (�g. 1). 

ХОББ е често, предотвратимо и лечимо за-
боляване, характеризиращо се с персисти-
ращо ограничение на въздушния поток през 
дихателните пътища, което обикновено е про-
гресивно и асоциирано с повишен хроничен 
възпалителен отговор към различни частици 
и газове. Екзацербациите и коморбидните за-
болявания допринасят за цялостната тежест на 
болестта при индивидуалните пациенти (13).

Възпалението на дихателните пътища при-
съства от началото на заболяването и нараства 
с тежестта му. Хроничното възпаление при-
чинява структурни промени на дихателните 
пътища и води до ограничение на въздушния 
дебит и системно възпаление извън белите 
дробове. Хроничната лимитация на въздуш-
ния поток, характеризираща ХОББ, възниква в 
резултат на обструкция на малките дихателни 
пътища (обструктивен бронхиолит) и парен-
химна деструкция (емфизем) (3, 34). 

Хроничното възпаление при ХОББ се харак-
теризира с неутрофилно възпаление, с пови-
шение на активността на CD8 Т-лимфоцити и 
макрофаги. Неутрофилите, макрофаги и CD8 Т–
лимфоцити са ключови клетки (35). Тези клет-
ки отделят реактивни кислородни радикали 
(ROS), интерлевкини (IL-1, IL-6 и IL-8), цитоки-
ни (TNF-α) и протеази (неутрофилна еластаза 
и матрикс металопротеинази), които играят 
роля в развитие на хронично възпалително 
състояние (3, 32) (фиг. 1). 

Cigarette smoke

Epithelial cells

CD8+ Tc cell

Emphysema

Proteases

Mucous hypersecretion

Macrophage/Dendritic cell
Neutrophil

Monocyte

FibroblastFib bl t

Obstructive bronchiolitis

Fibrosis

Фиг. 1. Характеристики 
на възпалението при 

ХОББ (3).

Fig. 1. COPD 
in�ammation 

characteristics (3).

Повишеният брой на неутрофилите в спуту-
ма и техните продукти, както и повишените 
нива на IL-8 и TNF-α са особено полезен ин-
дикатор за влошаването на дихателната функ-
ция, тежестта на заболяването и честотата на 
екзацербациите при ХОББ. Макрофагите сек-
ретират възпалителни протеини, способстват 
за структурната увреда и отделят медиатори, 
които активират неутрофилите, CD8 Т-лимфо-
цити, отделят еластолитични протеази, влючи-
телно ММР и катепсин. Неутрофилите отделят 
протеази – неутрофилна еластаза, катепсин 

Increased number of sputum neutrophils and 
their products, as well as levels of IL-8 and TNF-α, 
are particularly useful indicators of declining lung 
function, increasing disease severity and exacer-
bation rates in COPD. Macrophages release in-
�ammatory mediators that activate neutrophils 
and CD8+ T-lymphocytes in particular and re-
lease elastolytic proteases, including MMPs and 
cathepsins. Neutrophils release serine proteases 
including NE, cathepsin G, and proteinase-3, as 
well as MMP-8 and MMP-9. TNF-α increases the 
expression of adhesion molecules on leukocytes 
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and endothelial cells, and upregulates other pro-
in�ammatory cytokines, e.g. IL-1 and IL-6. CD4 T-
lymphocytes activate B-cells, CD8 T-lymphocytes 
are associated with alveolar wall damage in em-
physema (32).

Patients with COPD are frequently a�icted by 
comorbidities, which present an additional and 
independent risk with respect to quality of life 
and mortality. As well as playing a central role 
in the pathogenesis and progression of COPD, 
in�ammation plays a key role in these speci�c 
comorbid conditions (12). Consequently, these 
comorbid conditions are an important consider-
ation for the diagnosis and management of COPD 
patients (3). 

It has been hypothesized that COPD comor-
bidities may be related to the activation of pro-in-
�ammatory cytokines, which are associated with 
COPD and other systemic in�ammatory diseases. 
In�ammatory cells accumulate in the lung tissue 
and trigger an in�ammatory cascade that results 
in air�ow limitation and systemic in�ammation. 
An acute COPD exacerbation represents a further 
ampli�cation of the in�ammation that is present 
in the stable state (28).

A study investigating in�ammatory biomark-
ers in the well-characterized ‘Evaluation of COPD 
Longitudinally to Identify Predictive Surrogate 
Endpoints’ (ECLIPSE) cohort found that patients 
with COPD have a systemic in�ammatory pro�le 
that is distinct from that of smokers with normal 
lung function or non-smokers. The study also 
demonstrates that the persistence of systemic 
in�ammation is associated with poor clinical 
outcomes in this subgroup of COPD patients. Six 
in�ammatory biomarkers in peripheral blood 
(white blood cell count and CRP, IL-6, IL-8, �brino-
gen and TNF-α levels) were quanti�ed in 1 755 
COPD patients, 297 smokers with normal lung 
function and 202 non-smoker controls, followed 
up for 3 years. In COPD patients, the network of 
in�ammatory biomarkers was signi�cantly more 
developed compared with smokers with normal 
lung function and non-smokers. The subgroup 
of COPD patients with persistently elevated in-
�ammatory biomarker levels had signi�cantly 
increased all-cause mortality and exacerbation 
frequency, despite relatively similar lung function 
impairment. During the 3-year follow-up, both 
all-cause mortality (13% vs. 2%, p<0.001) and the 
annual rate of COPD exacerbations, adjusted for 
prior exacerbation rate (1.5 vs. 0.9, p<0.001) were 
signi�cantly higher in individuals with persistent 
systemic in�ammation compared with those 
without it (2).

Sputum, serum and airway markers of in�am-
mation (such as CRP and TNF-α, neutrophils and 
interleukins) have been found useful indicators of 

G, протеиназа-3, а така също ММР-8 и ММР-
9. Повишената експресия на TNF-α повишава 
продукцията на адхезионни молекули при лев-
коцититие и ендотелните клетки, както и други 
провъзпалителни цитикоини (IL-1 и IL-6). Други 
клетки, които участват в този процес са CD4 Т-
лимфоцити, които активират B-лимфоцитите. 
CD8 T-лимфоцитите са асоциирани с уврежда-
не на алвеоларната стена при емфизем (32).

Пациентите с ХОББ често имат съпътстващи 
заболявания, които представляват допълните-
лен и независим риск по отношение качество-
то на живот и смъртността. Възпалението играе 
централна роля и в патогенезата и прогреси-
ята на специфичните коморбидни състояния 
при ХОББ (12). Правилната преценка на комор-
бидните състояния се счита за изключително 
важна за диагнозата и лечението на ХОББ (3). 

Изградена е хипотеза, че коморбидните със-
тояния при ХОББ са във връзка с активацията 
на про-възпалителните цитокини, които се 
наблюдава при ХОББ и други системни възпа-
лителни заболявания. Възпалителните клетки 
се натрупват в белодробната тъкан, тригер 
на възпалителната каскада и като резултат се 
влошава прогресивно белодробната функция. 
Системното възпаление съществува при ста-
билно състояние и се амплифицира при бъде-
ща остра екзацербация на ХОББ (28). 

Биомаркерите на възпалението са добре 
изследвани в проучването ECLIPSE, в което е 
доказано, че пациентите с ХОББ имат профил 
на системно възпаление, който се различава от 
този на пушачи с нормална белодробна функ-
ция и от този на непушачи.Това проучване по-
казва също, че персистиращото възпаление е 
асоциирано със слаб клиничен резултат в под-
групата пациенти с ХОББ. При 1 755 пациента 
с ХОББ, 297 пушачи с нормални вентилаторни 
показатели и при 202 непушачи (контроли) са 
проучени шест възпалителни биомаркера – 
левкоцити, С-реактивен протеин (CRP), TNF-α, 
IL-8, IL-6 и фибриноген. Те са проследени за 
период от 3 години. При пациентите с ХОББ 
са променени сигнификантно възпалителните 
биомаркери в сравнение с пушачи с нормал-
на белодробна функция и с непушачи. При 
проследяване в продължение на 3 години на 
всички причини за смъртност (13% срещу 2%, 
p<0.001) и годишната честота на екзацербаци-
ите (1.5 срещу 0.9, p<0.001) се установява сиг-
нификантно по-висока честота при индивиди с 
персистиращо системно възпаление, в сравне-
ние с тези без данни за такъв процес (2). 

Нивата на възпалителните биомаркери – в 
спутума, серума и дихателните пътища са поле-
зен индикатор за влошаването на дихателната 
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declining lung function, increasing disease sever-
ity and exacerbation rates, poorer health status 
and deconditioning (muscle weakening through 
lack of long-term activity) in COPD patients (22, 
31). The lung function decline is associated with 
sputum neutrophils and MPO, CRP, LTB4, Albumin 
leakage, IL-6 and IL-8 in serum indicates that in-
�ammation in COPD is systemic and not isolated 
to the lungs (13, 14). Increased disease severity 
are associated with sputum neutrophils and IL-8, 
serum TNF-α and CRP, and macrophages, CD4 T 
and CD8 T lymphocytes, B lymphocytes, and neu-
trophils in the airway (32). In COPD exacerbation 
have been found elevated levels of sputum neu-
trophils, eosinophils, IL-6 and IL-8, MPO, NE, LTB4, 
plasma �brinogen, serum IL-6 and CRP, and BAL 
IL-8 (18).

The results from a meta-analysis of 652 pop-
ulation-based studies (n=146 255) are assessed 
changes in baseline variables and potential mark-
ers associated with di�erent COPD stages. Serum 
TNF-α and C-reactive protein are present in high-
er levels in more severe COPD stages (12) (�g. 2).

функция, тежестта на заболяването и екзацер-
бацията, лошия здравен статус и обездвижва-
нето на пациентите с ХОББ (22, 31). Спадането 
на белодробната функция е в асоциация с ни-
вата на МРО и неутрофилите в спутума, CRP, 
LTB4, IL-6 и IL-8 (13, 14). Нарастването тежестта 
на заболяването е асоциирано с неутрофилите 
в спутума и IL-8, серумен TNF-α и СRP, макрофа-
гите, CD4T и CD8T лимфоцити, В-лимфоцити и 
неутрофили в дихателните пътища (32). При ек-
зацербация на ХОББ са установени повишени 
нива на неутрофилите в спутума, еозинофили, 
серумен IL-6 и IL-8, СRP, MPO, NE, LTB4, плазмен 
фибриноген, нива на IL-8 в БАЛ (18).

Резултати от метаанализ на 652 проучвания 
(n=146 255) показват промени в базалните ва-
риации и потенциални маркери асоциирани с 
различни стадии на ХОББ. По-високи нива на 
серумния TNF-a и CRP са налични при по-тежки 
стадии на ХОББ (12) (фиг. 2). 
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Фиг. 2. Маркерите на системното 
възпаление са във връзка с тежестта 
на заболяването (12).

Fig. 2. Markers of systemic 
in�ammation are related to disease 
severity (12).

Рофлумиласт e първият от нов клас медика-
менти, които редуцират специфичното възпа-
ление при ХОББ, при тежка форма на заболя-
ването на поддържаща терапия с първа линия 
медикаменти, чести екзацербации и симптоми 
на кашлица и експекторация (3, 15, 16). Той e 
мощен и специфичен инхибитор на фосфоди-
естераза 4 (ФДЕ4), ензим който участва в ак-
тивацията на възпалителните клетки (15, 16). 
ФДЕ са суперфамилия от 11 изоформи. ФДЕ4 
е цАМФ специфична изоформа, експресирана 
при възпалителните и имунни клетки. ФДЕ4 
регулира инфилтрацията и/или функциите 
на възпалителните клетки чрез цАМФ. Ниски 
нива на вътреклетъчен цАМФ водят до пови-
шена активност на възпалителните клетки. 
ФДE4 катализира разпадането на цAMФ до не-
активна форма, водещо до повишена възпали-
телна активност. Чрез инхибиране на ензима 
ФДЕ4 се предотвратява деградацията на цАМФ 
и се поддържат високи нива, редуцирайки 
про-възпалителната функция на клетките (16). 

Ro�umilast is the �rst in a new class of drug that 
reduces COPD-speci�c in�ammation, in patients 
with severe COPD, who are using �rst-line main-
tenance treatment, with a history of frequent 
exacerbations, and symptoms of chronic cough 
and sputum (3, 15, 16). It is a potent and speci�c 
inhibitor of phosphodiesterase 4 (PDE4), which is 
an enzyme involved in activation of in�ammatory 
cells (15, 16). The PDE superfamily contains 11 
isoforms. PDE4 is the cAMP-speci�c isoform and 
is the predominant isoform expressed in immune 
and in�ammatory cells. Low levels of intracellular 
cAMP lead to the activation of in�ammatory cells. 
PDE4 catalyses the breakdown of cAMP to its in-
active form, leading to increased in�ammation.
By inhibiting the PDE4 enzyme, the degradation 
of cAMP is prevented and its elevated levels are 
maintained, reducing the pro-in�ammatory func-
tions of the cells (16).
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Повишените нива на цАМФ (ФДЕ инхибито-
ри) инхибират въвличането и активацията на 
ключовите възпалителни клетки, в това число 
мастоцитите, еозинофилите, Т-лимфоцитите, 
макрофагите и неутрофилите, така също про-
лиферацията на структурните клетки, гладката 
мускулатура на дихателните пътища и епител-
ните клетки (25). Като резултат се редуцира/
инхибира секрецията и активността на про-ин-
фламаторни медиатори, подтиска се левкоцит-
ната функция, включително клетъчния мото-
литет, хемотаксиса и генериране на реактивни 
кислородни радикали, и се повишава отделя-
нето на противовъзпалителни медиатори (26).

През 2011 GOLD въвежда парадигмата – ново 
лечение за ХОББ с цел редуциране на бъдещия 
риск, с приоритет намаляване на настоящите 
симптоми. За пациентите от високо рискова-
та група противовъзпалителното действие на 
рофлумиласт предоставя бъдеща възможност 
за редукция на екзацербациите и помага да 
се стабилизира заболяването независимо от 
съпътстващата терапия с бронходилататори 
или инхалаторни кортикостероиди (5, 24). Роф-
лумиласт добре се вписва в парадигмата ново 
лечение за редукция на бъдещия риск при па-
циенти с ХОББ, а именно риска от бъдеща уме-
рена до тежка екзацербация (1, 12).

GOLD 2013 подчертава нуждата от индиви-
дуален подход в лечението, според степента и 
тежестта на заболяването. Бронходилататорно 
лечение се препоръчва за първите двe степе-
ни и терапията остава същата. Но за тежката 
форма на ХОББ се препоръчват фосфодиес-
теразните 4 инхибитори. Това са пациентите с 
водещ хроничен бронхит, тежка и много тежка 
ХОББ, и чести екзацербации, които не са адек-
ватно контролирани от дългодействащи брон-
ходилататори (LABA) (13) (фиг. 3). 

Elevation of cAMP levels (e.g., through PDE4 in-
hibition) inhibits the recruitment and activation 
of key in�ammatory cells including mast cells, eo-
sinophils, T-lymphocytes, macrophages and neu-
trophils, as well as the proliferation of structural 
cells, including airway smooth muscle, epithelial 
cells (25). As a result, there is reduced/inhibited 
pro-in�ammatory mediator expression and re-
lease; suppression of leukocyte function, includ-
ing cellular motility, chemotaxis and the genera-
tion of reactive oxygen species; and augmented 
release of anti-in�ammatory mediators (26).

In 2011, GOLD introduced a new treatment par-
adigm for COPD – reducing future risk with the 
same level of priority as alleviating current symp-
toms. For patients with COPD in high-risk groups, 
the anti-in�ammatory mode of action of ro�umi-
last provides further reductions in exacerbations 
and helps to stabilize the disease independently 
of concomitant therapy with bronchodilators or 
inhaled corticosteroids (5, 24). Ro�umilast there-
fore �ts well into the new treatment paradigm 
by reducing future risk for patients with COPD, 
namely the risk of future moderate-to-severe ex-
acerbations (1, 12).

GOLD 2013 highlights the need for individual 
treatment for patients in each grade of disease 
severity. Bronchodilator treatment recommen-
dations for the �rst two grades has remained 
the same but, for severe disease, PDE4 inhibitors 
such as ro�umilast are recommended for use in 
patients with chronic bronchitis, severe and very 
severe COPD and frequent exacerbations that are 
not adequately controlled by long-acting bron-
chodilators (13). 

След предклиничните проучвания проти-
вовъзпалителният ефект на рофлумиласт е 
потвърден при пациенти с ХОББ в 4-седмично 
двойно сляпо, плацебо-контролирано, кръс-
тосано проучване. Включващи критерии са: 
история за ХОББ равна или по-голяма от 12 
месеца, възраст 45-75 г., постбронходилатато-
рен ФЕО1/ФВК ≤70% и ФЕО1 между 35-75 % от 
предвиденото. Пациентите са получили роф-
лумиласт 500mcg или плацебо 4 седмици. Из-

After preclinical studies demonstrated the po-
tential anti-in�ammatory e�ect of ro�umilast, it 
was con�rmed in patients with COPD in a 4-week 
double-blind, randomized, placebo-controlled 
cross over study. Patient inclusion criteria includ-
ed COPD for ≥12 months, an age of 45–75 years, 
post-bronchodilator FEV1/FVC≤70% and FEV1 
35–75% predicted. Patients received either ro�u-
milast 500mcg or placebo once-daily for 4 weeks. 
The study demonstrated that sputum samples 

Group Recommended  
First choice

Alternative choice Other possible 
treatments*

A БЕЗ ПРОМЯНА / NO CHANGE HERE
Нова стратегия за лечение на групи C и D 
New treatment strategy for Groups C and D

⇓
B

C
ICS + LABA

or LAMA
LAMA and LABA

or LAMA and PDE4-inhibitor
or LABA and PDE4-inhibitor

SABA and/or SAMA
Theophylline

D
ICS + LABA

or LAMA
ICS + LABA and LAMA or 

ICS + LABA and PDE4-inhibitor
or LAMA and LABA

or LAMA and PDE4-inhibitor

Carbocysteine
SABA and/or SAMA

Theophylline

Фиг. 3. GOLD 2013 – 
Лечение на стабилна 

ХОББ, Фармакологична 
терапия (13).

Fig. 3. GOLD 2013 – 
Management of Stable 
COPD: Pharmacologic 

Therapy (13).
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Фиг. 4. Рофлумиласт 
редуцира нивата на ин-
фламаторните маркери 
в белия дроб (15).

Fig. 4. Ro�umilast 
reduces levels of 
in�ammatory markers in 
lung(15).

Фиг. 5. Рофлумиласт 
значително подобрява 
белодробната функция 
при 12 месечни  
проучвания (8).

Fig. 5. Ro�umilast 
signi�cantly improved 
lung function in the 
12-month clinical trials 
(8).

следвана е индуцираната храчка в началото, на 
2-ра и на 4 седмица. При пациенти на терапия 
с рофлумиласт нивата на левкоцитите, еозино-
филите (p=0.0005) и неутрофилите (p=0.0017), 
са сигнификантно по-ниски в сравнение с гру-
пата на плацебо. Също така сигнификантно на-
маляват нивата на възпалителните медиатори, 
които включват IL-8 (p=0.044) и неутрофилната 
еластаза (p=0.028) в спутума на пациенти леку-
вани с рофлумиласт, в сравнение с групата на 
плацебо (15). Редукцията на възпалителните 
маркери съответства на сигнификантно подо-
брените функционални параметри (преброн-
ходилататорен ФЕО1 +79.5ml, p<0.0001 сре-
щу плацебо; постбронходилататорен ФЕО1 
+68.7ml, p=0.018 срещу плацебо) (15) (фиг. 4).

from patients who received ro�umilast had sig-
ni�cantly lower leukocyte counts, including eo-
sinophils (p=0.0005) and neutrophils (p=0.0017) 
compared with patients treated with placebo. In 
addition, signi�cantly lower levels of in�amma-
tory mediators, including IL-8 (p=0.044) and neu-
trophil elastase (p=0.028), were observed in spu-
tum from ro�umilast-treated patients compared 
with the placebo group (15). The reduction in 
COPD-speci�c in�ammation was paralleled with 
a signi�cant improvement in lung function. Mea-
sures of lung function improved signi�cantly with 
treatment compared with placebo (pre-bron-
chodilator FEV1 +79.5ml, p<0.0001 vs. placebo; 
post-bronchodilator FEV1 +68.7ml, p=0.018 vs. 
placebo) (15) (�g.4).
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The PDE4 inhibitor e�cacy and safety were 
studied in patients with moderate-to-severe 
COPD with concomitant therapy with salmeterol 
(M2-127) or tiotropium (M2-128). In two double-
blind multicentre studies after 4 week run in 
patients older than 40 years were randomized 
to oral ro�umilast 500mg or placebo once a day 
for 24 weeks or placebo once a day for 24 weeks. 
Compared with placebo ro�umilast consistently 
improved mean prebronchodilator FEV1 by 49ml 
(p<0.001) in patients treated with salmeterol 
and 80ml in patients treated with tiotropium. 
(p<0.0001). Similar improvement in postbroncho-
dilator FEV1 was noted in both groups (11, 25, 26) 
(�g. 5).

Ефикасността и безопасността на фосфоди-
естеразния 4 инхибитор е проучена при паци-
енти с тежка ХОББ, които са на терапия със сал-
метерол (M2-127) или тиотропиум (M2-128). В 
двойно сляпо мултицентрово проучване след 
4 седмичен run-in период, пациенти на възраст 
над 40г. са рандомизирани на терапия с рофлу-
миласт 500mg, 1 път дневно или плацебо, за 24 
седмици. В сравнение с плацебо рофлумиласт 
подобрява средния пребронходилататорен 
ФЕО1 с 49ml (p<0.001) при пациенти лекувани 
със салметерол и 80ml (p<0.001) при лекувани 
с тиотропиум (11, 25, 26) (фиг. 5).
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В едно фаза III рандомизирано проучване 
рофлумиласт редуцира честотата на екзацер-
бации при пациенти с ХОББ в сравнение с 
плацебо. В това мултицентрово, двойно сляпо, 
рандомизирано проучване 1 411 пациенти са 
рандомизарани в една от трите групи – рофлу-
миласт 250mcg един път дневно, рофлумиласт 
500mcg един път дневно или плацебо. В това 
проучване средната честота на екзацербаци-
ите е сигнификантно по-ниска при лечение с 
рофлумиласт 250mcg и рофлумиласт 500mcg 
в сравнение с плацебо (p=0.0029). При паци-
енти приемащи медикамента в по-високи дози 
честотата на екзацербаците е по-ниска с 34% в 
сравнение с групата получаваща плацебо (26).

Събирателен анализ на две 12-месечни ран-
домизирани двойно слепи проучвания (M2-124 
и M2-125) доказва, че рофлумиласт подобрява 
дихателната функция в сравнение с плацебо. 
Включващи критерии са ХОББ, тежко ограниче-
ние на въздушния дебит, възраст равна или над 
40г., бронхитни симптоми, история на екзацер-
бации, кашлица, храчки. Около 50% от пациен-
тите са използвали ДДБА, а 40% от пациентите 
на двете рамена са използвали бързодействащ 
бронходилататор. Терапията с рофлумиласт 
е свързана с нарастване на пребронходила-
таторния ФЕО1 с 48ml, сравнено с плацебо 
(p<0.0001). Констатирано е също така намале-
ние на честотата на умерените/тежките екза-

An phase III study demonstrated that ro�umi-
last reduces exacerbation frequency in patients 
with COPD compared with placebo. In this mul-
ticentre, double-blind, phase III randomized trial, 
1 411 patients were randomly assigned to one of 
three groups – ro�umilast 250mcg once-daily, 
ro�umilast 500mcg once-daily or placebo. This 
study demonstrated that the mean number of ex-
acerbations was signi�cantly lower with ro�umi-
last 250mcg and ro�umilast 500mcg compared 
with placebo (p=0.0029). Patients taking the 
higher dose of ro�umilast had 34% fewer exacer-
bations than patients taking placebo (26).

In a pooled analysis of the total population of 
the two 12-month clinical studies (M2-124 and 
M2-125) ro�umilast demonstrated a lung function 
improvement as compared to placebo. Key inclu-
sion criteria included diagnosed COPD, severe air-
�ow limitation, age ≥40 years, bronchitic symp-
toms, and a history of exacerbations, cough and 
sputum, and a history of exacerbations. Approxi-
mately 50% of patients used a LABA concomi-
tantly with study medication. Approximately 40% 
of patients in both treatment arms used a short-
acting bronchodilator. Therapy with ro�umilast 
was associated with a mean 48ml improvement 
in pre-bronchodilator FEV1 levels compared with 
placebo (mean change of 55ml p<0.0001). These 

Подобрението на пре- и постбронходилата-
торния ФЕО1 предполага, че благоприятния 
ефект на рофлумиласт е адитивен с бронходи-
лататорите, най-вероятно в резултат на проти-
вовъзпалителните му ефекти, а не първичен 
резултат на гладкомускулна релаксация (8).

При разглеждане на резултатите от М2-128, в 
което участват пациенти на терапия с тиотро-
пиум или рофлумиласт и тиотропиум, честота-
та на екзацербациите – умерено тежки и тежки, 
е редуцирана с 23.2% (p=0.196) при пациенти 
с комбинирана терапия с рофлумиласт, в срав-
нение с плацебо и тиотропиум. В подгрупата 
пациенти с базална mMRC>2 рофлумиласт сиг-
нификантно намалява годишната средна чес-
тота на екзацербациите с 45.5% в сравнение с 
плацебо (p=0.0338) (8, 9, 11, 13, 27) (фиг. 6).

The improvement in pre- and post-bronchodi-
lator FEV1 suggests that the bene�cial e�ect of 
ro�umilast on lung function is additive to that 
achieved with bronchodilators and not primar-
ily due to smooth muscle relaxation but to other 
mechanisms such as anti-in�ammatory e�ects (8).

A post-hoc analysis of study M2-128 was con-
ducted in patients with ro�umilast or ro�umilast 
and tiotropium, the combination with tiotropium 
reduced the mean rate of moderate or severe ex-
acerbations by 23.2% (p=0.196) after 24 weeks 
of treatment compared with placebo and tiotro-
pium. However, in the subgroup of patients with 
baseline mMRC≥2, ro�umilast and tiotropium 
signi�cantly reduced the annual mean rate of 
moderate or severe exacerbations per patient by 
45.5% compared with placebo and tiotropium 
(p=0.0338) (8, 9, 11, 13, 27) (�g. 6).

Фиг. 6. Рофлумиласт ре-
дуцира екзацербациите 

при пациенти в риск – 
независимо от едно-

временното лечение с  
LAMA (11).

Fig. 6. Ro�umilast 
reduces exacerbations 

in patients at risk – 
independently of 

concomitant LAMA 
treatment (11).
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Фиг. 7. Рофлумиласт ре-
дуцира екзацербациите 
при пациенти в риск – 
независимо от едновре-
менното лечение с  ИКС 
(27).

Fig. 7. Ro�umilast 
reduces exacerbations 
in patients at risk – 
independently of 
concomitant ICS 
treatment (27).
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changes were independently with bronchodila-
tors use. Ro�umilast signi�cantly reduced the rate 
of moderate or severe exacerbations by 16.9% 
compared with placebo (p=0.0003). The addition 
of ro�umilast signi�cantly reduced exacerbations 
by 22.3 % (p=0.002) (4). However, the e�ects of 
ro�umilast were greatest in patients with ≥2 ex-
acerbations in the previous year. In addition the 
time to onset of an exacerbation was signi�cantly 
longer in patients receiving ro�umilast than in 
patients receiving placebo (HR 0.89, p=0.0185). 
Similar ro�umilast signi�cantly improved post-
bronchodilator FEV1 levels compared with pla-
cebo (mean change 55ml, p<0.0001) (7).

An analysis of pooled data from two early 
12-month trials (M2-111 and M2-112) showed 
that, the presence of chronic bronchitis (symp-
toms of chronic cough and sputum) was found 
to correlate with a greater e�cacy of ro�umilast 
in terms of exacerbation reduction. An pooled 
analysis involved 2 686 patients with COPD 
(post-bronchodilator FEV1 ≤50% predicted; post-
bronchodilator FEV1/FVC ratio ≤70%). In these 
studies patients were allowed to continue treat-
ment with inhaled corticosteroids (ICS, ≤2000µg 
beclomethasone dipropionate or equivalent) if 
taken on a regular basis at a constant daily dose 
for at least 3 months prior to study entry. About 
60% of patients concomitantly received ICS dur-
ing the studies. Ro�umilast reduced rate the exac-
erbations with 14.3% as compared with placebo 
group. Ro�umilast therapy over a year was asso-
ciated with a reduction in moderate and severe 
exacerbations by 18.8% when added to ICS. In pa-
tients with chronic bronchitis with or without em-
physema there was a 26.2% decrease (p=0.001). In 
patients with cough there was a 20.9% decrease 
(p=0.006); in patients with sputum there was a 
17.8% decrease (p=0.03) and in patients with ICS 
therapy rate reduction of exacerbation was 18.8% 
(p=0.014). Patients with chronic bronchitis with 
or without emphysema and with inhaled cortico-
steroid therapy decrease exacerbation rate was 
30.2% (p=0.001) (27). Ro�umilast reduce the rate 
of exacerbations in patient group with chronic 
bronchitis independently of ICS (6, 21) (�g. 7). 

цербации за година със 16.9% (p=0.0003), което 
е било независимо от употребата на ДДБА. Роф-
лумиласт сигнификантно намалява честотата 
на екзацербациите в групата пациенти – чести 
екзацербатори, с 22.3% (p=0.002) (4). Изглежда 
ефектът на рофлумиласт е най-изразен при па-
циенти с 2 и повече екзацербации в предиш-
ната година. Също така времето до първата 
екзацербация е сигнификантно по-дълго при 
пациенти получаващи рофлумиласт в сравен-
ние с плацебо (HR 0.89, p=0.0185). Подобно е 
сигнификантното подобрение на постбронхо-
дилататорнния ФЕО1 в сравнение с плацебо 
(средна промяна 55ml, p<0.0001) (7).

Анализът на две 52-седмични рандомизира-
ни, двойно-слепи, плацебо-контролирани па-
ралелно-групови проучвания (M-111 и M-112) 
показва, че наличие на хроничен бронхит 
(симптоми на кашлица и експекторация) коре-
лира с по-висока ефикасност на рофлумиласт в 
периода на редукция на екзацербациите. В съ-
бирателния анализ са включени 2 686 пациен-
ти с ХОББ (постбронходилаторен ФЕО1<50% от 
предвидения; постбронходилататорен ФЕО1/
ФВК<70%). В тези проучвания пациентите про-
дължават терапията с инхалаторни кортикосте-
роиди (ИКС 1000µg, но <2000µg беклометазон 
дипропионат или еквивалент) на регулярна ос-
нова в дневна доза 3 месеца до започване на 
проучването. По време на изследването 60% 
от пациентите са получавали инхалаторни 
кортикостероиди. Рофлумиласт намалява чес-
тотата на екзацербации с 14.3% в сравнение 
с групата с плацебо. Рофлумиласт приеман в 
продължение на 1 година е свързан с редукция 
на умерените и тежки екзацербации с 18.8%, 
добавен към ИКС. При пациенти с наличие на 
хроничен бронхит, с или без емфизем, редукци-
ята на екзацербацията е с 26.2% (p=0.001). При 
наличие на кашлица е наблюдавана редукция 
на екзацербацията с 20.9% (p=0.006), при нали-
чие на храчки – с 17.8% (p=0.03), при прилага-
не на инхалаторни кортикистероиди – с 18.8% 
(p=0.014). При пациенти с хроничен бронхит, 
с или без емфизем, които също са получавали 
инхалаторни кортикостероиди, редукцията на 
екзацербациите е с 30.2% (p=0.001) (27). Рофлу-
миласт редуцира честотата на екзацербациите 
в групата пациенти с ХОББ и водещ хроничен 
бронхит, независимо от ИКС (6, 21) (фиг. 7). 
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Терапията с рофлумиласт за 12 месеца е 
свързана с редукция на умерените и тежки 
екзацербации независимо от съпътстваща те-
рапия с ИКС. Редукцията на честотата на екза-
цербациите с рофлумиласт е по-висока при па-
циенти с хроничен бронхит, с или без емфизем. 
Това потвърждава по-високата ефикасност на 
рофлумиласт при високо симптомните, висо-
ко-рискови групи пациенти (21, 25, 27). В съби-
рателен анализ на двете клинични изпитвания 
М2-124 и М2-125 е направена оценка за промя-
на на фенотипа на пациентите с ХОББ. Честото-
тата на екзацербациите е анализирана базално 
и след 1 година (38). Между пациентите, чести 
екзацербатори, лекувани с рофлумиласт 32.0% 
са останали с чести екзацербации след едно-
годишно лечение, в сравнение с плацебо леку-
ваната група, където честотата на екзацерба-
циите е 40.8% (RR 0.799, p=0.0148). В групата на 
нечестите екзацербатори 17.5% от лекуваните 
с рофлумиласт стават чести екзацербатори за 
1 година, в сравнение с 22.9% от тези на тера-
пия с плацебо (RR 0.768, p=0.0018) (фиг. 8).

Редукцията на тежките екзацербации води до 
подобна честота на хоспитализациите/смъртни 
случаи в двете подгрупи и се наблюдава неза-
висимо от приемането на LАВА, или предше-
стваща терапия с инхалаторни кортикостерои-
ди. При анализиране тежестта на ограничение 
на въздушния поток, 26.4% от лекуваните с роф-
лумиласт тежки екзацербатори, GOLD III, оста-
ват чести екзацербатори в сравнение с 38.9%, 
които са били на плацебо в продължение на 1г. 
(p=0.0042). Тези данни показват, че рофлуми-
ласт може да помогне на пациентите да преми-
нат от високо рисковата група фенотип чести 
екзацербатори към по-нисък риск фенотип не-
чести екзацербатори (37). 

Качеството на живот рядко се изследва при 
пациентите с ХОББ в реалния живот (29). В 
едно проспективно неинтервенционално про-
учване е проследен ефекта на рофлумиласт 
върху качеството на живот при рутинни кли-

Ro�umilast therapy over 12 months was asso-
ciated with a reduction in moderate and severe 
exacerbations independently of concomitant 
ICS treatment. The rate of exacerbation reduc-
tion with ro�umilast was greater in patients with 
chronic bronchitis with or without emphysema. 
This con�rms the greater e�cacy of ro�umilast in 
highly symptomatic, high-risk patient groups (21, 
25, 27). A pooled post-hoc analysis of studies M2-
124 and M2-125 looked at patients before and 
after the 12-month study period to determine 
if their phenotype had changed. Еxacerbation 
rate was analyzed at baseline and at year 1 (38). 
Among frequent exacerbators treated with ro�u-
milast, 32.0% still had frequent exacerbations at 
year 1 compared with 40.8% of placebo-treated 
patients (risk ration, 0=799; p=0.0148). Among in-
frequent exacerbators, 17.5% of ro�umilast-treat-
ed patients became frequent exacerbators at year 
1 compared with 22.9% of those taking placebo 
(risk ration, 0.768; p=0.0018) (�g. 8).

The reduction in severe exacerbation leading 
to hospitalization/death was similar between 
subgroups and occurred independently of con-
comitant long-acting b2-agonist or previous in-
haled corticosteroid treatment. When analyzed 
by severity of air�ow limitation, 26.4% of ro�umi-
last – treated frequent exacerbators with GOLD 
III COPD remained frequent exacerbators at year 
1 compared with 38.9% of those taking placebo 
(p=0.0042). These data show that ro�umilast can 
help to shift patients with COPD from the high-
risk frequent exacerbator phenotype to the low-
er-risk infrequent exacerbator phenotype (37).

To date, quality of life (QoL) has rarely been 
measured in patients treated for COPD (29). In 
one prospective, single-arm non-interventional 
study was aimed at investigating the e�ects of 
ro�umilast on COPD-related QoL in routine clini-

Фиг. 8. Рофлумиласт 
може да промени група-

та на пациента от чест 
в нечест екзацербатор 

(36).

Fig. 8. Ro�umilast can 
change patients' state 

from the frequent to the 
more stable infrequent 
exacerbator state (36).
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Фиг. 9. Резултатите 
показват подобряване 
качестовото на живот 
при пациенти с ХОББ (САТ 
резултати) (20).

Fig. 9. Results indicate to 
improvement in COPD-
related Quality of Life (CAT 
score) (20).
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нични грижи. За тази цел е използван COPD 
Assessment Test™ (CAT) (19R Изследвани са 3 
597 пациента (19) в 739 центъра в Германия 
през 2011г., лекувани с рофлумиласт 500mg 
eдин път дневно, за 6 месеца (intention-to-treat, 
ITT). Медикаментът е прибавен към бронхо-
дилататорите. САТ е анализиран в 3 143 паци-
ента (ITT). В популацията за протокола също 
е проучен (PP). При базални условия (V1) САТ 
резултатът е бил 25.4±6.9 (ITT) и 26.4±6.5 (PP) 
(23). След 3 месечно лечение промяната в САТ 
е била: 37±5.8 (ITT) и -4.2±5.7 (PP); след 6 месеч-
но лечение – -5.8±7.3 (ITT) и -6.4±7.3 (PP). До-
бавена терапия с рофлумиласт сигнификантно 
подобрява качеството на живот измерен чрез 
САТ в популацията пациенти от реалния живот 
след 3 месеца, и по-значително след 6 месеца 
(20) (фиг. 9).

cal care. For this purpose, the COPD Assessment 
Test™ (CAT) (19) was used. 3 597 patients were 
enrolled in 739 study centres in Germany in the 
year 2011 and treated with ro�umilast 500mg 
once-daily for up to 6 months (intention-to-treat, 
ITT). Ro�umilast was given as add-on therapy to 
bronchodilators. Ro�umilast was also studied in 
population per protocol (PP). At baseline (V1), the 
mean CAT scores were 25.4±6.9 (ITT) and 26.4±6.5 
(PP), indicating relevant health status impairment 
(23). After 3 months, the mean changes in CAT 
score were –3.7±5.8 (ITT) and –4.2±5.7 (PP); after 
6 months, the mean changes in CAT score were 
–5.8±7.3 (ITT) and –6.4±7.3 (PP). Under add-on 
therapy with ro�umilast, QoL as measured by the 
CAT improved signi�cantly in a real-life patient 
population with COPD after 3 months and more 
pronounced after 6 months (20) (�g. 9).

Пациентите с ХОББ често са засегнати от съ-
пътстващи заболявания, които представляват 
допълнителен и независим риск с отношение 
към качеството на живот и смъртността (30, 31, 
33). 

Кардиоваскуларните заболявания са водеща 
причина за заболеваемост и смъртност при 
пациентите с умерена тежка и тежка ХОББ (4). 
Асоциацията на ХОББ със сърдечно съдовите 
заболявания е изследвана в малко проучва-
ния, базирана на GOLD стратификацията за те-
жест със сърдечни заболявания, включително 
исхемична болест на сърцето и хипертония 
(17). Едно от тях е изследването сред 642 паци-
ента в северна Швеция. Проучването намира 
висока асоциация между исхемичната болест 
на сърцето и влошената белодробна функция с 
превалиране на сърдечните заболявания и на-
растване с нарастване на тежестта на ХОББ (10) 
(фиг. 10). Кардиоваскуларният риск е по-висок 
при пациенти с ХОББ в група B и D по GOLD. 
Смъртността от ССЗ е сигнификантно по-ви-
сока в група В в сравнение с група A (p<0.001), 
както и в група D спрямо група C (p=0.008). 
Определянето на кардиоваскуларната безо-
пасност е изключително важно, тъй като при 
пациентите с ХОББ има високо превалиране на 
съпътстващи сърдечни заболявания и затова 
е интересно да се изследва въздействието на 

Cardiovascular diseases are common and seri-
ous comorbidities in patients with COPD with 
additional and independent risk with respect 
quality of life and mortality. In patients with mild-
to-moderate COPD, the leading cause of morbid-
ity and mortality is cardiovascular disease.

In order to prevent exacerbations in both dis-
eases, it is important to reduce risk (27). Few stud-
ies have explored the association of COPD (based 
on the GOLD strati�cation of severity) with heart 
diseases, including ischaemic heart disease and 
hypertension. One of them is cross-sectional study 
in northern Sweden in 642 patients. The study 
found a strong association between ischaemic 
heart disease and impaired lung function, and 
a prevalence of heart diseases which increased 
with increasing COPD severity (10) (�g.10). Car-
diovascular risk was signi�cantly higher in Group 
B compared with Group A (p<0.001) and in Group 
D compared with Group C (p=0.008).

Because cardiovascular diseases are common, 
serious comorbidities in COPD patients, contrib-
uting to the increased risk of mortality and other 
severe events it is of interest to investigate the 
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новата терапия за ХОББ върху кардиоваску-
ларните резултати при пациенти с ХОББ.

MACE (Major Adverse CV Events) (Големи стра-
нични кардиоваскуларни събития) e клинично 
проучване, което оценява риска от значимите 
сърдечно-съдови инциденти при пациенти 
с ХОББ, лекувани с рофлумиласт (плюс брон-
ходилататор, с или без ИКС), и плацебо (плюс 
бронходилататор, с или без ИКС). Оценката на 
безопасността при ССЗ е инициирана от FDA 
и е приета от Агенция за безопасност за при-
ложението на рофлумиласт при кардио-вас-
куларно рискови пациенти. Това изискване 
на FDA се отнася за всички медикаменти за 
лечение на ХОББ. Всички заключения за кар-
дио-васкуларни инциденти са извършени от 
експертна комисия, за да се определи дали 
кардиоваскуларните събития или смъртни 
случаи отговарят на критериите на МАСЕ. Чрез 
събирателен анализ на интермедиерни и дъл-
госрочни плацебо контролирани проучвания 
при пациенти с ХОББ е извършена оценка на 
кардиоваскуларните събития за рофлумиласт. 
Проучванията са четиринадесет, 12-седмични 
или 52-седмични, контролирани плацебо, при 
пациенти с тежка и много тежка ХОББ. МАСЕ 
включва данни за кардиоваскуларната смърт-
ност, нефаталните миокардни инфаркти и не-
фатални инсулти, анализирани във всяка група 
(38).

В анализа участват 12 054 пациента, от тях 6 
563 са рандомизирани на терапия с рофлуми-
ласт (250-500 mcg и бронходилататор, с или 
без инхалаторни кортикостероиди) и 5 491 на 
плацебо (и бронходилататор, с или без инхала-
торни кортикостероиди). Подобни са пропор-
циите на пациентите в лекуваните групи с роф-
лумиласт и плацебо по отношение на възраст, 
пол и тежест на ХОББ, и съпътстваща сърдеч-
носъдова патология и терапия за ХОББ. Подоб-
ни са пропорциите на пациентите с рофлуми-
ласт и плацебо за кардиоваскуларни рискови 
фактори: хипертония, захарен диабет, хипер-
липидемия или исхемична болест на сърцето 
в базални условия. 

Рискът за кардиоваскуларни събития при 
лечение с рофлумиласт е по-нисък в сравне-

impact of new COPD therapies on cardiovascular 
outcomes in COPD patients.

MACE study evaluated the risk for major ad-
verse cardiovascular (CV) events (MACE) in pa-
tients with COPD treated with ro�umilast (plus 
bronchodilators; with or without ICS) or placebo 
(plus bronchodilators; with or without ICS). Analy-
sis completed at the request of the FDA to evalu-
ate the CV safety of ro�umilast, and has been re-
quested for other COPD medications as well. The 
FDA has reviewed and accepted the results of the 
ro�umilast study. All cardiovascular event adjudi-
cations were performed by and expert commit-
tee, blinded to both drug exposure and type of 
study, to determine if the CV events and deaths 
met the criteria for MACE. 14 clinical trials, 12 
weeks or 52 weeks, intermediate and long-term 
placebo-controlled clinical trials placebo of ro-
�umilast in COPD were pooled and assessed for 
potential CV. All deaths and serious nonfatal CV 
events were evaluated by an independent adju-
dication committee blinded to study and treat-
ment. The MACE composite of CV death, non-
fatal myocardial infarction (MI), and stroke was 
analyzed according to treatment group (38).

12 054 patients were included in the analysis: 
6 563 patients were randomized to ro�umilast 
(250-500 mcg total daily dose, plus bronchodila-
tor, with or without ICS) and 5 491 to placebo (plus 
bronchodilator, with or without ICS). Baseline pa-
tient characteristics in the comparisons between 
ro�umilast and placebo were similar for age, 
gender, and COPD severity and concomitant car-
diovascular and pulmonary medications. Similar 
proportions of the patients in the ro�umilast and 
placebo treatment groups had cardiovascular risk 
factors of hypertension, diabetes, hyperlipidemia 
or ischemic heart disease at baseline. The risk of a 
CV event with ro�umilast was low and less than 
placebo rates. Of note, the rate of MACE compos-
ite events was also lower with ro�umilast than 
placebo. 52 patients were with MACE of 6 563 pa-

Фиг. 10. ХОББ е тясно 
асоциирана със ССЗ и 

АХ (10).

Fig. 10. COPD is Strongly 
Associated with CVD and 

Hypertension (10).
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Фиг. 11. Ro�umilast ре-
дуцира комбинираните 
СС инциденти (38).

Fig. 11. Ro�umilast 
Reduces Composite 
MACE (38).
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35%
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ние с този при пациенти на плацебо. МАСЕ са 
също по-ниски при рофлумиласт в сравнение с 
плацебо. Резултатите показват, че 52 пациента 
са с МАСЕ от 6 563 пациента на рофлумиласт 
и 76 пациента с МАСЕ при 5 491 пациента на 
плацебо (HR 0.65; 95% CI, 0.45–0.93, p=0.019). 
Рофлумиласт редуцира комбинираните значи-
ми кардиоваскуларни събития (38). Също така 
рофлумиласт удължава времето до първото 
голямо кардиоваскуларно странично явление 
в 35% (p=0.019) (фиг. 11). 

tients with ro�umilast and 76 patients were with 
MACE in 5 491 patients with placebo (hazard ra-
tio 0.65; 95% CI, 0.45–0.93, p=0.019). Ro�umilast 
reduced signi�cant composite cardiovascular 
events (38). In addition ro�umilast prolong the 
time to �rst cardiovascular adverse event with 
35% (p=0.019) (�g. 11). 

The HR for CV death was 0.75 (95% CI 0.48 to 
1.17; p=0.205). The hazard ratio for nonfatal MI 
was 0.55 (95% CI 0.26 to 1.14; p=0.110). The haz-
ard ratio for nonfatal stroke was 0.41 (95% CI 0.14 
to 1.17; p=0.097). However, reductions in MACE 
composite were signi�cant in severe COPD pa-
tients (GOLD Stage III), in those using concomi-
tant inhaled corticosteroids and in those not 
using long-acting β-agonists and not in the cor-
responding sub-groups (38).

In conclusion, anti-in�ammatory agent ro�u-
milast, a PDE4 inhibitor, has a unique mode of 
action, which provides signi�cant symptomatic 
bene�t in patients with COPD. Results from ro�u-
milast clinical trials also suggest a potential ben-
e�t of the drug in reducing the risk of CV events 
in patients with COPD and should be evaluated in 
future controlled trials.

The article is sponsored by Takeda.

HR за кардиоваскуларната смъртност е 0.75 
(95% CI 0.48-1.17; p=0.205), за нефаталния 
миокарден инфаркт е 0.55 (95% CI 0.26-1.14; 
p=0.110), а HR за нефаталния инсулт е 0.41 
(95% CI 0.14-1.17; p=0.097). Анализирането на 
данните при пациенти с ХОББ, демонстрират 
по-ниска честота на сърдечно-съдови инци-
денти при пациенти, лекувани с рофлумиласт 
в сравнение с плацебо, най-значително при 
пациенти с тежка ХОББ (GOLD III) и тези, кои-
то използват ICS като съпътстващо лечение, и 
тези не използващи LABA и не съответстващи 
на кореспондираща подгрупа (38).

В заключение, противовъзпалителният агент 
рофлумиласт е ФДЕ4 инхибитор с уникален 
начин на действие, който предоставя сигнифи-
кантни симптоматични ползи при пациентите 
с ХОББ. Резултатите от клиничните проучвания 
с рофлумиласт при ХОББ предполагат потен-
циални ползи от медикамента, които се изра-
зяват в редукция на кардиоваскуларния риск 
и би трябвало да бъдат оценени в бъдещи кон-
тролирани проучвания. 

Статията е публикувана  
със съдействието на Takeda.
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ГЛИКОПИРОНИУМ:  
ЕФИКАСНОСТ И БЕЗОПАСНОСТ  
ПРИ ХОББ

Резюме
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е водеща причина за болестност и 

смъртност в света, и представлява важен икономически и социален проблем. Основната цел на 
лечението е облекчаване на симптомите и намаляване на риска. Въпреки че фармакологичното 
лечение не променя прогресиращия ход на болестта, бронходилататорите (БД) имат основна 
роля при ХОББ за повлияване на симптомите и намаляване на тяхната тежест. Последната ре-
дакция на насоките за поведение при ХОББ GOLD 2013 потвърждава това и препоръчва лечение 
с бронходилататори (БД) с дълго действие (БДДД), както мускаринови антагонисти (МАДД), така 
и b2-агонисти (БАДД), самостоятелно или в комбинация при групите B, C и D (13). Не се прави 
разлика между двата класа БДДД, като се препоръчва изборът да се базира на индивидуалната 
степен на облекчаване на симптомите и поносимост при минимум нежелани ефекти (13). Вече 
утвърдените за употреба МАДД са без съмнение много полезни при лечението на ХОББ, а нови 
МАДД с бързо начало и продължителност на действието, добър профил на ефикасност и безо-
пасност, както и характеристики, и леснота на употреба на използваните инхалаторни устрой-
ства, се очаква да подобрят резултатите от лечението при пациентите с ХОББ.

Ключови думи: хронична обструктивна белодробна болест, мускаринови антагонисти с дъл-
го действие, ефикасност, безопасност
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D. Osmanliev 
Specialized Hospital for Active Treatment of Pulmonary Diseases „St. So�a” – Medical University, 
So�a, Bulgaria

Abstract
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a major cause for morbidity and mortality 

throughout the world, and a major economic and social problem. The main objective of the treatment 
is to relieve symptoms and reduce the risk. Although pharmacological therapy does not modify the 
disease progression, bronchodilators (BDs) play a major role in COPD for reducing symptoms and 
their severity. The 2013 revision of the GOLD guidelines for COPD management con�rms this and 
recommends therapy with long-acting BDs (LABDs), both muscarinic antagonists (LAMAs) and beta2-
agonists (LABAs), as monotherapy or alternatively in combination in groups B, C and D (13). No 
distinction between both LABD classes is made, and it is recommended that the choice is based on the 
individual degree of symptom relieve and tolerability with minimum adverse e�ects (13). Established 
LAMAs are clearly of great bene�t in the treatment of COPD, but the development of new LAMAs with 
rapid onset and long duration of action, good e�cacy and safety pro�le, as well as characteristics and 
ease of use of the inhaler devices, is expected to improve treatment results in COPD. 

Key words: chronic obstructive pulmonary disease, long-acting muscarin antagonists, e�cacy, 
safety
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GLYCOPYRRONIUM:  
EFFICACY AND SAFETY IN COPD

Въведение
Glycopyrronium bromide, разрешен за употре-

ба в доза една капсула от  50 μg веднъж дневно 
в Европейския съюз. Това е мускаринов анта-
гонист с дълго действие (МАДД), четвъртично 
азотно съединение, компетитивен антагонист 
на мускариновите рецептори, с изразено брон-
ходилататарно действие при инхалаторно при-
ложение (11, 16, 17). Инхалаторното устройство 
Breezhaler® е сух прахов инхалатор, осигуря-
ващ единична доза glycopyrronium bromide 
(glycopyrronium в текста по-долу). То има ниско 
съпротивление (15) и е лесно за употреба за по-
вечето пациенти с ХОББ, с различни тежест на 
болестта, възраст и степен на ограничение на 
инспираторния капацитет. Наскоро бяха публи-
кувани няколко подробни прегледа на механи-
зма на действие, фармакокинетичните и фар-
макодинамичните свойства на glycopyrronium, 
характеристиките на инхалаторното устрой-
ство Breezhaler® и проведените клинични про-
учвания при ХОББ (5, 6, 7, 15).

Бронходилататорният ефект на glycopyr ro-
nium в дози до 200 μg веднъж дневно е про-
следен в изпитвания ІІ-ра фаза при пациен-
ти с умерено тежък и тежък ХОББ (12, 18, 19). 
Установена е устойчива 24-часова бронхо-
дилатация, бързо начално действие и добра 
поносимост. Проведените последователни 
спирометрични изследвания в изпитване ІІІ-та 
фаза с glycopyrronium в доза от 50 μg потвърж-
дават бързия начален бронходилататорен 
ефект на glycopyrronium още към 5-та минута, 
като нарастването на ФЕО1 от 5-та минута до 
4-ия час след дозата е по-голямо в сравнение с 
tiotropium през първия ден и на 26-та седмица 
(р<0.01), но не и на 52-та седмица (14). Пости-
ганата бърза бронходилатация може да бъде 
важен фактор за подобряване на комплаянса 
и придържане към лечението, особено при па-
циентите с тежък ХОББ.

Въз основа на резултатите при проследява-
не на връзката доза/отговор (18) ЕМА приема, 
че glycopyrronium 100 μg веднъж дневно няма 
значимо по-добър БД ефект спрямо дозата от 
50 μg веднъж дневно (11), като последната до-
зировка е използвана в проучванията от фаза 
ІІІ (4, 10, 14) и е утвърдена за употреба при па-
циенти с ХОББ.
Терапевтична ефикасност

Ефикасността и безопасността при прило-
жението на glycopyrronium при пациенти с 
умерено тежък и тежък ХОББ е обект на две 
големи многоцентрови клинични проучвания 
фаза ІІІ с продължителност 26 (GLOW1) и 52 
(GLOW2) седмици (10, 14). Резултатите от тези 
две важни изпитвания се подкрепят и от дан-
ните на проведените преди това рандомизи-
рани, плацебо контролирани, многоцентрови 
проучвания фаза ІІ (1, 18, 19). Ефикасността на 
glycopyrronium е оценявана чрез проследя-
ване на промените в белодробната функция 
(чрез спирометрия), повлияването на диспнея-

Overview
Glycopyrronium bromide, a LAMA approved in 

the European Union in a dose of one capsule of 
50μg once daily (QD), is a quarternary ammonium 
compound, competitive muscarinic receptor an-
tagonist, with a marked bronchodilator e�ect af-
ter inhalation (11, 16, 17). The Breezhaler® device 
is a dry-powder inhaler which delivers a single-
dose of glycopyrronium bromide (glycopyrro-
nium herein below). It has low internal resistance 
(15), and is easy to use by most COPD patients, 
with a broad range of disease severities, ages and 
degree of inspiratory capacity limitation. Several 
recently published articles provide a detailed 
review of the mechanism of action, pharmacoki-
netic and pharmacodynamic properties of glyco-
pyrronium, the characteristics of the Breezhaler® 
device and the clinical trials conducted in COPD 
(5, 6, 7, 15) .

The bronchodilator e�ect of glycopyrronium up 
to 200μg QD was studied in phase II studies in pa-
tients with moderate to severe COPD (12, 18, 19). 
A sustained, 24-hour bronchodilation, rapid on-
set of action and good tolerability were observed. 
Serial spirometry conducted in a phase III study 
with glycopyrronium 50μg con�rmed the rapid 
onset of bronchodilator action of glycopyrroni-
um as early as at 5min, and the increase in FEV1 
from 5min to 4h post-dose is greater compared 
to tiotropium on Day 1 and at Week 26 (р<0.01), 
but not at Week 52 (14). The rapid bronchodila-
tion may be a key factor to improve compliance 
and treatment adherence, especially in patients 
with severe COPD.

Based on the results of a dose-response rela-
tionship study (18), ЕМА accepted that glycopyr-
ronium 100μg QD does not o�er a signi�cant BD 
advantage  over 50μg once-daily dose (11), the 
latter dosage being used in the phase III studies 
(4, 10, 14) and established in COPD patients.

Therapeutic E�cacy 
The e�cacy and safety of glycopyrronium in 

COPD patients were studied in two extensive 
phase III, multicentre clinical trials, with a duration 
of 26 weeks (GLOW1) and 52 weeks (GLOW2) (10, 
14). The results of these two important studies 
are also supported by the phase II, randomized, 
placebo-controlled, multicentre trials conducted 
earlier (1, 18, 19). The e�cacy of glycopyrronium 
was assessed based on the changes in lung func-
tion (spirometry), e�ects on dyspnea, exacerba-
tions, health status, and frequency of use of res-
cue bronchodilator. 
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та, екзацербациите, здравния статус, честотата 
на употреба на бронходилататор при нужда.
Повлияване на белодробната функция

Основен критерий за ефикасност на glycopyr-
ro nium в изпитването GLOW1 (10) е средната 
стойност на ФЕО1 в групата на glycopyrronium, 
получена от измерванията 23ч. 15мин. и 23ч. 
45мин. след приложението му на 12-та седми-
ца, в сравнение с тази на плацебо групата. Ус-
тановените разлики във ФЕО1 спрямо плацебо 
на 1-вия ден, 12-та и 26 седмица са съответ-
но 105±10.9 ml, 108±14.8 ml и 113±16.5 ml (за 
всички р<0.001). Серийните спирометрични 
изследвания при част от пациентите (169 и 83 
съответно на glycopyrronium и плацебо) показ-
ват значимо по-високи стойности за ФЕО1 след 
glycopyrronium в сравнение с плацебо във всич-
ки времеви точки през 24-часовия период на 
проследяване на 1-вия ден, 12-та и 26 седмица 
(за всички р<0.01) (10). Подобни са и резултати-
те за промените след glycopyrronium в инспира-
торния капацитет, чието нарастване е статисти-
чески значимо по-голямо спрямо промените в 
групата на плацебо (за всички р<0.001) (10).

В следващото голямо многоцентрово изпит-
ване с продължителност 52 седмици (GLOW2) 
е проследен ефекът на glycopyrronium спря-
мо плацебо (двойно сляпо) и открито спрямо 
tiotropium (14). Отново основен критерий е 
ФЕО1 на 12-та седмица. Изследван е също ефек-
та върху диспнеята, здравния статус, екзацерба-
циите и честотата на употреба на БД при нужда. 

ФЕО1 в края на дозовия интервал към 24-ия 
час от приложението на glycopyrronium 50 μg 
и tiotropium 18 μg веднъж дневно е статисти-
чески значимо по-висок от този след плацебо 
(р<0.001). В края на ден 1, както и на седмица 
26 и 52, ФЕО1 след glycopyrronium нараства с 
91, 134 и 108 ml в повече спрямо плацебо (за 
всички, р<0.001). Подобрението на ФЕО1 след 
glycopyrronium на 26-та седмица е с 50ml пове-
че спрямо tiotropium (р<0.007). Във всички ос-
танали времеви интервали стойностите на ФЕО1  
след glycopyrronium и tiotropium са сравними, 
без статистическа достоверност на разликите – 
фигура 1 (14). 

E�ect on Pulmonary Function 
The primary endpoint for e�cacy of glyco-

pyrronium in the GLOW1 study (10) is the mean 
FEV1 of the measurements at 23h 15min and 23h 
45min after dosing in the glycopyrronium group 
versus placebo group. The di�erences in FEV1 ver-
sus placebo seen at Day 1, Week 12 and Week 26 
were 105±10.9 ml, 108±14.8 ml, and 113±16.5 ml 
(all р<0.001). Serial spirometry in a patient sub-
group (n=169 on glycopyrronium v/s 83 on pla-
cebo) revealed signi�cantly higher values of FEV1 
after glycopyrronium compared to placebo at all 
time points during the 24-hour follow-up period 
at Day 1, Week 12 and Week 26 (all р<0.01) (10). 
Similar results were observed with regard to the 
Inspiratory Capacity (IC) with glycopyrronium, 
where the increase in IC is statistically superior 
compared to the changes in the placebo group 
(all р<0.001) (10).

The next 52-week large-scale multicentre trial  
(GLOW2) studied the e�ect of glycopyrronium 
versus placebo (double-blind) and open-label 
tiotropium (14). The primary endpoint is again 
FEV1 at week 12. The e�ect on dyspnea, health 
status, exacerbations, and frequency of rescue BD 
use were also studied in detail.

Trough FEV1 at 24h after 50μg glycopyrronium 
and tiotropium 18μg once daily is statistically 
superior versus placebo (р<0.001). At the end of 
day 1, at week 26 and at week 52, FEV1 after glyco-
pyrronium increases by 91, 134 and 108 ml more 
compared to placebo (all р<0.001). The improve-
ment in FEV1 after glycopyrronium at Week 26 is 
50ml more compared to tiotropium (р<0.007). At 
the other time points FEV1 values after glycopyr-
ronium and tiotropium were comparable, with-
out statistical signi�cance of the di�erences - �g-
ure 1 (14). 

Фиг. 1. Подобрение на 
ФЕО1 в края на дозовия 

интервал в продълже-
ние на 52 седмици спря-
мо плацебо (адаптирано 

по 14).

Fig. 1. Improvement 
of FEV1 versus placebo 

(adapted from 14). 91
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Установено е още и по-бързо начало на 
действие след инхалиране на glycopyrronium 
спрямо tiotropium на първия ден от приложе-
нието, с по-голямо нарастване на ФЕО1 на 5-та 
и 15-та минута (р<0.001) – фигура 2 (14).

Faster onset of action was observed after inha-
lation of glycopyrronium versus tiotropium at the 
�rst day of dosing, with a higher increase in FEV1 
at 5min and 15min (p<0.001) – �gure 2 (14).

Фиг. 2. Подобрения на 
ФЕО1 спрямо плацебо 
на ден 1 (адаптирано 

по 14).
Fig. 2. Improvement of 
FEV1 versus placebo on 

day 1 (adapted from 14).
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Glycopyrronium осигурява 24-часова устой-
чива бронходилатация, както в първия ден, 
така и на 12-та и 52-ра седмица след прило-
жението му (14), което е установено със се-
рийна спирометрия при субпопулация от па-
циентите (n=299). Нарастването на AUC0-12 
(площ под кривата) за ФЕО1 (1-ви ден, 12-та и 
52-ра седмица) и ФЕО1 AUC0-24 (12-та и 52-ра 
седмица) след glycopyrronium е статистически 
достоверно по-голямо спрямо плацебо (всич-
ки р<0.001). Посоченото е валидно и за абсо-
лютните стойности на ФЕО1 в края на дозовия 
интервал след glycopyrronium спрямо плацебо 
при съответните 24-часови изследвания (14). 

Анализът на обединените данни от проучва-
нията GLOW1 и GLOW2 включва 98.2% от 1 888 
рандомизирани пациенти – glycopyrronium 
(n=1 059), плацебо (n=528) и tiotropium (n=267). 
С него се потвърждава, че glycopyrronium оси-
гурява бърза бронходилатация след първата 
доза, със статистически и клинично значимо 
по-голямо нарастване на ФЕО1 от 5-та минута до 
4-ти час спрямо плацебо (p<0.001) и статистиче-
ски значимо спрямо tiotropium (p<0.001) (2).
Повлияване на диспнеята

Ефикасността на glycopyrronium се потвърж-
дава и от подобряването в по-голяма степен на 
симптомите на диспнеята в сравнение с плаце-
бо, преценено чрез промяната в TDI (Transition 
Dyspnea Index) в края на 26-та седмица (10, 14). В 
изпитването GLOW1 (10) разликата е по-голяма 
от 1.0 (1.84 за glycopyrronium спрямо 0.80 при 
плацебо, p<0.001), което се приема за клинична 
значимост (20). Процентът пациенти, които по-
стигат клинично значимо подобрение на TDI на 
26-та седмица с glycopyrronium спрямо плацебо 
е съответно 61.3% и 48.3% в GLOW1 (p=0.001) 
(10) и 55.3% спрямо 44.2% в GLOW2 (p=0.01) (14). 
В GLOW2 промяната в TDI след glycopyrronium 
е статистически значимо (p<0.05) по-голяма 
спрямо тази след плацебо и в края на 12-та или 

Glycopyrronium provided a 24-hour sustained 
bronchodilation, both on Day 1 and at Weeks 12 
and 52 (14), which was demonstrated by a se-
rial spirometry in a subpopulation of patients 
(n=299). FEV1 AUC0-12 (area under the curve) 
(Day 1, Week 12, Week 52), and FEV1 AUC0-24 
(Week 12 and Week 52) with glycopyrronium 
was signi�cantly greater than with placebo (all 
р<0.001)  This is valid also for the absolute trough 
FEV1 values after glycopyrronium versus placebo 
as seen in the corresponding 24h measurements 
(14). 

The pooled analysis of the GLOW1 and GLOW2 
trials includes 98.2% of 1 888 randomized patients 
– glycopyrronium (n=1 059), placebo (n=528), 
and tiotropium (n=267). The analysis con�rmed 
that glycopyrronium provides a rapid bronchodi-
lation after the �rst dose, with a statistically and 
clinically signi�cant higher increase in FEV1 from 
5min to 4h versus placebo (p<0.001) and statisti-
cally signi�cant v/s tiotropium (p<0.001) (2).

E�ect on Dyspnea 
The e�cacy of glycopyrronium is also con�rmed 

by the greater improvement of dyspnea symp-
toms versus placebo, as assessed by the change 
in the TDI (Transition Dyspnea Index) score at the 
end of Week 26 (10, 14). In the GLOW1 study (10) 
the di�erence is greater than 1.0 (1.84 for gly-
copyrronium versus 0.80 for placebo p<0.001), 
which is considered as clinical signi�cance (20). 
The percentage of patients, who achieve clinical-
ly relevant improvement in TDI at week 26 with 
glycopyrronium v/s placebo is respectively 61.3% 
and 48.3% in GLOW1 (p=0.001) (10) and 55.3% 
v/s 44.2% in GLOW2 (p=0.01) (14). In GLOW2 the 
TDI change after glycopyrronium is statistically 
signi�cant (p<0.05) compared to placebo also at 
the end of Week 12 or Week 52 of the study (14). 
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52 седмица от наблюдението (14). Не са уста-
новени статистически значими разлики между 
glycopyrronium и tiotropium в динамиката на TDI 
в основните времеви интервали (14).
Ефект върху здравния статус

В GLOW1 пациентите на glycopyrronium са 
имали статистически значимо по-нисък (по-
добър) резултат за респираторния въпросник 
SGRQ на 26-та седмица спрямо плацебо (39.5 и 
42.31 съответно, р=0.004), но разликата (-2.81), 
макар и статистически значима, не достига 
минимума (≥4 точки намаление) за клинична 
значимост на промяната (10). Сходни са данни-
те за подобрението на резултата от въпрос-
ника SGRQ на 12-та, 26-та и 52-ра седмица за 
glycopyrronium в сравнение с плацебо в изпит-
ването GLOW2 (14). В GLOW1 повече пациенти, 
инхалиращи glycopyrronium, подобряват SGRQ 
резултата и достигат минимума за клинична 
значимост на 26-та седмица спрямо тези на 
плацебо (56.8% и 46.3% съответно, р=0.006) 
(10). Значимо подобрение в резултата за SGRQ 
се отбелязва и при пациентите на tiotropium 
в сравнение с плацебо във всички времеви 
интервали, без съществена разлика спрямо 
glycopyrronium (14).
Ефект върху екзацербациите на ХОББ

Анализът на обединените данни от про-
учванията GLOW1 и GLOW2 показва, че 
glycopyrronium намалява статистически значи-
мо екзацербациите на ХОББ в сравнение с пла-
цебо през 52 седмичния период, честотата на 
средно тежки и тежки екзацербации, както и 
на тези, налагащи хоспитализация или лечение 
със системни кортикостероиди или антибио-
тици (3). В обобщения анализ glycopyrronium 
(NVA237) удължава статистически и клинично 
значимо времето до първата средно-тежка и 
тежка екзацербация с 36% спрямо плацебо до 
26-та седмица – HR (коефициент на риска): 0.64; 
95% CI (доверителен интервал): 0.520–0.799; 
p<0.001 (3). Този резултат е сравним с наблю-
давания при tiotropium (HR: 0.70; 95% CI: 0.515–
0.958; p=0.026) (3). На фигура 3 са представени 
данните за времето до първа екзацербация в 
проучването GLOW2 (14). 

No statistically signi�cant di�erences were seen 
between glycopyrronium and tiotropium for TDI 
score dynamics at the main time points (14).

E�ect on Health Status 
In GLOW1 patients on glycopyrronium had 

a statistically signi�cantly lower (better) SGRQ 
score at Week 26 versus placebo (39.5 and 42.31, 
respectively, р=0.004), but the di�erence (-2.81), 
though statistically signi�cant, did not reach the 
minimum (≥4 point reduction) for clinical impor-
tance of the change (10). Data for the improve-
ment of SGRQ is similar at Weeks 12, 26 and 52 
for glycopyrronium versus placebo in the GLOW2 
trial (14). In GLOW1 a higher proportion of pa-
tients inhaling glycopyrronium improved their 
SGRQ score and achieved the clinical signi�cance 
minimum at Week 26 versus patients on placebo 
(56.8% and 46.3%, respectively, р=0.006) (10). A 
signi�cant improvement in the SGRQ score was 
also observed in patients on tiotropium versus 
placebo at all time points, without a meaningful 
di�erence compared to glycopyrronium (14).

E�ect on COPD exacerbations 
The pooled analysis of GLOW1 and GLOW2 

trials showed that glycopyrronium achieved a 
statistically signi�cant reduction of COPD ex-
acerbations versus placebo over 52 weeks, the 
rate of moderate and severe exacerbations, and 
exacerbations requiring hospitalization or sys-
temic corticosteroid, or antibiotic treatment (3). 
In the pooled analysis glycopyrronium (NVA237) 
achieved a statistically signi�cant and clinically 
relevant prolongation of the time to �rst mod-
erate/severe exacerbation (�g. 3) by 36% versus 
placebo at Week 26 – HR (hazard ratio): 0.64; 95% 
CI (con�dence interval): 0.520–0.799; p<0.001 
(14). This result is comparable to that for tiotro-
pium (HR: 0.70; 95% CI: 0.515–0.958; p=0.026) 
(3). Data for the time to �rst exacerbation from 
GLOW2 are shown on �gure 3 (14).  
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Фиг. 3. Kaplan-Meier 
графика на времето до 
първа средно-тежка и 

тежка екзацербация на 
ХОББ (адаптирано по 

14).
Fig. 3. Kaplan-Meier 

curve of the time to �rst 
moderate/severe COPD
exacerbation (adapted 

from 14).
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Ефект върху поносимостта към натоварване 

В многоцентрово изпитване с кръстосан 
дизайн (GLOW3) е установена по-добра из-
дръжливост към физическо натоварване на 
21-ви ден след glycopyrronium в сравнение с 
плацебо след 3 седмично лечение – съответно 
505.63 спрямо 416.7 сек; p<0.001 (4). Разликата 
между двете групи е статистически значима 
(p<0.001) още след първия ден на лечението. 
Glycopyrronium подобрява статистически зна-
чимо времето за издържливост към физическо 
натоварване спрямо плацебо съответно с 43.1 
секунди (10%, p<0.001) на ден 1 и 88.9 секунди 
(21%, p<0.001) на ден 21 (4). 

Инхалирането на glycopyrronium е свързано 
с намаление на белодробното свърхраздуване 
по време на усилие при пациентите. Инспи-
раторният капацитет в края на ергометрия 
със субмаксимално постоянно натоварване 
след glycopyrronium е статистически значимо 
(p<0.001) по-висок в сравнение с плацебо на 
1-вия ден – 2.25 спрямо 2.02 l и на 21-ия ден – 
2.22 спрямо 2.02 l съответно (4). Разликата в ин-
спираторния капацитет между групите е зна-
чима (p<0.05) в полза на glycopyrronium преди 
и в края на натоварването, както на 1-ия, така и 
на 21-ия ден.

Стойностите от модифицираната скала на Borg 
за оценка на задуха са значимо (p<0.05) по-ни-
ски след инхалиране на glycopyrronium в срав-
нение с плацебо на 1-ия ден – 6.08 спрямо 6.99 
и на 21-ия ден – 5.64 спрямо 6.8 (4). Това е в под-
крепа на по-слабо изразена диспнея при усилие 
след glycopyrronium в сравнение с плацебо.
Профил на поносимост и безопасност

В предклинични и клинични проучвания 
е установено, че glycopyrronium има добър 
профил на безопасност и добра поносимост, а 
честотата на ефектите, обичайно асоциирани 
с мускаринови антагонисти, е малка (8, 10, 14). 
Инхалирането на glycopyrronium няма клинич-
но значим ефект върху QTcF интервала (QT ко-
ригиран по формулата на Fridericia), дори при 
приложение в дози значително над терапев-
тичните (11).

Дългосрочната поносимост на glycopyr ro-
nium 50 μg, инхалиран веднъж дневно, при па-
циенти със средно тежък и тежък ХОББ е про-
следена в ІІІ-та фаза проучвания за 26 (GLOW1) 
и 52 седмици (GLOW2) (10, 14). Ще бъдат пред-
ставени резултатите от анализа за безопасност 
на обединените 6-месечни данни от двете 
проучвания за 1 877 пациенти, от които 1 075 
са инхалирали glycopyrronium и за 12 месеца 
при 1 060 пациенти, от които 525 са били на 
glycopyrronium (11, 14). 

Нежеланите събития (НС) по време на ле-
чението с glycopyrronium в повечето случаи 
са били леки до умерени по тежест. Наблюда-
вани са при 59.8% от пациентите, получавали 
glycopyrronium и при 66.7% от тези на пла-
цебо в 6-месечния (11) и при приблизително 
77% в двете групи в 12-месечния анализ (14). 
Прекратяване участието в наблюдението по-

E�ect on exercise tolerance
In a multicentre cross-over trial (GLOW3), a 

better exercise endurance was observed on Day 
21 after glycopyrronium versus placebo after 3 
weeks of treatment – 505.63 versus 416.7 sec, re-
spectively; p<0.001 (4). The di�erence between 
both arms was statistically signi�cant (p<0.001) 
from the �rst day of treatment. Glycopyrronium 
signi�cantly improved the exercise endurance 
time v/s placebo with 43.1 seconds on day 1 
(10%, p<0.001) and 88.9 seconds (21%, p<0.001) 
on day 21 (4).

Inhalation of glycopyrronium was associated 
with reduction in the lung hyperin�ation during 
exercise of patients. The inspiratory capacity at 
the end of submaximal constant-load ergome-
try test was statistically signi�cantly greater 
(p<0.001) with glycopyrronium versus placebo 
on Day 1 – 2.25 versus 2.02 L, and on Day 21 – 
2.22 versus 2.02 L, respectively (4). The di�erence 
in inspiratory capacity between the arms was 
signi�cantly (p<0.05) in favor of glycopyrronium 
pre- and post-loading, and both on Day 1 and Day 
21 (4).

Modi�ed Borg Dyspnea score was signi�cantly 
(p<0.05) lower after glycopyrronium inhalation 
versus placebo on Day 1 – 6.08 versus 6.99, and 
on Day 21 – 5.64 versus 6.8 (4). This supports a less 
manifested dyspnea on exertion  with glycopyr-
ronium versus placebo.

Tolerability and Safety Pro�le 
Preclinical and clinical studies have shown that 

glycopyrronium has a good safety and tolerability 
pro�le and the rate of e�ects commonly associ-
ated with muscarinic antagonists is low (8, 10, 14). 
Glycopyrronium inhalations have no clinically rel-
evant e�ect on the QTcF interval (QT-adjusted us-
ing Fridericia’s correction), even at doses signi�-
cantly higher than the therapeutic (11).

Long-term tolerability of glycopyrronium 50μg, 
inhaled once daily, in patients with moderate to 
severe COPD, was studied in the phase III, 26-
week (GLOW1) and 52-week (GLOW2) trials (10, 
14). The results of the safety analysis of 6-month 
pooled data from both trials in 1 877 patients, of 
which 1 075 received inhalations with glycopyr-
ronium, and for 12 months in 1 060  patients, of 
which 525 were on glycopyrronium, will be pre-
sented (11, 14). 

Most of the adverse events reported during gly-
copyrronium treatment were mild to moderate. 
AEs were observed in 59.8% of patients receiving 
glycopyrronium, and in 66.7% of those on place-
bo, in the 6-month pooled analysis (11), and in ap-
proximately 77% of both groups in the 12-month 
analysis (14). Discontinuation of study due to AEs 
was registered in 6.0% of subjects receiving inha-
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ради НС е отчетено при 6.0% от инхалиралите 
glycopyrronium и при 8.2% от тези на плацебо 
в 6-месечния (11) и съответно 7.6% и 11.0% в 
12-месечния анализ (14). Най-честото НС, воде-
що до прекратяване участието, е било влошава-
не на ХОББ. Това е и най-честото НС по време на 
лечението, регистрирано съответно при 22.4% 
и 30.3% от пациентите на glycopyrronium и пла-
цебо. Сериозни НС са регистрирани при 6.98% 
от пациентите на glycopyrronium и при 9.91% от 
тези на плацебо в 6-месечния (11) и съответно 
при 12.6% и 16.0% в 12-месечния анализ (14). 
Може да се приеме, че честотата и естеството 
на тези НС са очаквани при проследената попу-
лация със средно-тежък и тежък ХОББ.

Поносимостта на glycopyrronium не изглеж-
да да се влияе от възрастта, пола или расата 
на пациентите. Отбелязан е, обаче, увеличен 
брой на случаи с главоболие и инфекция на 
пикочните пътища при glycopyrronium в срав-
нение с плацебо при възрастни пациенти над 
75 години, но не и при тези под тази възрасто-
ва граница (11, 16).

Най-често наблюдаваните НС, свързани с 
мускаринови антагонисти, са били сухота в ус-
тата (2.23% при glycopyrronium спрямо 1.12% 
при плацебо), инфекция на пикочните пътища 
(1.77% спрямо 1.87%) и констипация (0.93% 
спрямо 1.50%) (11). Повечето от случаите на 
сухота в устата са отбелязани в първите 4 сед-
мици от наблюдението и са били само леки по 
тежест, с медианна продължителност 4 седми-
ци, но са персистирали при 40% от пациентите 
в 6-месечното лечение (16).

Средната промяна в QTcF спрямо изходната 
стойност след инхалиране на glycopyrronium 
в повечето времеви точки на наблюдението е 
по-голяма в сравнение с плацебо, но разликата 
между групите е малка (≤1.9ms). Не са устано-
вени системни и клинично значими различия 
между пациентите на glycopyrronium и плаце-
бо по отношение регистрирани високи стой-
ности за QTcF или големи промени в QTcF спря-
мо изходната стойност (11).

В 6-месечния анализ на безопасността пред-
сърдно мъждене е наблюдавано по-често при 
инхалиране на glycopyrronium в сравнение с 
плацебо (съответно 6 спрямо 0 пациенти). В 
последващ анализ честотата на ново или вло-
шаване на съществуващо предсърдно мъжде-
не на арбитрирани ЕКГ записи е била сходна в 
двете терапевтични групи (11).

В скорошно многоцентрово, рандомизира-
но, двойно сляпо изпитване с паралелни групи 
и активна контрола с продължителност 64 сед-
мици е проследен профилът на безопасност 
на glycopyrronium в сравнение с tiotropium 
при тежък и много тежък ХОББ (9). От ран-
домизираните 1 483 пациенти 74% са завър-
шили наблюдението, като 741 са инхалирали 
glycopyrronium и 742 tiotropium. Безопасност-
та и поносимостта са оценявани основно на 
базата на нежелани събития (НС), сериозни НС, 
жизнени показатели, ЕКГ.

lations with glycopyrronium, and in 8.2% of those 
on placebo in the 6-month analysis (11), and 7.6% 
and 11.0%, respectively, in the 12-month analysis 
(14). The most common AE leading to discontinu-
ation of study was COPD worsening. This is also 
the most frequently occurring AE in the study, 
experienced by 22.4% and 30.3% of patients on 
glycopyrronium and placebo, respectively. Seri-
ous AEs were reported in 6.98% of patients on 
glycopyrronium, and in 9.91% of those on place-
bo in the 6-month analysis (11), and in 12.6% and 
16.0%, respectively, in the 12-month analysis (14). 
It can be assumed that the frequency and nature 
of these AEs were expected in the moderate-to-
severe-COPD population studied.

Tolerability of glycopyrronium did not appear 
to be dependent on patients’ age, gender, or race. 
However, a higher frequency of headache and 
urinary infection with glycopyrronium versus pla-
cebo was reported in elderly patients >75 years, 
but not below this age limit (11, 16).

The most common AEs, associated with mus-
carinic antagonists, were dry mouth (2.23% with 
glycopyrronium versus 1.12% with placebo), uri-
nary infection (1.77% versus 1.87%), and consti-
pation (0.93% versus 1.50%) (11). Dry mouth was 
mostly reported during the �rst 4 weeks of the 
study, and was only mild in severity, with a me-
dian duration of 4 weeks, but persisted in 40% of 
patients in the 6-month treatment period (16).

The mean change from baseline of QTcF after 
glycopyrronium inhalations in most time points 
of the study was greater versus placebo, but the 
di�erence between groups was small ≤1.9ms). 
No systemic and clinically signi�cant di�erences 
were seen in patients on glycopyrronium and pla-
cebo in terms of registered high QTcF values, or 
signi�cant changes of QTcF from baseline (11).

In the 6-month safety analysis atrial �brillation 
was observed more frequently with glycopyr-
ronium versus placebo (6 versus 0 patients, re-
spectively). In a further analysis, the rate of new 
or worsening atrial �brillation in adjudicated ECG 
recordings was comparable in both treatment 
arms (11).

In a recent multicentre, randomized, double-
blind, parallel-group, active- controlled, 64-week 
study, the safety pro�le of glycopyrronium was 
studied in comparison to tiotropium in severe 
to very severe COPD (9). Of all 1 483 randomized 
patients, 74% completed the study, with 741 sub-
jects inhaling glycopyrronium, and 742 inhaling 
tiotropium. Safety and tolerability were assessed 
mainly by adverse events (AEs), serious AEs, vital 
signs, electrocardiograms. 
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The incidence rate of adverse events leading to 

treatment discontinuation is not signi�cantly dif-
ferent in both arms (9), with COPD worsening (ex-
acerbation) being most common. Most AEs were 
moderate – 47.4% in the glycopyrronium arm, 
and 48.4 in the tiotropium arm. The AE rate was 
comparable in both arms – 24.2% for glycopyrro-
nium, and 22.4% for tiotropium. This was true also 
for the cardiovascular or cerebrovascular serious 
AEs, observed in 3.4% and 3.5% of the patients on 
glycopyrronium and tiotropium, respectively (9). 
The rate of major adverse cardiovascular events 
(MACE) was low in both arms, but slightly higher 
with glycopyrronium (2.0%) compared to tiotro-
pium (1.1%). Based on these results, the authors 
came to the conclusion that glycopyrronium is 
a generally well-tolerated BD, with safety pro�le 
comparable to that of tiotropium (9).

The analysis of available data of the rate of 
AEs and side e�ects inherent to muscarinic an-
tagonists con�rms the very good safety pro�le of 
glycopyrronium and gives no reason for concern 
when used in COPD. No signi�cant issues, includ-
ing cardio-circulatory, were detected by the safe-
ty assessment of glycopyrronium, and its choli-
nolytic side e�ects are just slightly more frequent 
than those of placebo. Glycopyrronium should 
be used with caution in patients with COPD and 
close-angle glaucoma, urinary retention or renal 
failure.

Glycopyrronium bromide 50 μg inhaled once 
daily with the Breezhaler device is an e�ective, 
fast-acting bronchodilator in COPD patients, 
which improves dyspnea symptoms and health 
status, reduces exacerbation rate, and has an ef-
�cacy and safety pro�le comparable to that of 
tiotropium.

The article is sponsored by Novartis.

Честотата на нежелани събития, водещи до 
спиране на лечението, не се различава съ-
ществено в двете групи (9), като най-често се 
отбелязва влошаване (екзацербация) на ХОББ. 
Повечето от НС са били средно тежки – 47.4% 
в групата на glycopyrronium и 48.4 в тази на 
tiotropium. Честотата на сериозни НС е сходна 
в двете групи – 24.2% за glycopyrronium и 22.4% 
за tiotropium. Същото се отнася и за сърдечно- 
или мозъчно-съдовите сериозни НС, отбеля-
зани съответно при 3.4% и 3.5% от пациентите 
на glycopyrronium и tiotropium (9). Честотата 
на големи съдечно-съдови събития (MACE) е 
ниска в двете групи, но е малко по-голяма при 
glycopyrronium (2.0%) в сравнение с tiotropium 
(1.1%). Въз основа на тези резултати авторите 
заключават, че като цяло glycopyrronium е до-
бре поносим БД, с профил на безопасност схо-
ден с този на tiotropium (9).

Анализът на наличните данни за честота-
та на НС и на присъщите за мускариновите 
антагонисти странични ефекти потвържда-
ва много добрия профил на безопасност на 
glycopyrronium и няма основание за тревога 
при употребата му при ХОББ. Не са устано-
вени значими проблеми, вкл. кардио-цирку-
латорни, при оценката на безопасността на 
glycopyrronium, а холинолитичните странични 
ефекти са само малко по-чести в сравнение с 
наблюдаваните при плацебо. Употребата на 
glycopyrronium при пациенти с ХОББ и закри-
тоъгълна глаукома, задръжка на урината или 
бъбречна недостатъчност трябва да бъде пре-
ценявана много внимателно.

Glycopyrronium bromide, инхалиран веднъж 
дневно в доза 50 μg с Breezhaler при пациенти 
с ХОББ, е ефективен бронходилататор с бързо 
действие, подобрява симптомите на диспнеята 
и здравния статус, намалява честотата на екза-
цербациите и има профил на ефикасност и без-
опасност подобен на този за tiotropium.

Статията е публикувана със съдействието 
на Novartis. 
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БЕЛОДРОБНА ЛИМФАНГИОЛЕЙОМИ-
ОМАТОЗА: СЪВРЕМЕННИ ВИЖДАНИЯ 
И СПОДЕЛЯНЕ НА КЛИНИЧЕН ОПИТ
ЧАСТ І: СЪВРЕМЕННИ ВИЖДАНИЯ

Резюме
Лимфангиолейомиоматозата (ЛАМ) е рядко заболяване на белия дроб, което може да бъде 

наречено още полисистемно, поради честото засягане на бъбреци, ЦНС, лимфна система. ЛАМ 
е генетично детерминирана и се дължи на мутации в гените на туберозната склероза – TSC1 и 
TSC2.  Характеризира се с абнормна пролиферация на гладкомускулно-подобни клетки (ЛАМ 
клетки) в бронхиоли, лимфни съдове и вени.  Заболяването се развива спорадично (С-ЛАМ), 
или като част от  симптоматиката на т.н. Туберозен склерозен комплекс (ТС-ЛАМ). Клинично се 
изявява с кистична деструкция на белия дроб, рецидивиращи спонтанни пневмоторакси, прог-
ресираща  дихателна недостатъчност и наличие на коремни туморни формации (ангиомиоли-
поми, лимфангиолейомиоми и др.). Представяме наблюдение върху клиничната картина, ево-
люцията и лечението на 5 жени със спорадична ЛАМ.

Kлючови думи: лимфангиолейомиоматоза, генни мутации, белодробни кисти 
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Abstract
Lymphangioleiomyomatosis (LAM) is a rare lung disease, which can also be called multisystem 

because of the frequent involvement of the kidneys, central nervous system and lymphatic system. 
LAM is a genetically determined disease caused by mutations in the genes of tuberous sclerosis – 
TSC1 and TSC2. It is characterized by abnormal proliferation of smooth muscle-like cells (LAM cells) 
in the bronchioles, lymph vessels and veins. The disease can develop sporadically (C-LAM) or as 
part of the symptom complex of Tuberous sclerosis complex (TSC- LAM). It manifests clinically with 
cystic lung destruction, recurrent spontaneous pneumothoraxes, progressive respiratory failure, and 
presence of abdominal tumor formations (angiomyolipoma, lymphangioleiomyoma etc.). We present 
observations of the clinical expression, evolution and treatment of �ve women with sporadic LAM.

Key words: Lymphangioleiomyomatosis, Tuberous sclerosis, Lung cysts, Pneumothorax
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Introduction
Lymphangioleiomyomatosis (LAM) and tuber-

ous sclerosis (TS) are caused by genetic muta-
tions in some of the genes of the tuberous scle-
rosis located in loci, known as TSC1 and TSC2. 
Tuberous sclerosis is an autosomal dominant 
heritable disease in which all cells of the diseased 
organism carry the mutation, while sporadic 
mutation occurs randomly during early fetal de-
velopment. Sporadic LAM is characterized by so 
called mosaicity (presence of genetically normal 
cells and such that carry mutations) (4). Why the 
disease a�ects only females has not been estab-
lished yet. In their normal expression TSC1 and 
TSC2 genes have controlling-suppressive e�ect 
on the enzyme complex called mTOR pathway 
(5). This enzyme complex is responsible for basic 
cellular functions – growth, division and survival. 
Mutation in any of the genes of tuberous sclero-
sis results in a sustained activation of the mTOR 
pathway and uncontrolled growth of immature 
smooth muscle and perivascular epithelial cells 
called LAM cells. LAM cells express two lymphan-
giogenic growth factors: vascular endothelial 
growth factor C (VEGF-C) and vascular endothe-
lial growth factor D (VEGF-D). Proliferation of LAM 
cells in the lymphatics leads to their obstruction 
and formation of lymphangioleiomyomas, chy-
lothoraxes and chylous ascites, in venules causes 
hemosiderosis and hemoptysis, but the prolifera-
tion of LAM cells in the bronchioles has the most 
signi�cant clinical e�ect, resulting in air trapping, 
formation of bullae and pneumothoraxes. The 
imbalance of proteases/antiproteases (elastase/ 
alpha 1 - antitrypsin, metalloproteinases (MMPs)/
tissue inhibitor of metalloprotease (TIMPs) per-
haps also plays a role for the destruction of the 
lung parenchyma and the formation of cysts.

The incidence of sporadic LAM is approximate-
ly 3-5/1 000 000 people, or ~ 30-50000 worldwide. 

Въведение 
Лимфангиолейомиоматозата (ЛАМ) и тубе-

розната склероза (ТС) се причиняват от гене-
тични мутации в някой от гените на туберозна-
та склероза, разположени в локуси, наречени 
TSC1 и ТSC2 (8). Туберозната склероза е авто-
зомно-доминантно унаследимо заболяване и 
всички клетки на болния организъм са носите-
ли на мутацията, докато при спорадичната фор-
ма, мутацията възниква случайно, в ранното 
вътреутробно развитие. За спорадичната ЛАМ 
е характерна т.н. мозаичност (наличие на гене-
тично нормални клетки и такива, носители на 
мутация) (4). Не е установено защо заболяване-
то поразява само женския пол. В норма TSC1 и 
ТSC2 гените имат конттролиращо- супресивен 
ефект върху т.нар. mTOR ензимната каскада 
(mTOR pathway) (5). Този ензимен комплекс е 
отговорен за основни клетъчни функции – рас-
теж, делене и преживяемост. Мутация, в който 
и да е от гените на туберозната склероза, води 
до постоянна активация на mTOR веригата и 
до безкронтролен растеж на незрели гладко-
мускулни и периваскуларни епителни клетки – 
т.нар. ЛАМ клетки. ЛАМ клетките експресират 
два лимфангиогенни растежни фактора: съдов 
ендотелен растежен фактор С (VEGF-C) и съдов 
ендотелен фактор D (VEGF-D). Пролиферация-
та на ЛАМ клетките в лимфните пътища води до 
тяхната обструкция и формиране на лимфан-
гиолейомиоми, хилоторакс и хилозен асцит, 
във венулите – хемосидероза и последващо 
хемоптое. Най-съществен клиничен ефект има 
пролиферацията в бронхиолите с резултат air 
trapping, образуване на емфизематозни були, 
пневмоторакси. За деструкцията на белодроб-
ния паренхим и образуването на кисти веро-
ятно има значение и дисбаланса на протеази/
антипротеази (еластаза/алфа1 – антитрипсин, 
металопротеази (MMPs)/тъканни инхибитори 
на металопротеаза (TIMPs).

Честотата на спорадичната ЛАМ е прибли-
зително 3-5/1 000 000 души или ~ 30-50 000 в 

Фиг. 1. Множествени 
кисти в двата бели 

дроба.*

Fig.1. Multiple cysts in 
both lungs.*
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НА КЛИНИЧЕН ОПИТ

ЧАСТ І: СЪВРЕМЕННИ ВИЖДАНИЯ

Торакална Медицина
Том V, декември 2013, бр.4

обзори



45

Фиг. 2. Ангиолипом на 
левия бъбрек.*

Fig. 2. Angiolipoma of 
the left kidney.*

световен мащаб. Честотата на ЛАМ, свързана с 
туберозна склероза е 5 до 10 пъти по-голяма от 
тази на спорадичната, като се наблюдава при 
около 30-40 % от болните с ТС (6). В България 
няма регистър за пациентите с ЛАМ. Обект на 
нашето представяне е спорадичната лимфан-
гиолейомиоматоза.

Клиника: Заболяването засяга жени в дете-
родна възраст, като средна възраст на засег-
натите е ~ 35 години. Описани са единични 
случаи на постменопаузално засегнати жени, 
които са на естрогенова терапия (9). ЛАМ се ха-
рактеризира основно с формиране на кисти в 
белия дроб, най-често множествени и водещи 
до прогресивно увреждане на паренхима (фиг. 
1). Част от тези кисти формират субплеврални 
були, които спонтанно или посттравматично 
могат да руптурират и доведат до пневмото-
ракс. Обикновено болните с ЛАМ са асимптом-
ни до появата на първи спонтанен пневмото-
ракс, който предшества с около 3 до 5 години 
поставянето на диагнозата. Заболяването се 
изявява с прогресираща диспнея, спироме-
трични характеристики на бронхиална об-
струкция и имитира клиничното протичане на 
астма или ХОББ. 

Белодробната изява в голям процент от бол-
ните се асоциира с извънбелодробни находки: 
при около 50–80 % от случаите се съчетава с 
ангиомиолипоми на бъбреците, менингиоми 
в ЦНС и др. Следователно към клиниката на 
заболяването може да има и оплаквания, пре-
дизвикани от тези тумори, но най-често те са 
безсимптомни и се откриват случайно (фиг. 2).

ЛАМ обичайно се открива при високораз-
граничителен скенер (HRCT) на бял дроб, на 
който се установява наличие на белодробни 
кисти – патогномоничен белег, намиращ се 
при всички пациенти. Кистите обикновенно са 
кръгли, равномерно разпределени в белите 
дробове, заобиколени от нормален паренхим. 
Размерите варират значително, но обикновен-
но са около 2-5 mm в диаметър. За диагнозата 
е нужно наличието на минимум 10 кисти (8).

The frequency of LAM associated with tuberous 
sclerosis is 5 to 10 times greater than that of the 
non-systemic, as is observed in 30-40% of pa-
tients with TS (6). In Bulgaria a register of patients 
with LAM does not exist. The object of our presen-
tation is sporadic lymphangioleiomyomatosis.

Clinical presentation: The disease a�ects 
women during their childbearing years; the aver-
age age is ~ 35 years. Isolated cases of a�ected 
postmenopausal women who are receiving es-
trogen therapy are described in the literature (9). 
LAM is mainly characterized by the formation of 
multiple cysts in the lungs, leading to progressive 
damage of the parenchyma (�g. 1). Some of these 
cysts form subpleural bullae that can rupture 
spontaneously or traumatically and lead to pneu-
mothorax. Usually patients are asymptomatic un-
til the appearance of the �rst spontaneous pneu-
mothorax, which precedes about 3 to 5 years the 
diagnosis of LAM. The disease is manifested by 
progressive dyspnoea, spirometry characteristics 
of bronchial obstruction, and mimics the clinical 
course of asthma or COPD.

In a large percentage of patients, pulmonary 
manifestations are associated with extrapulmo-
nary �ndings: in about 50-80% of cases they are 
combined with angiomyolipoma of the kidney 
(�g. 2), meningioma in the CNS, etc. Therefore, in 
the clinical presentation of the disease may occur 
symptoms caused by these tumors, but most often 
they are asymptomatic and are found incidentally.

Diagnosis: LAM is commonly detected by High-
resolution CT scan (HRCT) of the lungs which can 
reveal cysts – a pathognomonic sign found in all 
patients. Cysts are usually round, evenly distrib-
uted in the lungs, surrounded by normal paren-
chyma. The size varies considerably, but is usually 
about 2-5 mm in diameter. For diagnosis, the pres-
ence of at least 10 cysts is necessary (8). 
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Белодробната бипсия потвърждава диа-
гнозата. От патохистологична гледна точка 
наличието на два вида лезии характеризи-
рат ЛАМ: кисти и мултифокалната нодуларна 
пролиферация на незрели гладко-мускулни 
и периваскуларни епителоидни клетки (ЛАМ 
клетки). Тези клетки се отличават с характерна 
клетъчна морфология и позитивна имунореак-
тивност към гладкомускулния актин, десмин и 
HMB–45.

Лабораторните методи за поставяне на ди-
агнозата са със сравнително ограничена стой-
ност. Генетичното изследване за TSC1/TSC2 
гените е с голяма информативна стойност, на-
сочващо ни за очакваните патологични наход-
ки и за индивидуализиране на терапевтичния 
подход. Изследването се извършва в единични 
генетични лаборатории в страната и е сравни-
телно трудно достъпно поради високата цена 
на китовете. Изследването на VAGF–D (Васку-
ларен ендотелен растежен фактор-D) от своя 
страна може да бъде използван за разграни-
чаване от други белодробни заболявания с 
кистозна характеристика (12). Понастоящем 
клиничната полза на VAGF–D не е напълно 
уточнена, но се смята, че стойности >800pg/ml 
в комбинация с типични кистични промени на 
HRCT е специфична за ЛАМ, докато стойности 
под това ниво не изключват диагнозата.

Функционална оценка: Стойностите на 
ФЕО1 от спирометрията и на дифузионния 
капацитет (DLCO) корелират с тежестта на па-
тологичните изменения и служат както за на-
чална оценка на заболяването, така и за про-
следяване на прогресията му. Функционалното 
проследяване трябва да бъде извършвано на 
3 до 6 месечни интервали, в зависимост от те-
жестта и прогресията на заболяването.

За поставяне на сигурна диагноза ЛАМ 
са ни нужни характерен образ на HRCT и бе-
лодробна биопсия, отговаряща на патохис-
тологичните харакеристики за ЛАМ, или ха-
рактерен образ от HRCT и някое от следните: 
ангиомиолипом на бъбрек, торакална или 
абдоминална хилозна колекция, лимфангио-
лейомиома, лимфен възел, засегнат от ЛАМ. 
Вероятната диагноза се базира на клиника и 
характерен образ от HRCT плюс някое от след-
ните: ангиомиолипома (на бъбрек) и торакална 
или абдоминална хилозна колекция. Диагноза-
та се приема за възможна при характерен об-
раз на HRCT.

Диференциална диагноза на ЛАМ можем 
да направим с редица други заболявания, про-
явяващи се с белодробни кистозни измене-
ния. С повишено внимание трябва да се мисли 
за Белодробна Лангерхансова хистиоцитоза 
(LCH), Емфизем на белия дроб, Лимфоцитарна 
интерстициална пневмония и Заболяването на 
Бърт – Хог – Дъбс ( болест на Кникенберг – Хор-
сищайн ). С по-малък процент вероятност в ди-
ференциално-диагностичен план е нужно да се 
изключи Паракокциидомикоза (Бразилска), Ал-

Lung biopsy con�rms the diagnosis. Presence of 
two types of histologic �ndings characterizes LAM: 
cysts and multifocal nodular proliferation of imma-
ture smooth muscle and perivascular epitheloid 
cells (LAM cells). These cells feature a characteristic 
cell morphology and positive immunoreactivity 
for smooth muscle actin, desmin and HMB-45. 

Laboratory methods for diagnosis have rela-
tively limited value. Genetic testing for TSC1/TSC2 
genes is of great informative value, directing to the 
expected pathological �ndings and individualiza-
tion of the therapeutic approach. It is performed 
only in a few genetic laboratories in the country 
and is relatively di�cult to access due to the high 
price of the method. VEGF-D (vascular endothelial 
growth factor-D) blood tests can be used to distin-
guish LAM from other pulmonary cystic diseases 
(12). At present the clinical bene�t of VEGF-D is 
not completely clear but it is believed that val-
ues >800pg/ml in combination with typical cystic 
changes on HRCT are speci�c to LAM, while values 
below that level do not exclude the diagnosis. 

Functional assessment: the values of FEV1 from 
spirometry and the di�using capacity (DLCO) cor-
relate with the severity of the pathological lesions 
and are used for an initial evaluation of the disease 
and also to monitor its progress. The functional 
monitoring should be conducted on 3 to 6 months 
intervals, according to the severity and progres-
sion of the disease.

To set a de�nitive diagnosis of LAM are needed 
characteristic or compatible HRCT and lung biopsy 
�tting the pathological criteria for LAM or charac-
teristic HRCT and any of the following: angiomyo-
lipoma (kidney), thoracic or abdominal chylous 
e�usion, lymphangioleiomyoma or lymph-node 
involved by LAM (8).

The probable diagnosis is based on characteris-
tic clinical history and HRCT image, or compatible 
HRCT and any of the following: angiomyolipoma 
(kidney) thoracic or abdominal chylous e�usion. 
The diagnosis is considered possible in the pres-
ence of characteristic or compatible HRCT (8).

Di�erential diagnosis of LAM can be made 
with a wide range of diseases presenting with 
pulmonary cystic changes. The primary di�eren-
tial diagnosis includes pulmonary Langerhans cell 
histiocytosis (LCH) and emphysema. Less common 
diseases that should also be considered in di�er-
ential diagnosis include lymphocytic interstitial 
pneumonitis and Birt–Hogg–Dubé (BHD) syn-
drome, Parakoktsiidomikoza (Brazilian), alveolar 
septal amyloidosis, light chain-deposition disease, 
Follicular alveolitis, Sjogren syndrome, broncho-
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веоларна септална амилоидоза, Заболяване на 
леките вериги, Фоликуларен алвеолит, Синд-
ром на Сьогрен, Бронхопулмонална дисплазия, 
Лимфангиоматоза (Болест на Горхам ) и др.

Скрининг при ЛАМ. MRI скрининг на ЦНС 
е нужен при болни с неврологична симптома-
тика, както и при такива които са на лечение 
с прогестерон или се планува такова, за да 
се изключи менингиом (8). Прието е, че при 
асимптомни пациентки, не е необходимо CT 
на абдомен за търсене на туморни формации. 
Бол ните с ЛАМ анамнестично и клинично тряб-
ва да бъдат обстойно изследвани за изключва-
не на TSC. Рутинно генетично изследване не се 
препоръчва.

Лечение на ЛАМ. На този етап на познание 
на заболяването, все още няма открито ка-
тегорично лечение за ЛАМ. От една страна в 
момента се прилага симптоматична терапия – 
бронходилататори, при нужда кислородолече-
ние и др. Изграден е алгоритъм от препоръки 
към болните с ЛАМ – избягване на цигарения 
дим, провеждане редовни ваксинации за грип 
и пвевмококова ваксина, спазване на специал-
на диета, бедна на мазнини и др. От друга стра-
на стои патогенетичното лечение, на което се 
възлагат големите надежди за бъдещ контрол 
на заболяването. Разполагаме с няколко ос-
новни групи медикаменти: 

Хормонални препарати: Като заболяване, 
засягащо предоминантно жените, се смята, че 
ЛАМ се потенцира от нивата на естрогените 
в организма. Този неоспорим факт води след 
себе си методи на терапия като оофоректо-
мия, лечение с тамоксифен, прогестерон, 
Гонадотропин релизинг хормон (ГнРХ) – ана-
лози. На този етап хормоналното лечение е с 
недоказани ползи. При определени условия 
е доказал ефективност единствено Прогесте-
рон (Агестин) (8), като при приложението му 
се препоръчва клинично и лабораторно про-
следяване на 3 месеца. При прогресия след ед-
ногодишно лечение, се препоръчва спирането 
му. При стабилност на заболяването не бива да 
се използват други хормонални препрати (8). 
Изключение прави прогресивното намаление 
на белодробната функция (6).

Статини: Предвид хилозните изливи, могат 
да бъдат използвани препарати, намалява-
щи нивата на холестерола в серума – статини. 
Също така се препоръчва хранителен режим 
и диета, бедна на мазнини, (със или без супле-
ментация на средноверижни триглицериди). 
Съществуват проучвания, показващи положи-
телен ефект от Симвастатин в комбинация с 
mTOR инхибитори (2).

Доксициклин: Като допълнение към него-
вото антибактериално действие, той инхибира 
синтеза и активността на няколко металопро-
теинази и инхибира пролиферацията на реди-
ца клетъчни редици. Приложението на Докси-
циклин при болни с ЛАМ дава данни за забавяне 
на прогресията на белодробната находка (3).

pulmonary dysplasia, lymphangiomatosis (Gor-
ham 's disease) and others.

Screening in LAM: MRI screening of CNS is 
needed in patients with neurological symptoms, 
as well as in those that are on progesterone treat-
ment, or such is planned, to exclude meningioma 
(8). It is assumed that in asymptomatic patients is 
not necessary to perform CT of abdomen in order 
to search for tumor formations. Patients with LAM 
should be thoroughly investigated (history and 
physical evidences) to exclude TSC. Routine ge-
netic testing is not recommended.

LAM therapy: At this level of knowledge of the 
disease there is no cure for LAM. On one hand is 
symptomatic therapy - bronchodilators, oxygen 
when needed, etc. An algorithm with recommen-
dations for patients with LAM has been created. 
It includes avoiding cigarette smoke, conducting 
regular vaccinations for �u and pneumococcal 
vaccination, a special low fat diet and others. On 
the other hand is the pathogenetical treatment on 
which great hopes are set for achieving control of 
the disease in the future. There are several groups 
of drugs:

Hormone therapy. As a disease a�ecting pre-
dominantly women LAM is believed to be po-
tentiated by estrogen levels in the body. This un-
deniable fact entails methods of therapy such as 
oophorectomy, Tamoxifen, Progesterone, Gonado-
tropin releasing hormone (GnRH) - analogues. At 
this stage, hormone treatment is with unproven 
bene�ts. Only Progesterone (Agestin) (8) has been 
proven e�ective under certain conditions. When 
administered, clinical and laboratory follow-up 
every three months is recommended. Progression 
of the disease after one year of treatment is an in-
dication for its discontinuation. When stability of 
the disease is reached other hormonal medicines 
should not be used (8), exception is made when 
there is progressive decline in lung function (6).

Statins. Concerning the chylous e�usions drugs 
that lower the cholesterol levels in serum may be 
used – statins. Low-fat diet (with or without me-
dium-chain triglycerides supplementation) is rec-
ommended. There are studies showing a positive 
e�ect of Simvastatin in combination with mTOR 
inhibitor (2).

Doxycycline. In addition to its antibacterial ac-
tivity, it inhibits the synthesis and activity of several 
metalloproteinases, also inhibits the proliferation 
of several cell lines. Administration of Doxycycline 
in patients with LAM gives data for the delay of 
progression of the pulmonary lesions (3).
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mTOR инхибитори: Сиролимус (Рапами-
цин): Блокира свръхактивацията на mTOR 
ензимната каскада. Води до възстановяване 
клетъчната функция на фона на наличните де-
фектни гени. През 2011 г. излезе резултатът от 
MILES (The Multicenter International LAM E�cacy 
of Sirolimus). Това е единственото интернацио-
нално, мултицентрово, рандомизирано, пла-
цебо-контролирано пручване за ефекта и без-
опасността на Сиролимус за лечение на ЛАМ. 
Проучването е с продължителност 12 месеца 
– период през който пациентките са приемали 
2 mg от медикамента дневно с целева серум-
на концентрация 5-15 ng/ml. Резултатите сочат 
спиране на прогресията на заболяването, уста-
новено чрез стабилизиране на белодробната 
функция и подбрение качеството на живот на 
болните, приемали активното вещество, спря-
мо тези с плацебо (5). Установяват се още ефекти 
върху екстрапулмоналните прояви на ЛАМ. Ле-
чението със Сиролимус се провежда при строг 
контрол на серумно ниво. Съществуват публи-
кации, че поддържането на по-ниски серумни 
концентрации (5 ng/ml или по-малко) имат схо-
ден ефект върху белодробната функция и хи-
лозните колекции с по-високите серумни кон-
центрации (1, 6). След постигане на търсеното 
ниво в кръвта, ефектът от терапията трябва да 
се следи на 3 месеца. При съмнение за толеранс 
към медикамента периодът може да се скъси. И 
друг по-нов mTOR инхибитор – Еверолимус се 
цитира с редуциращ ефект върху размерите на 
наличните ангиомиолипоми (10).

Интересен е въпросът с комбиниране на ме-
дикаментите по между си и диференциране на 
лечението според рецепторите, установени 
при отделния болен. Съществуват проучвания, 
които показват добър ефект при комбинира-
не на медикаменти насочени срещу estrogen-
ERK2 сигналната каскада и такива към mTORC1 
каскадата (7). 

Най-радикалното, но за този момент трудно 
постижимо лечение на ЛАМ, е белодробната 
трансплантация. Болните са показани за бе-
лодробна трансплантация, когато достигнат 
по критериите на NYHA клас 3 или 4, със сил-
но намалена белодробна функция и капацитет 
(V'O2,max <50%; хипоксия и т.н ) (8).

Лечение на усложненията: Плевродеза с 
талк, механично абразио, плевректомия и др. 
са ефективно средство на избор при болни с 
пневмоторакс (фиг. 3). За активно кървене при 
ангиомиолипома, може като ниско-инвазивен 
метод да се приложи артериална емболизация. 
При липса на активно кървене се препоръчва 
запазване на прилежащия бъбрек, ако няма 
суспекция за малигненост на лезията. Болни-
те с ЛАМ имат повишен риск за менингиома в 
ЦНС. Появата и растежът й се потенцират при 
лечение с прогестерон. При подобно усложне-
ние лечението следва съответните неврохи-
рургични протоколи. ЛАМ е асоциирана също 
така с редуцирана костна минерална плътност 

mTOR inhibitors. Sirolimus (rapamycin) blocks 
mTOR activation of downstream kinases. In this 
way the function of the cells with defective TSC 
gene is restored. In 2011, the result of the MILES 
(The Multicenter International LAM E�cacy of Siro-
limus) was published. This is the only international, 
multicenter, randomized, placebo-controlled trial 
for the e�ect and safety of Sirolimus in the treat-
ment of LAM. The study lasted 12 months – a pe-
riod during which patients received 2 mg of the 
drug per day with a target serum concentration of 
5-15 ng/ml. The results indicate stopping the pro-
gression of the disease determined by stabilizing 
lung function and improvement of the quality of 
life of patients who received the active substance, 
compared to those with placebo (5). Additional 
e�ects on extrapulmonary manifestations of LAM 
are observed. Sirolimus treatment is conducted 
under strict control of serum levels. There are 
publications that the maintenance of a low se-
rum concentration (5 ng/ml or less) has similar ef-
fect on the lung function and chilous collections 
compared to the higher serum concentrations (1, 
6). After achieving the desired level in the blood, 
the e�ect of therapy should be monitored every 3 
months. Upon doubt of a tolerance to the medica-
tion this period may be shortened. Another new 
mTOR inhibitor – Everolimus is reported to have a 
reducing e�ect on the size of present angiomyoli-
pomas (10). 

Interesting questions arise about the combina-
tions of drugs with each other and di�erentiation 
of the treatments according to the receptors ex-
pressed in the individual patients. There are stud-
ies that show good e�ect of combining drugs di-
rected against estrogen-ERK2 signaling cascade 
and such to the mTORC1 pathway (7).

The most radical, but di�cult to realize treat-
ment of LAM is lung transplantation. Patients are 
indicated for lung transplantation when the crite-
ria of NYHA class 3 or 4 are reached and maximal 
oxygen consumption (V'O2, max) is <50% (8).

Treatment of complications: Pleurodesis with 
talc, mechanical abrasio, pleurectomy are e�ective 
treatments of choice in patients with pneumotho-
rax. For bleeding angiomyolipoma, arterial embo-
lization may be applied as a low invasive method. 
In the absence of active bleeding and no suspicion 
of malignancy of the lesion, preservation of the ad-
jacent kidney is recommended. Patients with LAM 
have increased risk of meningioma in the CNS. Its 
appearance and growth are potentiated by pro-
gesterone treatment. For such a complication rel-
evant neurosurgical treatment protocols should 
be followed. LAM is associated with reduced bone 
mineral density in a signi�cant degree. Early initia-
tion of aggressive therapy in patients with severe 
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в сигнификантна степен. За това се препоръч-
ва ранно започване на агресивна терапия при 
пациентки с тежка ЛАМ и остеопения. Нужно е 
да бъдат посъветвани за правилни физически 
тренировки и поддържане на адекватна телес-
на маса. 

Съвети към бременните и контрол на бре-
менността. По време на бременност същест-
вува повишен риск от активация на заболява-
нето, както и от кървене на ангиомиолипоми. 
Коректно е жени, с тежко прогресиращо забо-
ляване, да бъдат информирани за вероятните 
усложнения и да бъдат посъветвани да не пред-
приемат забременяване, а бременни болни да 
бъдат активно наблюдавани. В световната ме-
дицинска литература съществуват редица пуб-
ликации, показващи резултати от наблюдение 
на бременни с ЛАМ. При тях се е отчита прогре-
сия на белодробната находка с напредване на 
бременността. Около месец след раждането, 
активността на ЛАМ и реналните ангиомиоли-
поми намаляват без лечение (11).

Прогноза – Дифузионният капацитет (DLCO) 
и форсирания експираторен обем за една се-
кунда (FEV1) се смятат за най-добри индикато-
ри за прогресията на заболяването. Заболя-
ването прогресира до развитие на дихателна 
недостатъчност и дясна сърдечна слабост. 

*Снимковият материал е от клиничните случаи 
и принадлежи на авторите.

Фиг. 3. Частичен пнев-
моторакс при пациентка 

с ЛАМ.*

 Fig. 3. Partial 
pneumothorax in patient 

with LAM. *

LAM and osteopenia is recommended. Patients 
must be advised for correct physical exercise re-
gime in order to maintain adequate body weight 
(�g. 3).

Advice to pregnant women, and birth con-
trol. During pregnancy there exists an increased 
risk of activation of the disease and bleeding from 
angiomyolipoma. Women with severe progressive 
disease should be aware of the possible complica-
tions and advised not to become pregnant. Preg-
nant patients should be actively monitored. There 
are several publications presenting results of mon-
itoring pregnant women with LAM. They report 
progression of pulmonary �nding as pregnancy 
progresses. About a month after birth, the activity 
of LAM and renal angiomyolipoma reduce without 
treatment (11).

Prognosis: Di�usion capacity (DLCO) and forced 
expiratory volume in one second (FEV1) are consid-
ered the best indicators of the disease progression. 
The disease progresses to chronic respiratory fail-
ure and right heart failure.

*Pictures of the clinical cases belong to the authors.
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БЕЛОДРОБНА ЛИМФАНГИОЛЕЙОМИ-
ОМАТОЗА: СЪВРЕМЕННИ ВИЖДАНИЯ 
И СПОДЕЛЯНЕ НА КЛИНИЧЕН ОПИТ
ЧАСТ ІІ: КЛИНИЧЕН ОПИТ

Резюме
Лимфангиолейомиоматозата (ЛАМ) е рядко заболяване на белия дроб, което може да бъде на-

речено още полисистемно поради честото засягане на бъбреци, ЦНС, лимфна система. ЛАМ е ге-
нетично детерминирана и се дължи на мутации в  гените на туберозната склероза - TSC1 и TSC2.  
Характеризира се с абнормна пролиферация на гладкомускулно-подобни клетки (ЛАМ клетки) 
в бронхиоли, лимфни съдове и вени.  Заболяването се развива спорадично (С-ЛАМ) или като 
част от  симптоматиката на т.н. туберозен склерозен комплекс (ТСК - ЛАМ). Клинично се изявя-
ва с кистична деструкция на белия дроб, рецидивиращи спонтанни пневмоторакси , прогреси-
раща  дихателна недостатъчност и наличие на коремни туморни формации (ангиомиолипоми, 
лимфангиолейомиоми и др.). Представяме наблюдение върху клиничната картина, еволюцията 
и лечението на 5 жени със спорадична ЛАМ.

Kлючови думи: лимфангиолейомиоматоза, туберозна склероза, белодробни кисти, пневмо-
торакс 
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Abstract
Lymphangioleiomyomatosis (LAM) is a rare lung disease, which can also be called multisystemic 

because of the frequent involvement of the kidneys, central nervous system and lymphatic system. 
LAM is a genetically determined disease caused by mutations in the genes of tuberous sclerosis 
-TSC1 and TSC2. It is characterized by abnormal proliferation of smooth muscle-like cells (LAM cells) 
in the bronchioles, lymph vessels and veins. The disease can develop sporadically (C - LAM) or as 
part of the symptom complex of Tuberous sclerosis complex (TSC - LAM). It manifests clinically with 
cystic lung destruction, recurrent spontaneous pneumothoraxes, progressive respiratory failure, and 
presence of abdominal tumor formations (angiomyolipoma, lymphangioleiomyoma etc.). We present 
observations of the clinical expression, evolution and treatment of �ve women with sporadic LAM.  

Key words: Lymphangioleiomyomatosis, Tuberous sclerosis, Lung cysts, Pneumothorax
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Цел на нашата работа е да се представи 
собствен клиничен опит от 5 жени с лимфан-
гиолеомиоматоза, диагностицирани и наблю-
давани в МБАЛ “Токуда болница София“, за 
периода 2011-2013 год. Пациентките са на въз-
раст  от 35 до 54 год. При 4 от 5-те диагнозата 
е поставена при изследвания във връзка със 
спонтанен пневмоторакс(и), а при една – при 
случайно компютър-томографско изледване. 
И при 5-те пациентки липсват данни за  фамил-
на унаследимост на заболяването. Пациентки 
№2 и №5 (табл. 1) нямат оплаквания от страна 
на дихателната система, а останалите съобща-
ват за различна по тежест диспнея при усилие: 
от едва осезаема при големи физически нато-
варвания, до тежка и инвалидизираща (паци-
ент №4).  При пациент №1 са налице 2 спонтан-
ни пневмоторакса за 2 години, при №2 – 3 за 1 
година, при №4 – 3 за 5 години. При пациент 
№3 диагнозата се поставя след 2-ри спонта-
нен пневмоторакс за 1 година, усложнен от 
инфекция с мултирезистентен  Pseudomonas 

The aim of this publication is to present our 
clinical experience with 5 women with LAM diag-
nosed and monitored in MHAT “Tokuda Hospital 
So�a” for the period  2011 – 2013. Patients ranged 
in age from 35 to 54 were diagnosed during ex-
aminations conducted in relation to spontaneous 
pneumothorax, and one diagnosis was based on 
accidental CT examination. In all 5 patients no 
family history of the disease existed. Patients № 2 
and № 5 (Table 1) had no complaints of respirato-
ry system. The other patients reported dyspnoea 
at exertion with varying severity: from barely no-
ticeable on large exercise (patient № 3) to severe 
and disabling (patient № 4). Patient № 1 had two 
spontaneous pneumothoraces in 2 years, № 2 
had 3 pneumothoraces in 1 year, and № 4 had 3 in 
5 years. In patient № 3 the diagnosis was set after 
the second spontaneous pneumothorax compli-
cated by infection with multi-drug resistant Pseu-
domonas Aeruginosa, subcutaneous emphysema 
and respiratory failure unsuccessfully treated in 
another hospital. Patient № 5 was completely as-
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Таблица 1. 

Пациент №1 Е. Т. №2 В. Х. №3 Н. А. №4 С. Д. №5 Д. С.

Възраст при поставяне на диагнозата 35 35 45 54 46

Клинични симптоми  
до поставяне на диагноза

2 год. 1 год. 1 год. 5 год. -

Брой спонтанни пневмоторакси 2 3 2 3 0

Клинична картина
Суха кашлица, спон-

танни пневмоторакси
спонтанни пневмо-

торакси

Диспнея при усилие, 
спонтанни пневмо-

торакси

Суха кашлица, Диспнея 
при усилие, спонтанни 

пневмоторакси
Без клинична изява

Sat02 97% 95% 84% 93% 98%

Диагнозата  
е доказана с:

HRCT фиг.№ 1 фиг.№ 2 фиг.№3 фиг.№ 4 фиг.№ 5

Хистология Да Да Да Да Не

Извън белодробно засягане Не
Ангиомиолипом на 

ляв бъбрек

Ангиолипом на десен 
надбъбрек, липом на 

десен бъбрек

Ангиолипом 
около мускулус псоас 

декстра(фиг.6)
Не

Функционално проследяване

нулев месец

FVC% 80.0 72.8 90.3 63.3 108.0

FEV1 % 77.0 66.3 59.2 32.4 80.0

FEV1 / FVC% 81.0 79.14 56.3 43.5 64.0

(DLCO SB) % 47.0 80.85 32.0 65.4 64.0

3-ти месец

FVC% 107.0 105.7

FEV1 % 92.0 67.6

FEV1 / FVC% 72.0 55.3

(DLCO SB) % 59.0 37.8

6-ти месец

FVC% 107.0 76.0 103.2

FEV1 % 95.0 76.1 65.8

FEV1 / FVC% 75.0 86.8 54.85

(DLCO SB) % 57.0 84.5 36.5

1 година

FVC% 119.0

FEV1 % 77.6

FEV1 / FVC% 56.03

(DLCO SB) %
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Aeruginosa, подкожен емфизем и дихателна 
недостатъчност, неуспешно лекувани в друго 
лечебно заведение. Пациент №5 е напълно 
безсимптомна, без пневмоторакси.

И при петте пациентки диагнозата е базира-
на на HRCT на бял дроб със сходни данни за 
двустранна дифузна  кистична  преустройка 
на белодробния паренхим (фиг. 1-5). При 4 от 
петте  (от №1 до №4) диагнозата е потвърдена 
чрез белодробна биопсия. Материал от белия 
дроб при три от пациентките е взет по време 
на  терапевтичното овладяване на пневмо-
торакса, а при пациент №3, на по-късен етап, 
след овладяване на белодробнта инфекция 
и усложненията, описана по-горе. И при 4-те 
пациентки хистологичната картина е сходна – 
пролиферация на гладкомускулни клетки в сте-
ните на алвеоли, бронхиоли, лимфни канали и 
плевра, силно редуциран лумен на бронхиоли, 
емфизем. При №2 е проведено имунохисто-
логично изследване с резултат HMB45focal +  
/Smooth Muscle Actin +, и положителна ядрена 

Тable 1. 

Patient №1 Е.Т. №2 V. H. №3 N. A. №4 S.D. №5 D. S.

Age at setting diagnosis 35 35 45 54 46

Clinical symptoms  
to diagnosis

2 years 1 year 1 year 5 years -

Number of spontaneous pneumothorax 2 3 2 3 0

Clinical presentation
Spontaneous 

pneumothorax, cough
Spontaneous 

pneumothorax

Dispnoea at exertion, 
Spontaneous 

pneumothorax

Cough, dispnoea at 
exertion, Spontaneous 

pneumothorax
Asymptomatic

Sat02 97% 95% 84% 93% 98%

The diagnosis  
is proven by:

HRCT Fig. №1 Fig. №2 Fig. №3 Fig. №4 Fig. №5

Histology Yes Yes Yes Yes No

Extrapulmonary involvment
 

No 
Angiomyolipoma  

of left kidney
Angiolipoma of right 

kidney
Angiolipoma of 

musculus psoas dextra
No

Functional monitoring

Zero month

FVC% 80.0 72.8 90.3 63.3 108.0

FEV1 % 77.0 66.3 59.2 32.4 80.0

FEV1 / FVC% 81.0 79.14 56.3 43.5 64.0

(DLCO SB) % 47.0 80.85 32.0 65.4 64.0

3th month

FVC% 107.0 105.7

FEV1 % 92.0 67.6

FEV1 / FVC% 72.0 55.3

(DLCO SB) % 59.0 37.8

6th month

FVC% 107.0 76.0 103.2

FEV1 % 95.0 76.1 65.8

FEV1 / FVC% 75.0 86.8 54.85

(DLCO SB) % 57.0 84.5 36.5

1 year

FVC% 119.0

FEV1 % 77.6

FEV1 / FVC% 56.03

(DLCO SB) %
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ymptomatic with no history of pneumothorax.

In all �ve patients the diagnosis was based on 
HRCT of the lung with similar data for bilateral dif-
fuse cystic remodeling of lung parenchyma (�g. 
1-5). In four (№ 1 to № 4) the diagnosis was con-
�rmed by lung biopsy. Material from the lungs in 
three of the patients was taken during the thera-
peutic management of the pneumothorax, in 
patient № 3 the lung biopsy was performed after 
overcoming of the pulmonary infection and com-
plications described above. In all four patients the 
histology �ndings were similar – proliferation of 
smooth muscle cells in the walls of the alveoli, 
bronchioles, lymph channels, and pleura, strong-
ly reduced lumen of bronchioles, emphysema. In 
patient № 2 immunohistological examination was 
conducted with result HMB45focal + /Smooth 
Muscle Actin +, and positive nuclear expression 
of estrogen receptor (ER). 
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експресия на етрогенови рецептори (ER). При 
пациент № 5 хистологична верификация на 
този етап не е предприета. При нея е изслед-
ван VEGF-D, който е в норма.

Чрез компютър-томографско или магнитно-
резонансно изследване  при 3 от 5-те пациент-
ки е установено  извънбелодробно засягане. 
Касае се за безсимптомни липоми и ангиоли-
поми, чиято локализация е отразена в табл. 1. 

От функционална гледна точка  пациент № 2 
и № 5 се представят с лек обструктивен синд-
ром и  леко намаление на дифузионния ка-
пацитет. При  пациент № 1 са налице сходни, 
но по-изявени находки, които при проследя-
ване за около 2 години не показват значима 
прогресия. Трите пациентки  са без  патоге-

Фиг. 1. КАТ на пациент №1.
Fig. 1. CT scan of Patient №1.

Фиг. 3. КАТ на пациент №3.
Fig. 3. CT scan of Patient №3.

Фиг. 5. КАТ на пациент № 5.
Fig. 5. CT scan of Patient № 5.

Фиг. 2. КАТ на пациент №2 – частичен пневмоторакс 
в ляво.
Fig. 2. CT scan of Patient №2.

Фиг. 4. КАТ на пациент № 4.
Fig. 4. CT scan of Patient № 4.

Фиг. 6. Ангиолипом около мускулус псоас декстра при 
пациент № 4.
Fig. 6. Angiolipoma around m.psoas dextra in patient №4.

случаи от 
клиничната 

практика
БЕЛОДРОБНА ЛИМФАНГИО-

ЛЕЙОМИОМАТОЗА: СЪВРЕМЕННИ 
ВИЖДАНИЯ И СПОДЕЛЯНЕ НА 

КЛИНИЧЕН ОПИТ
ЧАСТ ІІ: КЛИНИЧЕН ОПИТ

Торакална Медицина
Том V, декември 2013, бр.4

In Patient № 5 histological veri�cation at this 
point is not taken, only VEGF-D level was exam-
ined and it was within normal range.

By CT or magnetic resonance study in 3 of the 
5 patients, extrapulmonary involvement was 
found. These are asymptomatic lipomas and an-
giolipomas whose location is described in Table 
1. Functional assessment: patient № 2 and № 
5 are presenting with a slight obstructive syn-
drome and a slight decrease in di�using capac-
ity.  Functional �ndings in patient № 1 are similar, 
but more prominent and at follow-up of ~ 2 years 
don’t demonstrate signi�cant progression. These 
three patients are receiving neither symptomatic 
nor pathogenetical treatment.
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нетично или симптоматично лечение. При па-
циенти № 3 и № 4 заболяването протича със 
значително по-тежки функционални наруше-
ния, а при  №4 и с дихателна недостатъчност. 
При тях е започнато  патогенетично лечение 
с Rapamun(Сиролимус)  в  начална доза 1mg/
дневно, с последваща корекция на дозата за 
достигане на серумно ниво 5-15 ng/ml. Същите  
две пациентки  имат клиничен и функционален 
ефект от добавяне на инхалаторно лечение с 
фиксирана комбинация ИКС/ЛАМА, по-изразе-
но при пациентка № 3.
Дискусия

От клиничния си опит можем да кажем, че 
спорадичната форма на ЛАМ се представя със 
сходна начална симптоматика и лесно разпоз-
наваем  компютър-томографски образ, но с 
различна тежест и прогресия на функционал-
ните увреди. При диагностициране на забо-
ляването оценяваме функционалната тежест, 
след което следим прогресията на заболяване-
то. Пациентките с леки функционални увреди 
и бавна прогресия проследяваме без лечение, 
докато при пациентките  с тежки функционални 
нарушения и/или прогресиращо заболяване, 
патогенетичното лечение с mTOR инхибитори  
е  средство на избор. Установихме допълнител-
ни ползи от подържащото инхалаторно лече-
ние с фиксирани комбинации. Талкирането на 
плеврите прилагаме не само като терапевтич-
на мярка при пневмоторакс, но и като профи-
лактично средство: при 2 от пациентките с на-
преднали структурни промени  на втори етап 
беше талкиран  разгънатия бял дроб.
Заключение

В световен аспект до този момент се смята,че 
ЛАМ е едно заболяване с бенигнен характер, 
но с малигнена прогресия. Новото патогене-
тично лечение е обещаващо и се очаква да  по-
добри   прогнозата на тези пациентки, доскоро  
считани за нелечими .  Групирането на болните 
от ЛАМ според рецепторите, които експреси-
рат техните болестно изменени белодробни 
клетки, отваря теми за бъдещи  дискусии. 
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In patients № 3 and № 4 the disease proceeds 
with more severe functional impairment, № 4 has 
also respiratory failure. Pathogenetical treatment 
with Rapamun (Sirolimus) was initiated in these 
two patients. The initial dose was 1mg/daily with 
subsequent dose adjustments in order to achieve 
a serum level 5-15ng/ml. These two patients have 
a clinical and functional e�ect of adding inhaler 
treatment with a �xed combination ICS/LAMA, 
more distinct in patient № 3.

Discussion
From our clinical experience, we can say that 

sporadic LAM presents with similar initial symp-
toms and easily recognizable computer tomogra-
phy images, but it varies in the severity and the 
progression of functional impairments. When we 
diagnose LAM we assess the functional severity, 
and then follow the progression of the disease. 
We follow up patients with minor functional im-
pairment and slow progression without treat-
ment, while in patients with severe functional 
impairment and / or progressive disease patho-
genetical treatment with mTOR inhibitors is the 
treatment of choice. We observed additional ben-
e�ts of continuous inhaler treatment with �xed 
combinations. Talc pleurodesis was applied not 
only as a therapeutic measure in pneumotho-
rax, but also as a prophylactic measure. In 2 of 
the patients with advanced structural changes 
talc pleurodesis was performed on the expanded 
lung for prophylaxis of pneumothorax.

Conclusion
Currently it is believed that LAM is a disease of 

benign nature, but with malignant progression. 
The new pathogenetical treatment with mTOR in-
hibitors is promising and is expected to improve 
the prognosis of patients previously considered 
incurable. The grouping of LAM patients accord-
ing to the receptors of their altered lung cells 
opens up topics for future discussions.
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Резюме
Съдовите аномалии на органите на дишането са редки и протичат с нехарактерни симптоми. 

Хемангиомът е най-често срещания съдов тумор в областта на главата и шията. Хемангиомите 
са доброкачествени васкуларни аномалии, които се характеризират с доброкачествена проли-
ферация на кръвоносните съдове. Хемангиомите на ларинкса или трахеобронхиалното дърво 
се срещат изключително рядко. Представяме клиничен случай на рядка форма на ларингиален 
хемангиом и нейното ендоскопско лечение.

Ключови думи: задух, кашлица, дисфония, ларингиален тумор, хемангиом, ювенилен хеман-
гиом
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Abstract
Vascular anomalies which a�ect the organs of the respiratory system are rare and have unusual 

symptoms. Hemangiomas are the most common vascular tumors seen in the head and neck area. 
Hemangiomas are benign vascular anomalies characterized by benign proliferation of blood vessels. 
Laryngeal hemangiomas or hemangiomas of the tracheobronchial tree are very rare. We are presenting 
a clinical case of a very rare form of laryngeal hemangioma and its endoscopic treatment.  

Key words: shortness of breath, cough, dysphonia, laryngeal tumor, hemangioma, juvenile 
hemangioma
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Хемангиомите на ларинкса се разделят на 
ювенилни и хемангиоми  при възрастни. Юве-
нилните се появяват няколко месеца след раж-
дане в субглотиса и са животозастрашаващи, 
тъй като могат да доведат до обструкция на 
дихателните пътища и кръвоизливи. Такива 
лезии се откриват едновременно и на други 
места – кожа, кости, очи и в почти всички въ-
трешни органи.

По-голямата част ювенилните хемангиоми 
включват главата и шията. Те са рядкост в уст-
ната кухина, но може да се появят на езика, уст-
ните, устната лигавица, венците, лигавицата на 
небцето, слюнчените жлези, алвеоларния гре-
бен, и челюстните кости (1, 2, 3, 4, 10).

Най-често се диагностицират чернодробни-
те хемангиоми. Те са не-кистозно чернодробно 
увреждане, което може в някои случаи да съз-
даде диагностични проблеми, особено в педи-
атричната практика (7). 

Оралните хемангиоми са доброкачествени 
съдови лезии и са сравнително редки. Хисто-
патологичното изследване е задължително по-
ради факта, че те имат сходни клинични и хис-
топатологични характеристики с много други 
доброкачествени и злокачествени тумори от 
съдов произход (6). 

При възрастните хемангиомите се локали-
зират в супраглотиса. Най-често се дължат на 
злоупотреба с тютюнопушене, алкохол, нара-
няване (травма) на гласните връзки и ларинк-
са. Проявяват се с пресипналост (дрезгавост) 
на гласа и затруднение в дишането.

 За първи път ларингеалният хемангиом 
е описан през 1871г. от  Makenzi. През 1921 
Sweetser  за първи път разграничава субглоти-
сен хемангиом при дете от супраглотисен при 
възрастен.

 Макроскопски хемангиомите са мековати, 
варират по цвят от червени до синкави в зави-
симост от степента на кръвоснабдяване; могат 
да бъдат плоски или полипоидни.

Микроскопски хемангиомите се разделят 
на капилярни и кавернозни. Ювенилните са 
най-често капилярни, а при възрастните те са 
кавернозни. За разлика от капилярните, при 
кавернозните хемангиоми съдовите простран-
ства са по-малко, но са по-големи и се намират 
по-дълбоко субмукозно. Забавеният кръвоток 
в тези зони може да доведе до организация на 
тромби и дистрофични калцификати в рамките 
на разширените съдови пространства.
Клиничен случай

Представяме 61 годишен бял мъж, с оплак-
вания от дисфония, напредващ инспираторно/
експираторен задух, кашлица и оскъдна екс-
пекторация. Пациентът съобщава за начало 
на задуха преди повече от 2 години, посте-
пенно напредващ, придружен от спадане на 
гласа. Постепенно се появява и суха дразнеща 
кашлица, и чувство за „чуждо тяло в гърлото”. 
Пациентът е консултиран и лекуван за брон-
хиална астма, без ефект. След проведена фи-

Laryngeal hemangiomas are two types – juve-
nile and adult hemangiomas. Juvenile hemangio-
mas (JH) are subglottic and occur a few months 
after birth. They are life-threatening because they 
may cause obstruction of the airways and bleed-
ing. Such lesions are simultaneously found in 
other areas – skin, bones, eyes, and in almost all 
internal organs. 

The majority of juvenile hemangiomas involve 
head and neck. They are rare in the oral cavity 
but can appear on the tongue, lips, oral mucosa, 
gums, palate mucosa, salivary glands, alveolar 
ridge, and jaw bones (1, 2, 3, 4, 10). 

Liver hemangiomas are the most frequent ones. 
They are non-cystic liver lesions which can cause 
diagnostic problems in some cases, especially in 
the pediatric practice (7). Oral hemangiomas are 
benign vascular lesions and are comparatively 
rare. A histopathological examination is manda-
tory due to the fact that they have similar clinical 
and histopathological characteristics with a lot of 
other benign and malignant tumors of vascular 
origin (6). 

In adults hemangiomas are located in the su-
praglottis area. Most often they are due to tobac-
co and alcohol abuse, trauma on the vocal cords 
and larynx. There is hoarseness of the voice and 
breathing di�culty. 

Laryngeal hemangioma was �rst described in 
1871 by Makenzi. In 1921 Sweetser �rst distin-
guishes between subglottic hemangioma in a 
child and supraglottic hemangioma in an adult.  

Macroscopically, hemangiomas are soft tumors. 
They vary in color from red to bluish depending 
on the degree of blood supply. They can be �at 
or polypoid.

Microscopically, hemangiomas divide into cap-
illary and cavernous. Juvenile hemangiomas are 
most often capillary, while adult hemangiomas 
are cavernous. Unlike capillary, in the case of 
cavernous hemangiomas the vascular spaces are 
fewer but larger, and are located deeper in the 
submucosa. The slow blood �ow can lead to orga-
nization of thrombi and dystrophic calci�cations 
within the wide vascular spaces.

Clinical case
We present a 61-year-old white man complain-

ing of dysphonia, progressive inspiratory/expi-
ratory dyspnea, cough and poor expectoration. 
The patient began feeling dyspnea more than 2 
years ago, which was gradually progressive, ac-
companied by dysphonia. Also, there gradually 
appeared dry irritating cough and “the foreign 
body sensation in the throat”. The patient was 
consulted and treated for bronchial asthma with-
out e�ect. After �brobronchoscopy, a change in 
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бробронхоскопия се установява изменение в 
областта на ларинкса и пациентът е насочен за 
диагностично доуточняване, и терапия. 

Извършеното бронхологично изследване 
под локална анестезия показа туморно обра-
зувание с приблизителни размери 0.7/1.0 cm, 
ангажиращо предна комисура на истински 
гласни връзки. Формацията е респираторно 
подвижна при фонация и респирация, с тъм-
носинкав оттенък и не кърви при контакт с фи-
бробронхоскопа (фиг. 1).

Дистално подлежащите структури са интакт-
ни, със запазен релеф и анатомични съотноше-
ния (фиг. 2).

На следващ етап под обща анестезия с из-
ползване на ларингиална маска се извърши 
електрохирургична бримкова резекция (50W 
мощност) на туморното образувание (фиг. 3).

Патоморфологичната верификация показа 
картината на кавернозен хемангиом (фиг. 4).

Пациентът понесе манипулацията добре, 
липсваше дисфония и задух. На мястото на за-
хващане остана малък дефект, неповлияващ 
респирацията и фонацията (фиг. 5). След един 

the larynx was seen and the patient was directed 
to further specifying and therapy.  

The bronchological examination under local 
anaesthesia showed tumor with approximate di-
mensions 0.7/1.0 cm, involving anterior commis-
sure of true vocal cords. The formation is respira-
tory moving during phonation and respiration, 
with dark-bluish tint and it doesn’t bleed during 
contact with the �brobronchoscope (�g. 1).

The distal underlying structures are intact, with 
preserved surface and anatomical proportions 
(�g. 2).

At the next stage, under general anaesthesia, 
loop electrosurgical excision (power 50W) of the 
tumor was performed using laryngeal mask (�g. 3). 

The pathomorphological veri�cation showed 
the picture of cavernous hemangioma (�g. 4).

The patient underwent the manipulation well. 
There were no dysphonia and dyspnea. There is 
a small defect left at the place of forming which 
doesn’t in�uence respiration and phonation (�g. 

Фиг. 1. Туморно образувание с приблизителни раз-
мери 0.7/1.0 cm, ангажиращо предна комисура на 
истински гласни връзки, с тъмносинкав цвят.
Fig. 1. Tumor with approximate dimensions 0.7/1.0 
cm, involving anterior commissure of true vocal cords 
colored with dark-bluish tint.

Фиг. 3. Електрохирургична бримкова резекция 
(50W мощност) на туморното образувание.
Fig. 3. The loop electrosurgical excision (power 50W) 
of the tumor.

Фиг. 2. Нормален ендоскопски образ на дистално 
подлежащите структури.
Fig. 2. Intact distal underlying structures.

Фиг. 4. Хистолотична картина на кавернозен хеман-
гиом.
Fig. 4. Histology – cavernous  hemangioma.
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месец болният се яви на контролен преглед, 
без субективни оплаквания. На фиг. 5 ясно 
личи мястото на захващане на кавернозният 
хемангиом по предна комисура. 

5). After one month the patient came to an ex-
amination without having subjective complaints. 
On �g. 5 the place of formation of the cavernous 
hemangioma on anterior commissure is clearly 
seen. 
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Фиг. 5. Остатъчни промени след 
манипулацията – личи мястото 
на захващане на кавернозният 
хемангиом по предна комисура. 
Fig. 5. Residual changes after the 
procedure – the place of formation 
of the cavernous hemangioma on 
anterior commissure is clearly seen.

Пациентът продължи терапията с Пропрано-
лол в доза 2 mg/kg, без странични явления и 
добра поносимост. По желание на болния  не 
се извършиха допълнителни хирургични на-
меси и той остана за динамично наблюдение.

Обсъждане
По литературатурни данни най-честата ло-

кализация на ювенилните хемангиоми (ЮХ) е 
в областта на шията и главата (5). Локализации 
в областта на хипофаринкса и ларинкса са из-
ключително редки. Ранната  хирургическа на-
меса може успешно и бързо да доведе до от-
лични резултати. В случаи когато хемангиома 
не подлежи на хирургично лечение (особено 
при вродено засягане на очите), терапията с 
Пропранолол може да има добро повлиява-
не. Друга алтернатива е местно аплициране на 
стероид (9). Терапията на ЮХ е нелека  задача. 
В терапевтичен план се използват орални кор-
тикостероиди (ОКС) и пропранолол. Използ-
ването на Пропранолол се понася по-леко и 
качеството на живот е по-добро при пациенти 
с цервикофациален ЮХ (5).

Друга алтернатива в лечебен аспект е интра-
лезионално инжектиране на 3% натриев те-
традецил сулфат, като склерозиращ агент при 
лицеви хемангиоми. Това е безопасно лечение 
с приемливи резултати. Склеротерапия с 3% 
натриев тетрадецил сулфат осигурява добра 
подготовка за друга хирургична намеса. Като 
тази техника предлага на пациента значител-
но облекчаване на симптомите, с минимални 
усло жнения (8). Tang и сътрудници (11) описват 
изследвне при 11 деца със субглотична стено-
за в следствие на хемангиома. Неоперативно-
то лечение с пропранолол в доза 1 mg/kg на 
ден до третия ден, и 2 mg/kg дневно след шес-
тия ден. Авторите описват подобряване диша-
нето и увеличаване лумена на субглотисната 
стеноза – при  стеноза от 3.9 на 5.0 mm, и от 

The patient continued his therapy with pro-
pranolol (dose 2mg/kg), without side e�ects and 
having good tolerance. At the request of the pa-
tient, additional surgical interventions were not 
performed and he remained for dynamic obser-
vation.
Discussion

According to literature data the most common 
localization of the juvenile hemangiomas (JH) is 
the area of the neck and the head (5). The local-
izations in the area of the hypopharynx and the 
larynx are very rare. An early surgical interven-
tion can successfully and quickly lead to excel-
lent results. In the cases when the hemangioma 
can not undergo surgical treatment (especially in 
case of congenital eye involvement) the therapy 
with propranolol can have a bene�cial in�uence. 
Another alternative is local application of a ste-
roid (9). The therapy of JH is not an easy task. Oral 
corticosteroids (OCS) and propranolol are used as 
a therapy. The application of propranolol is toler-
ated more easily and the quality of life of patients 
with cervicofacial JH is better (5).

Another alternative treatment is intralesional 
administration of 3% sodium tetradecyl sulfate 
as a sclerosing agent in cases of facial hemangio-
mas. It’s a safe treatment with acceptable results. 
The sclerotherapy with 3% sodium tetradecyl sul-
fate ensures good preparation for another surgi-
cal intervention. This technique gives the patient 
signi�cant symptom relief, with minimal compli-
cations (8). Tang and assistants (11) report an ex-
amination of 11 children with subglottic stenosis 
as a result of the hemangioma. The non-surgical 
treatment is with propranolol dose of 1mg/kg 
daily until the third day and 2mg/kg daily after 
the sixth day. The authors report improvement 
in breathing and augmentation of the lumen of 
the subglottic stenosis from 3.9 to 5.0 mm, and 
from 1.5-2.0 mm in younger patients. 24-48 hours 



61

1.5 на 2.0 mm при по-малки пациенти. След 24-
48 часа от третирането, всички деца са имали 
подобрение на дишането, което бе потвърде-
но чрез фибро-ларингоскопия. Няма значими 
ЕКГ, кръвни и  биохимични промени по време 
на лечението. Две от децата са имали хипо-
гликемия при първата доза. При пет деца, ле-
чението се спира след 6 до 11 месеца, поради 
бронхообструктивни симптоми. Нито едно от 
децата в тази група не е имало доказателства 
за рецидив. При пет деца, които са спрели ле-
чение, нарастването на субглотичната стеноза 
е по-малко от 10% от диаметъра.

Won et all. (12), описват хемангиом ангажи-
ращ фаринкса и достигащ до хранопровода, 
който би могъл да бъде погрешно диагности-
циран като варици. Този хемангиом е протичал 
асимптомно при 42 годишен мъж с разширени 
кръвоносни съдове в хранопровода, които са 
били случайно открит при ендоскопия.  Подоб-
ни хемангиоми могат да причинят дрезгав глас, 
задух или дисфагия. Клиничното протичане на 
ювенилните и хемангиомите при възрастни е 
различно. То зависи от органа който е засегнат 
и степента на неговото засягане. В диференци-
ално диагностично отношение хемангиомите 
трябва да се разграничават от телеангиекта-
зии, от полип на гласните връзки и от разра-
стване на гранулационна тъкан в областта на 
гласните връзки.

 Предпочитано лечение е лазерна ексцизия, 
терапия със стероиди и хирургична ексцизия, 
терапията с пропранолол и 3% натриев тетра-
децил сулфат. Факторите, които определят из-
бора на лечение, са възрастта, хистологичния 
вид (кавернозен, капилярен) и локализацията 
на тумора. Ювенилните могат да претърпят 
спонтанна регресия, но това не се наблюдава 
при хемангиомите у възрастни пациенти.

after treatment, all children had improvement in 
breathing which was con�rmed with �brolaryn-
goscopy. There are no signi�cant ECG, blood and 
biochemical changes during the therapy. Two of 
the children were with hypoglycemia after the 
�rst dose. Five of the children stopped the thera-
py after 6 to 11 months due to broncho-obstruc-
tive symptoms. None of the children in this group 
had evidence for recurrence. Five of the children 
who stopped the therapy have enlargement of 
subglottic stenosis with less than 10% of the di-
ameter. 

Won et all. (12), report a hemangioma involv-
ing the pharynx and reaching the esophagus, 
which could be wrongly diagnosed as varices. 
This hemangioma developed asymptomatically 
in 42-year-old man with dilated blood vessels in 
the esophagus, which were accidentally discov-
ered during endoscopy. Such hemangiomas can 
cause hoarseness, dyspnea or dysphagia. The 
clinical course of the juvenile and adult hemangi-
omas is di�erent. It depends on the organ which 
is a�ected and the degree of a�ection. In terms of 
di�erential diagnosis, hemangiomas must be dis-
tinguished from teleangiectasiae, from vocal cord 
polyp and from enlargement of the granulation 
tissue in the area of the vocal cords. 

 

The preferable treatment is laser excision, ste-
roid therapy and surgical excision, therapy with 
propranolol and 3% sodium tetradecyl sulfate. 
The factors which determine the treatment are 
age, histological kind (cavernous, capillary) and 
the location of the tumor. The juvenile hemangio-
mas have the potential for spontaneous regres-
sion but this is not observed in the cases of adult 
patients. 
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ДИХАТЕЛНИ НАРУШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ 
НА СЪН И ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ
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Резюме
Предсърдното мъждене е заболяване, причинено от много фактори. В последните години се 

установи връзка между дихателните нарушения по време на сън и възникването на предсърдно 
мъждене (ПМ). Патофизиологичните механизми, които взимат участие в неговото възникване, 
са многообразни. До момента са проведени много  проучвания, които доказват връзката меж-
ду обструктивната сънна апнея (ОСА) и ПМ. В представените от нас два клинични случая при 
пациенти с ПМ са регистрирани различни дихателни нарушения по време на сън. След тяхната 
корек ция следва бързо възстановяване на нормалния сърдечен ритъм. Диагностиката и лече-
нието на дихателните нарушения по време на сън водят до намаляване честотата на ПМ и спо-
магат за неговото лечение. 

Ключови думи: дихателни нарушения по време на сън, обструктивна сънна апнея, сърдечни 
аритмии, предсърдно мъждене, CPAP, BiPAP
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Abstract
Atrial �brillation (AF) is a disorder caused by many factors. In recent years it has been established the 

association between sleep breathing disorders (SBD) and the occurrence of atrial �brillation. There 
are di�erent pathophysiological mechanisms that participate in its origin. Many studies show the 
relationship between obstructive sleep apnea (OSA) and AF. In the presented two cases patients with 
di�erent breathing disorders during sleep have AF. The normal heart rhythm is rapidly restored after 
their correction. The early diagnosis and treatment of respiratory disorders during sleep reduce the 
incidence of AF, and may contribute to its treatment.

Key words: sleep breathing disorders, obstructive sleep apnea, cardiac arrhythmias, atrial �brillation, 
CPAP, BiPAP.
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Въведение: 
Предсърдното мъждене (ПМ) е многофак-

торно заболяване. В последните години се 
натрупаха  данни, които подкрепят твърде-
нието, че дихателните нарушения по време на 
сън са едни от причините, които допринасят 
за неговото настъпване (4, 12). Основна част 
от патофизиологичните механизми, по които 
обструктивната сънна апнея (ОСА) и другите 
дихателни нарушения по време на сън водят 
до ПМ, са вече уточнени –  хипоксемия и хи-
поксия, затлъстяване, повишено отрицателно 
интраторакално налягане, дилатация на пред-
сърдията, хипертония, автономен дисбаланс, 
диастолна дисфункция (4, 12). 

Симулирането на ОСА в здрави индивиди 
(чрез маньовъра на Müller), предизвиква ос-
тро настъпващи промени в размерите на ля-
вото предсърдие. Същевременно при болни 
с дихателни нарушения по време на сън се 
описва хронично нарастване на размерите на 
предсърдията (11, 17, 18). ОСА води до про-
мяна в активността на ганглиевите плексуси 
и инервацията на сърцето, като по този начин 
оказва влияние върху предсърдния рефракте-
рен период (8). До момента съществуват мно-
го данни, резултат от различни проучвания, 
които доказват връзката между дихателните 
нарушения по време на сън и ПМ. Все още не 
е напълно уточнен ефекта от лечението с CPAP 
върху ПМ, което изисква провеждането на още 
клинични проучвания в тази насока (12).

Представяме ви два клинични случая на 
пациенти с ПМ и новодиагностицирани диха-
телни нарушения по време на сън. След ко-
ригиране на нарушенията и нормализиране 
на апнея-хипопнея индекса, при двамата па-
циенти се възстановява нормалния сърдечен 
ритъм.
Клиничен случай 1.

Мъж на 55 годишна възраст постъпва в кли-
никата за диагностично уточняване и лечение. 
Съобщава за хъркане, спиране на дишането по 
време на сън и изразена дневна сънливост. От 
пет години е с артериална хипертония, макси-
мални стойности на артериалното налягане 
(АН) до 170/100 mmHg. На фона на лечение 
с Еналаприл 2х10 mg и Хидрохлоротиазид 
12.5mg, пациентът е със стойности на АН 120-
130/70-80 mmHg. Пациентът е с ПМ, с давност 
над един месец. Поради неуспех от антиарит-
мичната медикаментозна терапия е плануван 
за електрокардиоверзио. Като подготовка за 
манипулацията провежда лечение с Конкор 
2х5mg и Синтром по схема.

При прегледа на пациента се установяват 
следните отклонения във физикалния статус: 
обезитет II степен (ръст 171cm, тегло 112kg, 
БМИ 38.3); отслабено везикуларно дишане, без 
прибавени хрипове. При аускултация на сър-
цето се установява еуритмична сърдечна дей-
ност със сърдечна честота (СЧ) 68 уд/мин.

От лабораторните изследвания липсват от-

Introduction: 
Atrial �brillation (AF) is a multifactorial disease. 

In recent years, accumulated data veri�ed that 
breathing disorders during sleep are some of 
the reasons that contribute to its occurrence (4, 
12). The essential part of the pathophysiological 
mechanisms by which OSA and other disturbanc-
es lead to AF are already speci�ed –  hypoxemia 
and hypoxia, obesity, negative intrathoracic pres-
sure, atria enlargement, hypertension, autonomic 
dysregulation, diastolic dysfunction (4, 12).

Simulation of OSA in healthy individuals 
(through Müller’s maneuver), causes acute 
changes in the left atrial size. However, chronic 
increase in atrial size is described in patients with 
respiratory disorders during sleep (11, 17, 18). 
OSA causes a change in the activity of ganglion 
plexuses, and in the intrinsic cardiac nervous sys-
tem, all of which appear to a�ect the atrial refrac-
tory period (8). A lot of data from di�erent studies 
show the relationship between respiratory distur-
bances during sleep and AF. On the other hand 
the e�ect of CPAP treatment on AF is not fully 
clari�ed, which requires more research in this area 
(12).

We present two clinical cases of patients with 
newly diagnosed AF and respiratory disorders 
during sleep. The correction of disturbances and 
recovering of normal apnea-hypopnea index 
leads to the resumption to normal sinus rhythm 
in these patients.

Case report 1.
A 55 years old man was admitted to hospital 

for diagnostic and treatment procedures. His 
complaints were snoring, apnea during sleep and 
marked daytime sleepiness. Reported for arte-
rial hypertension from �ve years with maximum 
blood pressure (BP) 170/100 mmHg. Mainte-
nance treatment with Enalapril 2x10 mg and Hy-
drochlorothiazide 12.5mg leads to well control of 
blood pressure  (BP) (120-130/70-80 mmHg). The 
patient was with diagnosed AF one month ago. 
Due to the failure of medical antiarrhythmic treat-
ment the patient was planned for electrocardio-
version. The patient was on therapy with Concor 
2x5 mg and Sintrom in scheme preparation for 
the manipulation. 

Physical examination: The following devia-
tions were found: Obesity Grade II (height 171cm, 
weight 112kg, BMI 38.3), weakened vesicular 
breathing without added sounds. During cardiac 
auscultation the heart rate (HR) was regular – 
68bpm.

There were no deviations in hematological 
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клонения в хематологията. Основните биохи-
мични показатели, стойностите на тироидсти-
мулиращия хормон (TSH) и имунореактивния 
инсулин (IRI) са представени на таблица 1. 
Единствените регистрирани отклонения са по-
вишени стойности на IRI – 34.31mU/l и пикочна-
та киселина – 659.9mmol/l. От функционалното 
изследване на дишането (ФИД) се установява 
смесен тип вентилаторно нарушение. Резул-
татите от кръвно-газовия анализ са предста-
вени в таблица 2. Налична е хипоксемия при 
нормокапния. Електрокардиограмата  показва 
предсърдно трептене с функционален AV-блок 
5:1, индиферентна позиция, сърдечна честота 
70 уд/мин, QRS – 60msec, QT – 280msec, QTcF – 
302msec (фиг. 1).

Ехокардиографията установява следната 
находка: Аорта корен – 26mm, проксимална 
асцендентна аорта – 37mm, ляво предсърдие 
– парастернално – 48mm, лява камера – Теле-
систолен размер/Теледиастолен размер (ТСР/
ТДР) – 31/47 mm; Телесистолен обем/Теледи-
астолен обем (ТСО/ТДО) – 37/104 ml; Фрак-
ция на скъсяване (ФС) – 35%; Фракция на из-
тласкване (ФИ) – 64%; септум на лява камера 
– 12mm; задна стена на лява камера – 13mm; 
дясна камера – диастолен размер – 34mm; 
предна стена на дясна камера – 7mm; митрал-
на клапа с регургитация 0 – I; трикуспидална 
клапа –  регургитация I. В заключение: ехокар-
диографската находка отговаря на двукамерна 
хипертрофия с диастолна дисфункция. Дила-

values from blood tests. The main biochemical 
parameters, the values of thyroid stimulating 
hormone (TSH) and immunoreactive insulin (IRI) 
are shown in table 1. The only abnormal elevated 
levels were IRI – 34.31 mU/l, and uric acid – 659.9 
mmol/l. Pulmonary function tests (PFT) showed 
mixed ventilatory disturbances. The results of 
blood gas analysis were presented in table 2. They 
indicated presence of hypoxemia with normo-
capnia. Electrocardiogram: atrial �brillation with 
a functional AV – block 5:1, normal axis, heart rate 
about 70bpm, QRS – 60msec, QT – 280msec, QTcF 
– 302msec (�g. 1).  

Echocardiography found the following: Aorta 
root – 26mm, proximal ascending aorta – 37mm, 
left atrium (parasternal) – 48mm, left ventricle: 
LV systolic diameter/LV diastolic diameter  31/47 
mm; Telesistolic volume/Telediastolic volume – 
37/104 ml; Fractional shortening – 35%, Left ven-
tricular ejection fraction (LVEF) – 64%, left ventric-
ular septal – 12mm; rear wall of the left ventricle 
– 13mm; diastolic right ventricular size – 34mm; 
anterior wall of the right ventricle – 7mm; mitral 
valve regurgitation 0 – I; tricuspid valve regurgita-
tion  I. In conclusion, the echocardiography �nd-
ings correspond to two-chamber hypertrophy 
with diastolic dysfunction, right cavities dilation, 
and mild insu�ciency of tricuspid valve.

Табл. 1. Лабораторни показатели.

Лабораторен  
показател

Клиничен  
случай 1

Клиничен  
случай 2

Референтни  
стойности

АСАТ 32 39 5-40 U/l

АЛАТ 28 37 5-40 U/l

ГГТ 43 33 5-50 U/l

АФ 100 67 56-119 U/L
Креатинин 90.1 107 74-127 mmol/l

Пикочна киселина 659.9 538.0 214-488 mmol/l

Кръвна захар 6.1 8.3 2.8-6.1 mmol/l

Холестерол-HDL 1.15 1.39  Над 1.0 mmol/l

Холестерол-LDL 2.02 3.88 2.6-3.2 mmol/l

Холестерол-VLDL 0.45 0.86 До 0.9 mmol/l

Холестерол 3.62 6.13 3.4-5.2 mmol/l

Триглицериди 1.05 1.94 0.5-2.2 mmol/l

TSH 1.400 1.950 0.270-4.2 mU/l

IRI 34.31 54.35 3.0-20.0 mU/l

Table 1. Laboratory data.

Laboratory report Case report 1 Case report 2 Reference value

ALAT 32 39 5-40 U/l

ASAT 28 37 5-40 U/l

GGT 43 33 5-50 U/l

Alkaline phosphatases 100 67 56-119 U/L
Creatinine 90.1 107 74-127 mmol/l

Uric acid 659.9 538.0 214-488 mmol/l

Glucose 6.1 8.3 2.8-6.1 mmol/l

Cholesterol-HDL 1.15 1.39 Above 1.0 mmol/l

 Cholesterol -LDL 2.02 3.88 2.6-3.2 mmol/l

Cholesterol -VLDL 0.45 0.86 Upto 0.9 mmol/l

 Total Cholesterol 3.62 6.13 3.4-5.2 mmol/l

Triglycerides 1.05 1.94 0.5-2.2 mmol/l

TSH 1.400 1.950 0.270-4.2 mU/l

IRI 34.31 54.35 3.0-20.0 mU/l

Фиг. 1. ЕКГ преди лечението - предсъдно трептене с функциона-
лен AV - блок 5:1, индиферентна позиция, сърдечна честота 70 у/
мин., QRS - 60 msec., QT - 280 msec, QTcF - 302 msec.

Fig. 1. ECG before treatment - atrial �brillation with a functional AV 
- block  5:1, normal axis, heart rate 70 bpm., QRS - 60 msec., QT - 280 
msec, QTcF - 302 msec.
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тирани десни кухини. Лекостепенна трикуспи-
дална инсуфициенция.

При полисомнографското изследване е уста-
новена тежка степен на дихателни нарушения 
по време на сън с апнея/хипопнея индекс от 
57.8. За периода на целия запис (204.5 минути 
сън) са регистрирани 124 обструктивни и 16 
смесени апнеи, както и 57 хипопнеи. Продъл-
жителността на кислородна сатурация (СатО2) 
под 75% е 35:33.0 минути, като най-ниската от-
четена стойност на СатО2 е 66%.

След започване на лечение с неинвазивна 
венитлация – апарат BiPAP по време на сън, се 
коригират напълно дихателните нарушения. 
Нормализира се апнея/хипопнея индекса – 
4.2. Пациентът отказва насроченото планово 
кардиоверзио. На контролния преглед, един 
месец от началото на неинвазивната вентила-
ция по време на сън, се установява възстано-
вяване на синусовия ритъм. От ЕКГ – синусов 
ритъм, индиферентна позиция, сърдечна чес-
тота 75 уд/мин., PR – 220msec, QRS – 60msec, QT 
– 360msec, QTcF – 402msec, реполаризация – в 
норма (фиг. 2).
Клиничен случай 2.

Пациент на 74 годишна възраст е насочен 
за диагностично уточняване по повод лесна 
умора при обичайни физически усилия, днев-
на сънливост, хъркане и епизоди на спиране 
на дишането по време на сън, често нощно 
уриниране. Анамнестично съобщава за дълго-
годишна хронична обструктивна белодробна 
болест (ХОББ), поради която е на инхалаторна 
терапия с Будезонид/Формотерол 160/4.5mcg. 
С артериална хипертония с давност над 20 
години, дислипидемия и прояви на сърдечна 
недостатъчност в последните три години. Про-
вежда лечение с Бизопролол 5mg, Рамиприл 
2х10 mg, Хидрохлоротиазид 12.5mg, Розувас-
татин 10mg и Фуроземид 40mg. С персистира-
що ПМ с давност пет месеца, поради което е 

Polysomnography found severe breathing dis-
orders during sleep with apnea/hypopnea index 
(AHI) of 57.8. For the period of the entire record 
(204.5 minutes of sleep) were registered 124 ob-
structive and 16 mixed apneas and 57 hypopneas. 
The duration of the oxygen saturation (SatO2) less 
than 75% is 35.33.0 minutes. The lowest recorded 
value of SatO2 was 66%.

After starting BiPAP therapy during sleep the 
respiratory disorders were fully corrected. The 
AHI was normalized – 4.2. The patient refused a 
scheduled electrocardioversion. After a month of 
non-invasive ventilation during sleep physical ex-
amination established normal sinus rhythm. ECG 
report showed sinus rhythm, normal axis, heart 
rate 75bpm, PR – 220msec, QRS – 60msec, QT – 
360msec, QTcF – 402msec, normal repolarization  
(�g. 2).

Case report 2.
A 74 years old patient was referred in hospi-

tal for diagnostic clari�cation. His complaints 
were: fatigue in normal physical activity, daytime 
sleepiness, snoring and episodes of interrupted 
breathing during sleep, frequent nighttime urina-
tion. He has a long history for chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD), treated with inhaled 
Budesonide/Formoterol 160/4.5 mcg. The patient 
is with arterial hypertension dating back more 
than 20 years, dyslipidemia and manifestations 
of heart failure in the last three years.   He was 
treated with Bisoprolol 5mg, Ramipril 2x10 mg, 
Hydrochlorothiazide 12.5mg, Rosuvastatin 10mg 
and Furosemide 40mg. Diabetes mellitus type 2 
was diagnosed in 2009 and was treated with Met-
formin 2x1000 mg. and relevant diet. The patient 
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Табл. 2. Кръвно-газов анализ.

Показател от КГА Клиничен  
случай 1

Клиничен  
случай 2

рН 7.446 7.492

РаО2 74.3 mmHg 72.6 mmHg
РаСО2 36.4 mmHg 38.8 mmHg

НСО3 24.5 mmol/l 29.0 mmol/l
ВЕ 0.9 mmol/l 5.5 mmol/l

SatО2 95.6 % 96.3%

Table 2. Blood gases analysis.

 Case report 1 Case report 2

рН 7.446 7.492

РаО2 74.3 mmHg 72.6 mmHg
РаСО2 36.4 mmHg 38.8 mmHg

НСО3 24.5 mmol/l 29.0 mmol/l
ВЕ 0.9 mmol/l 5.5 mmol/l

SatО2 95.6 % 96.3%

Фиг. 2. ЕКГ един месец след началото на лечението - синусов 
ритъм, индиферентна позиция, сърдечна честота 75 у/мин., PR 
- 220 msec., QRS - 60 msec., QT - 360 msec, QTcF - 402 msec., репо-
ларизация в норма.

Fig. 2. ECG one month after beginning of treatment - sinus rhythm, 
normal axis, heart rate 75 bpm., PR - 220 msec., QRS - 60 msec., QT - 
360 msec, TcF - 402 msec., normal repolarization.
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назначен Амиодарон 200mg дневно и антикоа-
гулантна терапия със Синтром. От 2009 година 
установен захарен диабет 2 тип, заради който 
приема Метформин 2х1000mg и спазва съот-
ветен диетичен режим. 

От физикалния преглед се установява 
обезитет II степен (ръст 167cm, тегло 103kg, 
БМИ 36.9). Сърдечната дейност е аритмична с 
честота 89 уд/мин, пулсов дефицит 7 уд/мин. 
Периферните съдови пулсации на долните 
крайници са леко отслабени. При прегледа на 
останалите органи и системи не се регистри-
рат патологични находки.

От проведените лабораторни изследвания 
хематологията не показва отклонения. Резул-
татите от основните биохимични показатели са 
представени в таблица 1, а данните от кръвно-
газовия анализ – в таблица 2. Регистрирани са 
отклонения в стойностите на кръвната захар 
– 8.3mmol/l; пикочна киселина – 538.0mmol/l,  
холестерол – 6.13mmol/l, холестерол-LDL – 
3.88mmol/l  и IRI – 54.35mU/l. При пациента се 
установява хипоксемия (PaO2 72.6mmHg) при 
парциално налягане на въглеродния диоксид 
в кръвта в референтни стойност, а при ФИД – 
обструктивен тип вентилаторно нарушение. 
От ЕКГ се регистрира предсърдно мъждене, 
лява електрическа позиция, сърдечна честота 
110 уд/мин., QRS – 90msec, QT – 320msec, QTcF 
– 433msec, ляв преден хемиблок, без репола-
ризационни промени (фиг. 3).

При ехокардиографска оценка са измерени 
следните показатели: Аорта корен – 27mm, 
проксимална асцендентна аорта – 37mm, ляво 
предсърдие, парастернално – 42mm, лява ка-
мера – ТСР/ТДР 33/47 mm; ТСО/ТДО – 44/100 
ml, ФС – 29%; ФИ (Simpson) – 56%; септум на 
лява камера – 15mm; задна стена на лява каме-
ра – 14mm; дясна камера – диастолен размер 
– 24mm; предна стена на дясна камера – 8mm; 
фиброзно променена митрална клапа с регур-
гитация 0 – I; фиброзно променена аортна кла-
па; трикуспидална клапа – регургитация 0 – I; 
белодробно артериално налягане – 50mmHg. 
В заключение: ехокардиографската находка 
отговаря на двукамерна хипертрофия със за-
пазена функция и контрактилитет на лява ка-
мера и пулмонална хипертония.

Полисомнографското изследване доказва 
синдром на обструктивна сънна апнея/хипо-
пнея – средно-тежка степен (апнея/хипопнея 
индекс 28.7). При обща продължителност на 
съня по време на изследването 243.0 минути, 
стойностите на СатО2 са били между 80% и 90%  
цели 226.7минути. Най-ниската регистрирана 

was with AF from �ve months. He was on therapy 
with Amiodarone 200mg daily and anticoagulant 
therapy with Sintrom. 

Physical examination: obesity Grade II (height 
167cm, weight 103kg, BMI 36.9), irregular heart-
beat with frequency about 89 bpm and pulse 
de�cit 7bpm. Peripheral arterial pulsations of the 
low extremities were slightly attenuated. The ex-
amination of the other organs and systems not 
registered pathological �ndings.

Hematological tests showed no abnormalities. 
The results of the biochemistry were summarized 
in table 1, and the data of the blood-gas analysis 
were illustrated in table 2. The abnormal levels of 
glucose – 8.3mmol/l; uric acid – 538.0mmol/l, total 
cholesterol – 6.13mmol/l, cholesterol –LDL – 3.88 
mmol/l and IRI – 54.35mU/l were registered. Pa-
tient was with mild hypoxemia (PaO2 72.6mmHg) 
and normal arterial blood pressure of  PaCO2, 
while the PFT showed obstructive ventilatory 
defect. ECG recorded AF, left axis deviation, heart 
rate about 110bpm, QRS – 90msec, QT – 320msec, 
QTcF – 433msec, Left anterior hemiblock without 
repolarization changes (�g. 3).

Echocardiography measured the following in-
dicators: Aorta root – 27mm; proximal ascending 
aorta – 37mm; left atrium – parasternal – 42mm; 
left ventricle –  LV systolic diameter/LV diastolic 
diameter  33/47 mm; Telesistolic volume/Tele-
diastolic volume 44/100 ml; Fractional shorten-
ing  29%; LVEF (Simpson) – 56%; septum of the 
left ventricle – 15mm; rear wall of the left ventricle 
– 14mm;  diastolic right ventricular size – 24mm; 
anterior wall of the right ventricle – 8mm;  �brotic 
changes of mitral valve with regurgitation 0 – I; 
�brotic changed aortic valve; tricuspid valve re-
gurgitation 0 – I; pulmonary arterial pressure – 
50mmHg. In conclusion, the echocardiography 
�ndings correspond to two-chamber hypertro-
phy with saved function and contractility of the 
left ventricle and pulmonary hypertension.

The polysomnography test showed moderate 
degree of obstructive sleep apnea/hypopnea 
(AHI 28.7). In total sleep duration during the study 
243.0 minutes, SatO2 values were between 80% 
and 90% for 226.7 minutes. The lowest recorded 
value of SatO2 during the study was 69%. Ob-
structive, central and mixed apneas and hypop-

Фиг. 3. ЕКГ преди лечението - предсъдно мъждене, лява елек-
трическа позиция, сърдечна честота 110 уд/мин, QRS - 90 msec., 
QT - 320 msec, QTcF - 433 msec., ляв преден хемиблок, без репо-
ларизационни промени.

Fig. 3. ECG before treatment - atrial �brillation, atrial �brilation, left 
axis deviation, heart rate 110 bpm., QRS - 90 msec., QT - 320 msec, 
QTcF - 433 msec., Left anterior hemiblock without repolarization 
changes.
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Торакална Медицина
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стойност на СатО2 по време на изследването е 
69%. Регистрирани са обструктивни, централ-
ни и смесени апнеи, както и хипопнеи.  

При пациента е започнато лечение с апарат 
BiPAP по време на сън. Коригирани са дихател-
ните нарушения по време на сън с нормализи-
ране на апнея/хипопнея индекса (апнея/хипо-
пнея индекс 3.6). На контролния преглед един 
месец след началото на терапията пациентът 
е възстановил синусов ритъм. ЕКГ – синусов 
ритъм, лява електрическа позиция, сърдечна 
честота 65 уд/мин., нискоамплитудна р-вълна, 
PR – 200msec, QRS – 90msec, QT – 360msec, QTcF 
– 375msec, ляв преден хемиблок, реполариза-
ция – в норма  (фиг. 4).
Обсъждане:

Първите доклади за асоциация между диха-
телните нарушения по време на сън и сърдеч-
ните аритмии са направени още преди повече 
от 30 години.   От тогава доказателствата в тази 
насока нарастват непрекъснато. 

В едно проучване, което включва повече от 
3 500 пациента, подложени на полисомнограф-
ска оценка и липса на анамнеза за ПМ, е уста-
новено, че тежестта на нощната хипоксемия е 
независим предиктор за поява на ПМ, но само 
при пациенти на възраст  ≤65 (5). Според резул-
татите, получени от Mooe и сътр., дихателните 
нарушения по време на сън, които причиняват 
нощна хипоксемия, са независим предиктивен 
фактор за поява на ПМ след байпас операции 
на коронарни артерии (15). Епизодите на хипо-
ксемия, водещи до органна хипоксия, са един 
от патофизиологичните механизми, които во-
дят до поява на ПМ.  Това се потвърждава и в 
докладваните от нас клинични случаи. От про-
ведените полисомнографии са отчетени съ-
ществени спадове в кислородното насищане 
на кръвта по време на сън.  

Guilleminault и сътр. провеждат 24-часово 
ЕКГ мониториране на 400 пациента с тежка 
ОСА, като регистрират пароксизмални нощни 
пристъпи от ПМ в около 3% от случаите (7).

В обсервационно ретроспективно проучва-
не, публикувано 2007г. от Gami и сътр.,  са ана-
лизирани 3 542 пациента с полисомнографска 
оценка на съня и липса на анамнеза за ПМ. Из-
водите от това проучване са, че затлъстяването 
и ОСА са независими рискови фактори за ПМ 
(5). В представените от нас клинични случаи 
пациентите също са били със затлъстяване. И в 
двата случая БМИ е бил в границите между 35 
и 40, кореспондиращи с втора степен обезитет.

neas were recorded. 

Treatment with BiPAP during sleep was started. 
Respiratory disorders during sleep were correct-
ed with normalization of AHI – 3.6. The patient 
was followed-up one month after the beginning 
of BiPAP therapy. The control ECG registered sinus 
rhythm, left axis deviation, heart rate 65bpm, low-
amplitude P-wave, PR – 200msec, QRS – 90msec, 
QT – 360msec, QTcF – 375msec, left anterior 
hemiblock and normal repolarization (�g. 4).

Discussion: 
The �rst reports on the association between re-

spiratory disturbances during sleep and cardiac 
arrhythmias have been made over 30 years ago. 
Since then, the evidence in this regard is continu-
ally increasing. 

In a study that included more than 3 500 pa-
tients undergoing polysomnography tests, and 
no history of AF was found that the severity of 
nocturnal hypoxemia was an independent pre-
dictor for the occurrence of AF, but only in patient 
aged ≤65 (5). According to the results of  Mooe 
et al., respiratory disturbances during sleep with 
nocturnal hypoxemia are independent predictive 
factors for the occurrence of AF after bypass op-
erations of coronary arteries (15). Episodes of hy-
poxemia that caused organ hypoxia, is one of the 
pathophysiological mechanisms that lead to AF. 
This is con�rmed in the report of our clinical cases 
too. Of polysomnography reports the signi�cant 
decrease in blood oxygen saturation during sleep 
occurred.  

Guilleminault et al. performed 24-hour ECG 
monitoring in 400 patients with severe OSA. They 
register paroxysmal nocturnal attacks of AF in 
about 3% of the cases (7).

In a retrospective observational study pub-
lished 2007, Gami et al. studied 3 542 patients 
with polysomnography assessment of sleep and 
no history of AF. The �ndings of this study are 
that obesity and SBD are independent risk factors 
for AF (5). In our clinical cases, patients were also 
with obesity. In both cases, BMI was in the range 
between 35 and 40, corresponding to the second 
degree of obesity. 

Фиг. 4. ЕКГ един месец след началото на лечението - синусов 
ритъм, лява електрическа позиция, сърдечна честота 65 уд/мин, 
нискоамплитудна р-вълна, PR - 200 msec., QRS - 90 msec., QT - 360 
msec, QTcF - 375 msec., ляв преден хемиблок, реполаризация - в 
норма.

Fig. 4. ECG one month after beginning of treatment - sinus rhythm, 
left axis deviation, heart rate 65 bpm., low-amplitude P-wave PR 
- 200 msec., QRS - 90 msec., QT - 360 msec, TcF - 375 msec., left 
anterior hemiblock and normal repolarization
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Javaheri et al. studied 81 ambulatory patients 
with stable heart failure and lack of signi�cant 
co-morbidities. 51% of these patients were regis-
tered with breathing disorders during sleep. 40% 
of them had central sleep apnea and 11%   – OSA. 
The results of this study showed that patients 
with sleep apnea had a signi�cantly higher inci-
dence of AF and ventricular arrhythmias (9).

During continuous cardiac rhythm monitoring 
has found that almost 75% of the episodes of AF 
occur between 08:00PM and 08:00AM, which can 
partly be explained by the persistence of SBD (14).

Gami et al. prospectively studied 151 patients 
undergoing electrocardioversion for AF and 312 
patients without past or current AF referred to a 
general cardiology practice. The presence of SBD 
was determined by the Berlin questionnaire, a 
validated questionnaire to identify individuals 
at high risk to OSA. The number of patients with 
OSA was signi�cantly higher in the group with 
AF than in the general cardiology group (49% v/s 
32%). The main �nding of this study was the exis-
tence of strong association between OSA and AF. 
OSA occurs more frequently in patients with AF 
than in high-risk patients with other multiple car-
diovascular diseases (6). In contrast, in objective 
study using portable device was found no di�er-
ence in the prevalence of OSA in 59 patients with 
lone AF compared with 56 controls matched for 
age, gender and cardiovascular morbidity (19). In 
other study fourfold increase in the prevalence of 
AF was found in subjects with an AHI >30 com-
pared with patients with no SDB matched for age, 
sex, ethnicity and BMI (13). In the presented case 
reports we described persisting AF, which was ap-
pearing during untreated SBD. They are reproved 
with polisomnography which detected obstruc-
tive, central and mixed apneas and hypopneas.

Patients with respiratory disorders during sleep 
are at two to four times higher risk of complex 
arrhythmias than those without the disorder (2, 
4). Atrial �brillation is one of the most common 
heart rhythm disturbances in patients with SBD. 
While the relationship between OSA and AF is al-
most completely understood, there is still no clear 
evidence of the e�ect of SBD treatment and cor-
rection of heart rhythm. The information is scarce 
and this requires a further data accumulation.

Проучване на Javaheri и сътр. включва 81 ам-
булаторно проследени пациента със стабилна 
сърдечна недостатъчност и липса на същест-
вен коморбидитет. При 51% от тези пациенти 
са регистрирани дихателни нарушения по вре-
ме на сън – 40% са с централни сънни апнеи, 
а 11% с ОСА. Резултатите от това проучване 
показват, че пациентите със сънна апнея имат 
сигнификантно по-висока честота на ПМ и ка-
мерни аритмии (9). 

При продължително мониториране на сър-
дечния ритъм е установено, че почти около 75% 
от епизодите на ПМ настъпват между 20 часа 
вечерта и 08 ч. сутринта, което може отчасти да 
се обясни с персистирането на ОСА (14).

Gami и сътр. провеждат проспективно про-
учване, в което включват 151 пациента с из-
вършено електрокардиоверзио по повод ПМ и 
312 пациента, преминали през кардиологично 
отделение, при които няма регистрирани  ми-
нали или настоящи епизоди на ПМ. С помощ-
та на Берлинския въпросник, валидизиран 
за оценка на пациенти с висок риск за ОСА, е 
установено наличието или липсата на дихател-
ни нарушения по време на сън.  В групата на 
пациентите с ПМ се установява сигнификантно 
по-висока честота на ОСА – 49%, спрямо дру-
гата група – 32%.  Най-важният извод от това 
проучване е установяването на статистически 
значима връзка между ОСА и ПМ. Дихателни-
те нарушения по време на сън преобладават 
при пациенти с ПМ спрямо високорискови 
пациенти, при които има други  сърдечно-съ-
дови заболявания (6). При обективно изслед-
ване на съня с портативни устройства не се 
открива разлика в честотата на дихателните 
нарушения по време на сън при 59 пациента 
с ПМ и 56 контроли, сходни по възраст, пол и 
сърдечно-съдови заболявания (19). За разлика 
от тези резултати, в друго проучване е устано-
вена четири пъти по-висока честота на ПМ при 
пациенти с AHI  над 30, в сравнение с пациенти 
без нарушения на дишането по време на сън, 
които са сходни по възраст, пол, етнос и индекс 
на телесното тегло (13). В описаните от нас кли-
нични случаи, се касае за персистиращо пред-
сърдно мъждене, което се е появило на фона 
на нелекувани дихателни нарушения по време 
на сън. Те са доказани чрез полисомнография, 
като са регистрирани както обструктивни, цен-
трални и смесени апнеи, така и хипопнеи.

Пациентите с дихателни нарушения по вре-
ме на сън са с два до четири пъти по-висок 
риск от поява на комплексни аритмии спрямо 
тези без нарушения (2, 4). Едно от най-често 
регистрираните нарушения е предсърдното 
мъждене. Докато връзката между ОСА и ПМ е 
почти напълно изяснена, все още няма катего-
рични доказателства за повлияването на ПМ 
при коригиране на дихателните нарушения по 
време на сън. Предстои натрупването на данни 
в тази насока, тъй като  информацията до мо-
мента е оскъдна.
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Едно обсервационно проучване (Kanagala и 
сътр., 2003г.), обхващащо 121пациенти след ус-
пешно кардиоверзио по повод ПМ, съобщава 
за 82% по-висок риск от рецидив през първата 
година при нелекувана ОСА. Същевременно 
честотата на рецидивите при пациенти, леку-
вани с СРАР е между 42% и 53% (10). 

В нерандомизирано проспективно проучва-
не върху 1 456 пациента, при които е извър-
шено ЕКГ-мониториране по време на полисом-
нографиите, е доказано, че СРАР предпазва от 
поява на ПМ (1).

ЕКГ-мониторирането на 153 пациента  
(Naruse и сътр., 2013год) показва, че нелекува-
ната ОСА е с по-висок риск от рецидиви на ПМ 
след аблация (16).

В представените от нас клинични случаи, ко-
ригирането на дихателните нарушения по вре-
ме на сън води до нормализиране на сърдеч-
ния ритъм. Възстановяването става при липса 
на промяна на други фактори, които биха мог-
ли да имат отношение към сърдечния ритъм. 
За описания период пациентите са били с по-
стоянна терапия, като не са добавяни нови ан-
тиаритмични медикаменти, нито е повишава-
на дозата на вече предписаните. Единствената 
промяна, която е направена при тези пациен-
ти, е коригирането на апнея-хипопнея индекса 
и нормализиране на сатурацията на кислоро-
да през нощта, чрез корекцията на ОСА.

Няма съмнение, че лечението на ОСА при 
пациенти с аритмии намалява техните субек-
тивни оплаквания. Същевременно съществу-
ват доказателства, че нелекуваните дихателни 
нарушения по време на сън увеличават риска 
от рецидиви на ПМ (1, 10, 16). За категоричното 
доказване на причинно-следствената връзка 
между ОСА и сърдечните аритмии, са необхо-
дими още проспективни проучвания, доказ-
ващи намаляване появата на ПМ и неговите 
рецидиви при адекватно лечение на ОСА (2, 3). 
В представените от нас два клинични случая 
прави впечатление връзката между дихател-
ните нарушения по време на сън и ПМ. Касае 
се за персистиращо ПМ, което се поддава мно-
го по-трудно на терапевтично повлияване от 
пристъпното ПМ. В представените от нас кли-
нични случаи само корекцията на дихателните 
нарушения по време на сън, без да има промя-
на в останалата терапия, се асоциира с възста-
новяването на сърдечния ритъм. Получените 
до момента данни дават възможност да се на-
прави извод, че при пациенти с ПМ и анамнес-
тични данни за дихателни нарушения по време 
на сън е необходимо провеждане на полисом-
нографско изследване. При установяване на 
нарушения е уместно тяхното коригиране, кое-
то не само спомага за по-лесно възстановява-
не на синусовия ритъм, но и за дългосрочното 
му поддържане след това.

In one observational study Kanagala et al. 
(2003) studied 121 patients after successful car-
dioversion due to AF and reported 82% higher 
risk of relapse during �rst year when OSA is un-
treated. In the same time the rate of recurrence in 
CPAP treated patients is 42% to 53% (10). 

The data from nonrandomized prospective 
study with 1 456 patients show that CPAP treat-
ment protected from AF. The results were pro-
vided with ECG-monitoring during polysomnog-
raphy (1).

ECG monitoring of 153 patients (Naruse et al., 
2013) showed that untreated OSA is in a higher 
risk of recurrence of AF after ablation (16).

Correction of respiratory disturbances during 
sleep leads to normalization of heart rhythm in 
some of the patients as provided by presented 
clinical cases. Recovering of rhythm is in the ab-
sence of a change in other factors that could be 
relevant to it. For the speci�ed period patients 
were with constant therapy, without new antiar-
rhythmic drugs or increase the dose of already 
prescribed. The only change that was made was 
correction of AHI and normalization of saturation 
at night by OSA treatment.

There is no doubt that CPAP or BiPAP treatment 
in patients with OSA and arrhythmias reduces 
their subjective complaints. At the same time 
there is evidence that untreated SBD increases 
the risk of recurrence AF (1, 10, 16). For de�nite 
proof of a relationship between OSA and cardiac 
arrhythmias are needed more prospective stud-
ies. They must show a decrease in the occurrence 
of AF and its recurrence after adequate OSA treat-
ment (2, 3). The relationship between SBD and AF 
is shown in the presented case reports. Patients 
were with persistent AF which is more di�cult to 
treat than paroxysmal AF. The correction of respi-
ratory disturbances during sleep, without chang-
ing the other therapy is associated with normal-
ization of cardiac rhythm. The current data allow 
concluding that in patients with AF and a history 
of respiratory disorders during sleep is necessary 
conducting polysomnography. When SBD is diag-
nosed patients must be treated, which not only 
helps to easily restore sinus rhythm, but also for 
long-term maintenance after that.
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