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Резюме: 
Метаболитният синдром (МС) и захарният диабет (ЗД) тип 2 са 1.5–2 пъти по-чести при паци-

енти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) сравнено с общата популация. Тази 
връзка вероятно се дължи на общи рискови фактори и механизми като затлъстяване, намалена 
физическа активност, тютюнопушене, кортикостероидно лечение, системно възпаление, окси-
дативен стрес, хипоксия и витамин Д дефицит (всички те увеличават инсулиновата резистент-
ност). Пациентите с ХОББ и метаболитен синдром или ЗД имат по-изразено системно възпале-
ние, което допринася за увеличената смъртност и по-честите, и продължителни екзацербации. 
Инсулиновата резистентност и метаболитни нарушения допринасят за другите системни проя-
ви на ХОББ като мускулна загуба, депресия и когнитивни нарушения.

Затлъстяването увеличава системното и белодробното възпаление и намалява инсулиновата 
чувствителност. Пациентите с ХОББ имат значимо по-ниска дневна физическа активност, срав-
нено със здрави контроли, което допринася за развитие на МС и ЗД тип 2. Тютюнопушенето 
допринася за инсулинова резистентност като нарушава действието на инсулина и намалява 
поемането на глюкоза в периферните тъкани. Пациентите с ХОББ често приемат инхалаторни 
и системни кортикостероиди, което влияе върху глюкозния метаболизъм. Както ХОББ, така и 
метаболитният синдром, и захарният диабет тип 2 са свързани със системно възпаление, което 
обуславя инсулиновата резистентност, атеросклерозата и другите системни прояви на ХОББ. 
Оксидативният стрес може да доведе до възникване на метаболитен синдром или ЗД тип 2 чрез 
увеличаване на инсулиновата резистентност и промяна на енергийния баланс. Пациентите с 
ХОББ и хронична хипоксия имат нарушен глюкозен толеранс и увеличена липолиза с намалена 
инсулинова чувствителност. Недостигът на витамин Д при пациенти с ХОББ допринася за раз-
витието на ЗД тип 2.

Ключови думи: ХОББ, захарен диабет, метаболитен синдром, патофизиологични взаимо-
действия

Е. Меков, Я. Славова
СБАЛББ „Св. София“ ЕАД – София

ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И МЕТАБОЛИТЕН 
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Abstract: 
Metabolic syndrome (MS) and diabetes mellitus (DM) type 2 are 1.5-2 times more prevalent in 

patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) compared with the general population. 
This relationship is likely due to shared risk factors and mechanisms such as obesity, lack of physical 
activity, smoking, treatment with corticosteroids, systemic in�ammation, oxidative stress, hypoxia, 
and vitamin D de�ciency (all of these increase insulin resistance). Patients with COPD and metabolic 
syndrome or DM have increased systemic in�ammation, which contributes to increased mortality 
and more frequent and prolonged exacerbations. Insulin resistance and metabolic disturbances 
contribute to other systemic manifestations of COPD such as muscle loss, depression and cognitive 
impairment.

Obesity increases systemic and pulmonary in�ammation and decreases insulin sensitivity. Patients 
with COPD had signi�cantly lower daily physical activity compared to healthy controls, which 
contributes to development of MS and DM type 2. Tobacco contributes to insulin resistance by 
disrupting the action of insulin and decreasing glucose uptake in peripheral tissues. Patients with 
COPD frequently use inhaled and systemic corticosteroids, which in�uence glucose metabolism. COPD, 
metabolic syndrome and type 2 DM are associated with systemic in�ammation, which determines 
insulin resistance, atherosclerosis and other systemic manifestations of COPD. Оxidative stress may 
lead to the occurrence of the metabolic syndrome or DM type 2 by increasing insulin resistance and 
change in energy balance. Patients with COPD and chronic hypoxia have impaired glucose tolerance 
and increased lipolysis with reduced insulin sensitivity. Vitamin D insu�ciency in patients with COPD 
contributes to the development of type 2 DM.

Keywords: COPD, diabetes mellitus, metabolic syndrome, pathophysiological interactions
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PART 2: PATHOPHYSIOLOGY
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SHATPD “St. So�a”, So�a, Bulgaria

DIABETES MELLITUS AND
METABOLIC SYNDROME IN COPD -
PART 2: PATHOPHYSIOLOGY

Thoracic Medicine
Volume VI, March 2014, Issue 1

editorials



10

тема на броя
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И МЕТАБОЛИТЕН 

СИНДРОМ ПРИ ХОББ – ЧАСТ 2:  
ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Метаболитен синдром и захарен диабет 
тип 2 

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 инсулинова 
резистентност, и предразполагат към сърдеч-
носъдови заболявания. И двете заболявания 
възникват по-често при пациенти с хронична 
обструктивна белодробна болест (ХОББ), спо-
деляйки общи рискови фактори, като влияние 
оказва и протичането, и лечението на ХОББ. 
Както ХОББ, така и МС, и ЗД се характеризират 
с проинфламаторно състояние, а системното 
възпаление се усилва при едновременното им 
съществуване. 
Патофизиологични взаймодействия

Причините за увеличената честота на ме-
таболитен синдром и диабет при пациенти с 
ХОББ включват затлъстяване, намалена физи-
ческа активност, тютюнопушене, лечението с 
кортикостероидни препарати, системно въз-
паление, оксидативен стрес, хипоксия и вита-
мин Д дефицит.

Освен тях, инсулиновата резистентност е 
свързана с генетични и епигенетични фактори. 
Тютюнопушенето по време на бременност (8) и 
феталният, и ранният постнатален хранителен 
дисбаланс (49) са причина за раждане на плод 
с ниско тегло и лошо наддаване през първата 
година от живота, и се асоциират с инсулино-
ва резистентност, диабет и атеросклеротична 
болест. 

Предложени са няколко патофизиологични 
механизма за диабетното въздействие вър-
ху белия дроб: гликиране на протеините в бе-
лодробния паренхим и бронхиалното дърво; 
задебеляване на базалната ламина; увеличена 
възприемчивост към инфекции. Също така са 
установени и промени в сарколемата с послед-
ваща мускулна загуба (147). 
1. Затлъстяване и телесно тегло

Затлъстяването се определя като BMI 
≥30kg/m2 и е независим фактор за намалена 
белодробната функция (51). Мастната тъкан 
е активен ендокринен орган и участва в ре-
гулацията на глюкозния и инсулиновия ме-
таболизъм чрез отделяне на адипокини като 
лептин (намалява производството на инсулин) 
и адипонектин (увеличава производството на 
инсулин), и цитокини, които оказват влияние 
върху целия организъм. Затлъстяването уве-
личава системното и белодробното възпале-
ние от една страна поради повишеното произ-
водство на проинфламаторни цитокини (IL-6, 
TNFα) от мастната тъкан, а от друга - поради на-
малената концентрация на адипонектин, който 
има противовъзпалителни свойства (79, 101). 
Открита е свръхекспресия на CD40 (рецептор 
за TNF) в мастна тъкан на пациенти с ХОББ, кое-
то допълнително усилва системното възпале-
ние и инсулиновата резистентност (132).

Metabolic syndrome and type 2 diabetes 
mellitus

Metabolic syndrome (MS) and diabetes mellitus 
(DM) type 2 are common diseases and are lead-
ing causes of morbidity and mortality worldwide. 
They occur most often in people with obesity and 
insulin resistance and predispose to cardiovascu-
lar problems. Both conditions occur more often 
in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) sharing common risk factors and 
in�uenced by the course and treatment of COPD. 
COPD, MS and DM are characterized by pro-in-
�ammatory state and systemic in�ammation is 
increased when they are present together.

Pathophysiological interaction
Reasons for increased prevalence of diabetes 

and metabolic syndrome in patients with COPD 
include obesity, lack of physical activity, smoking, 
treatment with corticosteroids, systemic in�am-
mation, oxidative stress, hypoxia, and vitamin D 
de�ciency.

Besides them, the insulin resistance is associat-
ed with genetic and epigenetic factors. Smoking 
during pregnancy (8) and fetal, and early postna-
tal nutritional imbalance (49) are cause for low 
birth weight and low weight gain during the �rst 
year of life, and are associated with insulin resis-
tance, diabetes and atherosclerotic disease.

Several pathophysiological mechanisms of dia-
betic e�ects on the lung are proposed: protein 
glycation in the lung parenchyma and bronchial 
tree; thickening of the basal lamina; increased 
susceptibility to infections. There are also identi-
�ed changes in sarcolema with subsequent mus-
cle loss (147).

1. Obesity and weight
Obesity is de�ned as BMI ≥30kg/m2 and is in-

dependent factor for impaired lung function 
(51). Adipose tissue is an active endocrine organ 
and takes part in the regulation of glucose and 
insulin metabolism by secretion of adipokines 
such as leptin (reduces insulin production) and 
adiponectin (increases insulin production) and 
cytokines that a�ect the entire body. Obesity in-
creases systemic and pulmonary in�ammation on 
the one hand due to increased production of pro-
in�ammatory cytokines (IL-6, TNFα) from adipose 
tissue, and on the other - due to reduced concen-
tration of adiponectin, which has anti-in�amma-
tory properties (79, 101). CD40 (receptor for TNF) 
overexpression is detected in adipose tissue of 
patients with COPD, which further increases sys-
temic in�ammation and insulin resistance (132).

Торакална Медицина
Том VI, март 2014, бр.1
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Затлъстяването е често срещано състояние 
при пациенти с ХОББ (82, 109), особено в по-
ранните стадии. Проучване на амбулаторни 
пациенти с ХОББ (n=317) установява затлъстя-
ване при 18% (127), сравнено с 10-12% в обща-
та популация (113). Затлъстяването е най-често 
в стадий I (16%) и II (24%) по GOLD, докато в ста-
дий IV се среща в едва 6%. Резултатите от про-
учване в САЩ показват затлъстяване при 54% 
от пациентите с ХОББ (n=355) (38), сравнено с 
36% в общата популация (27). 61% от пациен-
тите с ХОББ, участвали в кардиопулмонална 
рехабилитация, имат централен тип затлъстя-
ване, измерено чрез обиколката на талията, а в 
контролна група – 32% (81). Обиколката на та-
лията е по-голяма при пациентите с лека и уме-
рена тежест на ХОББ, сравнено с тези с тежка и 
много тежка степен (145). При пациенти с ХОББ 
увеличеният BMI е свързан с адипозно (118) и 
системно (101) възпаление и намалена инсули-
нова чувствителност (118).

Намерена е обратна зависимост между абдо-
миналното затлъстяване и ФЕО1 (OR 2.11; 95% 
CI 1.95-2.29) (75). От друга страна ниският BMI е 
рисков фактор за ХОББ (57), а пациентите със 
затлъстяване имат по-бавен спад на ФЕО1 (144) 
и по-малък air trapping (свръхраздуване) (115).

BMI се използва като прогностичен инстру-
мент (BODE index) (26) и за оценка на качест-
вото на живот (129). Намаляването на BMI с 
напредване на болестта е свързана със загуба 
предимно на мускулна тъкан (FFM), патофи-
зиологично прилича на кахексия при болни с 
неоплазма (152) и води до влошаване на бело-
дробната функция (144). Намалението на BMI с 
>3 единици е свързано с повишена смъртност 
както при контроли (RR 1.63, 95% CI 1.38-1.92), 
така и при пациенти с ХОББ (RR 1.71; 95% CI 1.32-
2.23). Увеличаването на теглото обаче е свърза-
но с повишена смъртност само при контроли 
(103). Трябва също да се отбележи: по-висока-
та кислородна консумация при затлъстяване 
води до по-големи дихателни усилия (99).

Ниският BMI е рисков фактор за обща и бе-
лодробна смъртност при пациенти с ХОББ (26, 
32, 67, 74, 115). Много от изследванията устано-
вяват по-нисък BMI при пациенти с ХОББ, срав-
нено с контроли. Лептинът вероятно участва в 
кахексията при ХОББ поради метаболитните си 
ефекти (114). Лептин-индуцираната инсулино-
ва резистентност и хипергликемия удължава 
болничния престой и влошава белодробната 
функция (97). Лептинът увеличава локалното и 
системното възпаление, а заедно с резистина 
улесняват възникването на хипергликемия.

Белодробната експресия на лептин и рецеп-
тора му е повишена, и показва зависимост със 
степента на обструкция (18). Противоположни 
резултати се наблюдават при други автори. 
Takabatake et al. намират среден BMI 18.1±2.7 
при пациенти с ХОББ, статистически значимо 
по-нисък сравнен с контролна група (22.8±2.2) 
(р<0.0001) (131). Тези резултати обясняват на-

Obesity is a common condition in patients with 
COPD (82, 109), especially in milder stages. Study 
of outpatients with COPD (n=317) found obesity 
in 18% (127), compared to 10-12% in the gen-
eral population (113). Obesity is most prevalent 
in stage I (16%) and II (24%) by GOLD, while in 
stage IV it is found in only 6% of patients. A study 
conducted in the United States showed obesity 
in 54% of patients with COPD (n=355) (38), com-
pared to 36% in the general population (27). 61% 
of patients with COPD who participated in cardio-
pulmonary rehabilitation had central type obesi-
ty, measured by waist circumference, whereas in 
the control group only 32% had obseity (81). Waist 
circumference is greater in patients with mild and 
moderate COPD compared to those with severe 
and very severe COPD (145). Increased BMI in pa-
tients with COPD is associated with adipose (118) 
and systemic (101) in�ammation and reduced in-
sulin sensitivity (118).

There is an inverse correlation between abdom-
inal obesity and FEV1 (OR 2.11; 95% CI 1.95-2.29) 
(75). On the other hand low BMI is a risk factor for 
COPD (57) and obese subjects have a slower de-
cline in FEV1 (144) and lower air trapping (hyper-
in�ation) (115).

BMI is used also as a prognostic tool (BODE in-
dex) (26) to evaluate the quality of life (129). De-
creasing of BMI with progression of the disease 
is associated with loss of predominantly muscle 
tissue (FFM), pathophysiologically is similar to ca-
chexia in patients with malignant disease (152) 
and leads to deterioration of the pulmonary func-
tion (144). Decrease of BMI with >3 units is associ-
ated with increased mortality in both controls (RR 
1.63, 95% CI 1.38-1.92), and in patients with COPD 
(RR 1.71; 95% CI 1.32-2.23). Weight gain, however, 
is associated with increased mortality only in con-
trols (103). It should also be noted that the higher 
oxygen consumption due to obesity leads to in-
creased respiratory e�ort (99).

Low BMI is a risk factor for total and pulmonary 
mortality in patients with COPD (26, 32, 67, 74, 
115). Many studies establish a lower BMI in COPD 
patients compared to controls. Leptin may be in-
volved in cachexia in COPD because of its meta-
bolic e�ects (114). Leptin-induced insulin resis-
tance and hyperglycemia prolongs hospital stay 
and worsens lung function (97). Leptin increases 
local and systemic in�ammation and together 
with resistin facilitates the manifestation of hy-
perglycemia.

Pulmonary expression of leptin and its receptor 
is increased and correlates with obstruction (18). 
Opposite results are seen in other studies. Taka-
batake et al. �nd average BMI 18.1±2.7 in patients 
with COPD to be signi�cantly lower compared 
to a control group (22.8±2.2) (p<0.0001) (131). 
These results explain the reduced levels of leptin 
in patients with COPD (p<0.05). In the same study 

DIABETES MELLITUS AND
METABOLIC SYNDROME IN COPD -
PART 2: PATHOPHYSIOLOGY

Thoracic Medicine
Volume VI, March 2014, Issue 1

editorials



12

малените нива на лептин при пациенти с ХОББ 
(р<0.05). В същото проучване не е установена 
зависимост между нивата на лептин и на въз-
палителните маркери (131). Yang et al. също 
не намират връзка между лептин и TNFα, ве-
роятно поради малката извадка (n=72) (155). 
Концентрацията на лептин при жените според 
друго проучване корелира с CRP и фибриноге-
на, но не и при мъжете с ХОББ (16). Изследвани 
в храчка обаче, нивата на лептин силно коре-
лират с нивата на CRP и TNFα (17).

Други автори потвърждават връзката между 
нивата на лептин и BMI (71, 142) и показват пра-
ва зависимост между нивата на лептин и ре-
зистин (142). Последният се проучва като нов 
маркер за риска от развитие на инсулинова 
резистентност при ХОББ (3). Нивата на лептин 
и TNFα се покачват при екзацербация като това 
се обяснява със системното възпаление и/или 
лечението с кортикостероиди (КС) (19, 33). Те 
остават повишени и две седмици след дехос-
питализация (73). Според други автори обаче, 
метаболизмът на лептина не се променя при 
екзацербация (72). 

Hansel et al. изследват връзката между ре-
цепторите за лептин и намалението на бело-
дробната функция при 429 пациента с ХОББ. 
Те откриват 21 точкови мутации в гена за ле-
птиновия рецептор, които ускоряват загубата 
на белодробната функция (56). Тези резултати 
потвърждават ролята на генетичните фактори 
в развитието на ХОББ.

Адипонектинът намалява възпалението и 
излишната мастна тъкан (83) като инхибира 
NF-kB и производството на TNFα (95). Breyer et 
al. откриват повишени нива на CRP, IL-6, фибри-
ноген и адипонектин при пациенти с ХОББ. Мъ-
жете имат по-високи стойности на CRP, IL-6 и 
фибриноген, докато при жените не се наблюда-
ва повишение на IL-6. Концентрацията на ади-
понектин в кръвта на пациенти с ХОББ е по-ви-
сока в сравнение с контролна група, корелира 
с остатъчния обем (хиперинфлацията), TNFα и 
е в обратна зависимост от BMI (133). Високите 
нива на адипонектин частично обясняват на-
малената сърдечносъдова смъртност при па-
циенти с нисък BMI (133, 156), но увеличават 
смъртността от белодробни причини (156). По-
високите нива на адипонектин при пациенти 
с ХОББ се потвърждават и в друго проучване 
(n=36) (72). Ниското ниво на адипонектин при 
мишки води до развитие на емфизем (128), но 
пациентите с емфизем имат по-висока бело-
дробна експресия на адипонектин (84).

Затлъстяването увеличава системното и бе-
лодробното възпаление, и намалява инсули-
новата чувствителност.
2. Физическа активност

Пациентите с ХОББ имат значимо по-ниска 
дневна физическа активност, сравнено със 
здрави контроли, което допринася за разви-
тието на МС и ЗД тип 2. В обзор на 11 проучва-
ния е установено, че активността на пациенти-

there was no correlation between the levels of 
leptin and in�ammatory markers (131). Yang et 
al. also �nd no correlation between leptin and 
TNFα, probably due to a small sample size (n=72) 
(155). According to another study concentration 
of leptin in women correlate with CRP and �brin-
ogen, but not in men with COPD (16). Studied in 
sputum, however, leptin levels strongly correlate 
with the levels of CRP and TNFα (17).

Other authors con�rm the relationship be-
tween leptin levels and BMI (71, 142) and show di-
rect relationship between levels of leptin and re-
sistin (142). The second is studied as a new marker 
for the risk of development of insulin resistance in 
COPD (3). Levels of leptin and TNFα rise in exacer-
bation and this is explained by systemic in�am-
mation and/or treatment with the corticosteroids 
(CS) (19, 33). They remain elevated two weeks 
after hospital discharge (73). According to other 
authors, however, the metabolism of leptin is not 
changed during exacerbation (72).

Hansel et al. examined the relationship be-
tween the leptin receptor and reduction of pul-
monary function in 429 patients with COPD. They 
found 21 point mutations in the leptin receptor 
gene that accelerate the loss of lung function 
(56). These results con�rm the role of genetic fac-
tors in the development of COPD.

Adiponektin reduces in�ammation and excess 
fat tissue (83) by inhibiting NF-kB and production 
of TNFα (95). Breyer et al. �nd elevated levels of 
CRP, IL-6, �brinogen and adiponectin in patients 
with COPD. Men have higher levels of CRP, IL-6 and 
�brinogen, while in women there is no increase in 
IL-6. Concentration of adiponectin in the blood 
of patients with COPD is higher in comparison to 
a control group, correlates with the residual vol-
ume (hyperin�ation) and TNFα, and is inversely 
related to BMI (133). High levels of adiponectin 
contribute to reduced cardiovascular mortality 
in patients with low BMI (133, 156) but increase 
mortality from pulmonary causes (156). Higher 
levels of adiponectin in patients with COPD have 
been con�rmed in another study (n=36) (72). The 
low level of adiponectin in mice leads to emphy-
sema (128), however patients with emphysema 
have higher lung expression of adiponectin (84).

Obesity increases the systemic and pulmonary 
in�ammation and decreases insulin sensitivity.

2. Physical activity
Patients with COPD had signi�cantly lower daily 

physical activity compared to healthy controls, 
which contributes to development of MS and DM 
type 2. A review of 11 trials estimates the activity 
of the COPD patients to be up to 57% of that of 
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те с ХОББ достига до 57% от тази при контроли 
и 75% от техния интензитет (137). Пациентите 
с ХОББ са статистически значимо по-малко ак-
тивни за по-продължителни периоди в срав-
нение с контролна група (82% срещу 68% от 
времето), прекарват повече време в седнало 
и легнало положение и по-малко в право по-
ложение (31). Няколко проучвания показват 
умерена по сила връзка (0.17<r<0.57) между 
дневна физическа активност и ФЕО1 (137). 
Watz et al. намират връзка между МС и липсата 
на физическа активност при пациенти с ХОББ, 
независимо от белодробната функция (145). 
Намалената физическа активност се свързва с 
повишени нива на CRP, IL-6 и фибриноген и при 
здрави хора (88, 143). 

Пациентите с ХОББ имат намалена физиче-
ска активност, което допринася за развитието 
на МС или ЗД тип 2.
3. Тютюнопушене

Тютюнопушенето играе централна роля в 
развитието на ХОББ. То се асоциира и с уве-
личено отношение талия/ханш т.е. с увеличе-
на висцерална мастна тъкан (22). Пушенето 
допринася за инсулинова резистентност като 
нарушава действието на инсулина и намалява 
поемането на глюкоза в периферните тъкани 
(6). То усилва системното възпаление и оксида-
тивния стрес (106, 153). Пушачите поддържат 
по-висока кръвна захар при продължителна 
инфузия на глюкоза, инсулин и соматостатин, 
сравнено с непушачи (44). Пушаческият статус 
корелира с проявите на метаболитен синдром 
- нисък HDL холестерол, високи триглицериди 
и повишен PAI (инхибитор на плазминогеновия 
активатор) (40). Епидемиологични проучвания 
показват по-висока честота на метаболитен 
синдром и захарен диабет тип 2 при пушачи, 
сравнено с непушачи. Проучване при подра-
стващи в САЩ установява честота на метабо-
литен синдром 1.2% при непушачи и 8.7% при 
пушачи (146). Рискът за развитие на диабет е 
70% по-висок при хора, които пушат над 20 ци-
гари дневно (80). Инсулиновата резистентност 
(39) и рискът от диабет (80) намаляват с преус-
тановяване на пушенето, но този ефект може 
да бъде замъглен в началото поради наддава-
не на тегло.
4. Кортикостероиди

В патофизиологията на ХОББ участва хро-
нично белодробно възпаление. Клетките, кои-
то характеризират възпалителния процес, (не-
утрофилни левкоцити, макрофаги, моноцити и 
т.н.) се натрупват в централните дихателни пъ-
тища и увеличението им води до екзацербация 
(130). Екзацербацията на болестта се характе-
ризира с обостряне на възпалителния процес. 
При честите екзацербатори се наблюдава уве-
личена смъртност (122). В рамките на 1 година 
около 25% от пациентите с ХОББ получават 
поне една екзацербация (68, 69). Поради тази 
причина пациентите с ХОББ често приемат ин-
халаторни (при стабилно състояние) или сис-

controls and up to 75% of their intensity (137). Pa-
tients with COPD were signi�cantly less active for 
longer periods compared with the control group 
(82% v/s 68% of the time), spent more time sit-
ting and lying down and less time in standing po-
sition (31). Several studies have shown moderate 
relationship (0.17<r<0.57) between daily physical 
activity and FEV1 (137). Watz et al. found a rela-
tionship between MS and the lack of physical ac-
tivity in patients with COPD, irrespective of lung 
function (145). Impaired physical activity is also 
associated with elevated CRP, IL-6 and �brinogen 
in healthy individuals (88, 143).

Patients with COPD have impaired physical ac-
tivity, which contributes to development of MS or 
DM type 2.
3. Smoking

Smoking plays a central role in the develop-
ment of COPD. It is also associated with increased 
waist/hip ratio i.e. increased visceral fat (22). 
Smoking contributes to insulin resistance by 
disrupting the action of insulin and decreasing 
glucose uptake in peripheral tissues (6). It raises 
systemic in�ammation and oxidative stress (106, 
153). Smokers maintain higher blood glucose 
in a response to continuous infusion of glucose, 
insulin and somatostatin, compared to non-
smokers (44). Smoking status correlates with the 
manifestations of metabolic syndrome - low HDL 
cholesterol, high triglycerides and elevated PAI 
(plasminogen activator inhibitor) (40). Epidemio-
logical studies have shown higher incidence of 
metabolic syndrome and type 2 diabetes mellitus 
in smokers compared to non-smokers. Study of 
adolescents in the United States determines the 
prevalence of metabolic syndrome in non-smok-
ers 1.2% and 8.7% in smokers (146). The risk of 
developing diabetes is 70% higher in people who 
smoke more than 20 cigarettes a day (80). Insulin 
resistance (39) and risk of diabetes (80) decrease 
with cessation of smoking but this e�ect may be 
masked at the beginning due to weight gain.

4. Corticosteroids
In the pathophysiology of COPD there is chron-

ic pulmonary in�ammation. The cells that charac-
terize in�ammation (neutrophils, macrophages, 
monocytes, etc.) are accumulated in the central 
airways and their increasing numbers lead to ex-
acerbation (130). Exacerbation is characterized by 
raised in�ammation. Frequent exacerbators are 
found to have increased mortality (122). In 1 year 
about 25% of COPD patients experience at least 
one exacerbation (68, 69). For this reason patients 
with COPD often takes inhaled (at stable COPD) or 
systemic (at exacerbation) CS (136). CS have side 
e�ects, the most common of which is hyperglyce-
mia (NNT=13) (124, 139, 150).
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темни (при екзацербация) кортикостероиди 
(136). КС причиняват нежелани реакции, най-
често хипергликемия (NNT=13) (124, 139, 150).

Насоките за лечение с КС търпят голяма 
динамика. Употребата на КС при екзацерба-
ция се препоръчва (1, 141, 143, 151), но се на-
блюдава тенденция към намаляване на дози-
ровката (90). Проучването SCCOPE през 1999г. 
показва, че двуседмичния курс на лечение с 
кортикостероиди при екзацербация не по-
казва по-лоши резултати от 8-седмичния курс 
на лечение (90). Метаанализ на 7 проучвания 
(n=281) не открива разлика при курс на лече-
ние с КС ≤7 дни, сравнено с >7 дни (141).

Към момента последното проучване, което 
изследва употребата на КС при болни с ек-
зацербация на ХОББ е REDUCE (76). Автори-
те изследват времето до поява на повторна 
екзацербация за 6 месеца след петдневно 
и 14-дневно лечение с КС. Честотата на пов-
торна екзацербация в следващите 6 месеца е 
37.2% след петдневно лечение и 38.4% след 
14-дневно лечение. Средното време до поява-
та на повторна екзацербация е 43.5 дни след 
петдневно лечение и 29 дни след 14-днев-
но лечение. Петдневният курс на лечение е 
свързан с по-кратък болничен престой (8 дни 
срещу 9 дни при 14-дневно лечение; p=0.04). 
Не е наблюдавана разлика по отношение на 
преживяемостта, смъртността и белодробната 
функция, както и в честотата на хипергликемия 
(при петдневно лечение - 56.9%, при 14-днев-
но - 57.4%), и хипертония между двете групи 
(76). Авторите заключават, че петдневния курс 
на лечение с 40mg ежедневна доза преднизон 
не е свързан с по-кратко време до следващата 
екзацербация от 14-дневно лечение. Наблюда-
вани са още бързо подобрение на ФЕО1 с око-
ло 30% в първите 5 дни, като тези резултати са 
наблюдавани и в други проучвания (34, 90). 

Наблюдавана е повишена честота на хоспи-
тализации поради диабетни усложнения, но 
само при пациентите с ХОББ, приемали висо-
ки дози КС (25). Употребата на КС води до на-
рушен глюкозен толеранс поради увеличена 
чернодробната продукция на глюкоза и пери-
ферна инсулинова резистентност (7, 93). Паци-
ентите, приемали КС, по-често са имали нужда 
от лечение за хипергликемия (15% срещу 4%), 
но 67% от тях са имали ЗД като придружаващо 
заболяване (90). Най-често хипергликемията е 
асимптоматична като не се съобщава разлика 
в заболяемостта от диабет (41). Краткосроч-
ните курсове с орални кортикостероиди за 
лечение на остри екзацербации при ХОББ са 
свързани с петкратно повишен риск от остра 
хипергликемия (139). 

Метаанализ на 11 рандомизирани проучва-
ния съобщава за значимо намаление на не-
успеха от лечение и скъсяване на болничния 
престой след терапия с КС (139). В две проуч-
вания са наблюдавани значимо подобрение на 
ФЕО1, РаО2, РаСО2 и задуха в първите три дни, 

Guidelines for treatment with CS are very 
dynamic. The use of CS in exacerbation is recom-
mended (1, 141, 143, 151), but there is trend for 
dose reduction (90). In 1999 SCCOPE study shows 
that two-week course of treatment with cortico-
steroids in acute exacerbation is noninferior, than 
8 week course of treatment (90). A meta-analysis 
of 7 studies (n=281) �nd no di�erence in the 
course of CS ≤7 days compared to >7 days (141).

At present, the latest study that investigates the 
use of CS in patients with acute exacerbation of 
COPD is REDUCE (76). The authors examine the 
onset of re-exacerbation for six months after the 
�ve-day and 14-day treatment with the CS. Re-ex-
acerbation rate in the next six months is 37.2% af-
ter �ve days of treatment and 38.4% after 14 days 
of treatment. Average time of re-exacerbation is 
43.5 days after �ve days of treatment and 29 days 
after 14-day treatment. Five-day course of treat-
ment is associated with shorter hospital stay (8 
days versus 9 days in 14-day treatment; p=0.04). 
No di�erence was observed in terms of survival 
and mortality and lung function, as well as in in-
cidence of hyperglycemia (with �ve days of treat-
ment - 56.9%; in 14 days - 57.4%) and hyperten-
sion between the two groups (76). The authors 
concluded that the �ve-day course of treatment 
with a daily 40mg dose of prednisone is not as-
sociated with a shorter time to exacerbation com-
pared to 14-day treatment. Faster improvement 
in FEV1 by ~30% in the �rst 5 days is observed as 
demonstrated by other studies (34, 90).

An increased rate of hospitalizations due to dia-
betic complications has been observed but only 
in patients with COPD who receive high doses of 
CS (25). The use of CS leads to impaired glucose 
tolerance due to increased hepatic glucose pro-
duction and peripheral insulin resistance (7, 93). 
Patients receiving CS more often need treatment 
for hyperglycemia (15% v/s 4%), but 67% of them 
had DM as underlying diseases (90). Hyperglyce-
mia is predominantly asymptomatic and it has 
not been reported to contribute to the incidence 
of diabetes (41). Short courses of oral corticoste-
roids for acute exacerbations of COPD are associ-
ated with �ve-fold increased risk of severe hyper-
glycemia (139).

A meta-analysis of 11 randomized studies re-
port a signi�cant reduction in treatment failure 
and shorter hospital stay after treatment with CS 
(139). Two studies show a signi�cant improve-
ment in FEV1, PaO2, PaCO2 and dispnoea in the 
�rst three days, which may be the reason for a 
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което може да е причина за по-малка продъл-
жителност на хоспитализацията (34, 41). Въпре-
ки тези резултати, КС не оказват значима раз-
лика по отношение на смъртността.

Към момента се препоръчва петдневен курс 
на лечение с КС в доза 40mg дневно (76).

Краткосрочната употреба на КС при стабил-
на ХОББ има известен ефект по отношение на 
белодробната функция, симптоми и физическо 
натоварване (140), но на цената на повишена 
честота на странични реакции – остеопороза, 
хипергликемия и подтискане на оста хипотала-
мус–хипофиза–надбъбрек.

Продължителното използване на корти-
костероиди при стабилна ХОББ се свързва 
с повишена смъртност (54), повишен риск от 
нарушен глюкозен толеранс и не се препоръч-
ва, но са необходими повече проучвания за 
оценка на отношението полза/риск при някои 
пациенти (140). Високите дози системни КС за 
кратко време при стабилна ХОББ водят до леко 
покачване във ФЕО1 (20).

Употребата на инхалаторни кортикостеро-
иди при пациенти с диабет е свързана с леко 
повишение на серумната глюкоза (119) без 
клинично значим ефект върху гликемичния 
контрол (HbA1c) (45). В голямо рандомизирано 
проучване пациентите, които приемат будезо-
нид 400µg двукратно дневно нямат повишена 
заболяемост от диабет, сравнено с участни-
ците на плацебо за период от 3 години (98). 
Анализ на 34 проучвания не открива повишен 
риск за възникване на ЗД тип 2 при употреба 
на ИКС (92).
5. Системно възпаление

ХОББ и ЗД водят до системно възпаление, 
а системното възпаление повишава риска за 
тези заболявания, образувайки порочен кръг. 
Системното възпаление допринася и за ате-
росклерозата и другите системни прояви на 
ХОББ и ЗД тип 2 (148). Едновременното същест-
вуване на ХОББ и МС/ЗД тип 2 усилва систем-
ното възпаление, влошавайки едновременно 
протичането и на двете заболявания.

Системното възпаление уврежда съеди-
нителната тъкан подобно на тютюнопушенето 
(10). Намалението на белодробната функция е 
по-значимо при пушачи. Системните възпали-
телни маркери като CRP, IL-1, IL-6 и TNFα играят 
роля в патогенезата на ХОББ (13, 134, 135, 154) 
и са свързани с инсулинова резистентност (14, 
63, 157). Не всички пушачи развиват ХОББ, кое-
то говори за участие на генетична компонента, 
влияеща върху проинфламаторни цитокини 
като IL-6 (154) и CRP (61). Клиничният фенотип 
на честия екзацербатор се свързва и с генетич-
на детерминанта (85).

Системното възпаление е по-изразено при 
пациенти с метаболитен синдром, независимо 
от стадия (101, 126, 145). Степента на обструк-
ция, наличието на метаболитен синдром и лип-
сата на физическа активност са независими 
предиктори за системно възпаление, маркери 

shorter duration of hospitalization (34, 41). De-
spite these results CS does not cause signi�cant 
di�erence in mortality.

Current recommendations are �ve-day course 
of treatment with CS with 40mg daily dose (76).

Short-term use of the CS in stable COPD have 
some e�ect on lung function, symptoms and 
physical exercise (140) but at the cost of an in-
creased incidence of side e�ects - osteoporosis, 
hyperglycemia and suppression of the hypotha-
lamic-pituitary-adrenal axis.

Prolonged use of corticosteroids in stable 
COPD is associated with increased mortality (54), 
increased risk of impaired glucose tolerance and 
is not recommended, but more studies are need-
ed to evaluate the bene�t/risk ratio in some pa-
tients (140). High-doses systemic CS for a short 
duration in stable COPD lead to a slight increase 
in FEV1 (20).

The use of inhaled corticosteroids in patients 
with diabetes is associated with a slight increase 
in serum glucose (119) without signi�cant e�ect 
on glycemic control (HbA1c) (45). In a large ran-
domized study patients who received budesonide 
400µg twice a day do not have an increased inci-
dence of diabetes compared to participants on 
placebo for a period of 3 years (98). Analysis of 34 
studies found no increased risk for the incidence 
of type 2 DM associated with use of ICS (92).

5. Systemic in�ammation
COPD and DM leads to systemic in�ammation, 

which increases the risk of these diseases, form-
ing a vicious circle. Systemic in�ammation con-
tributes to atherosclerosis and other systemic 
manifestations of COPD and type 2 DM (148). 
Coexistence of COPD and MS/type 2 DM raises 
systemic in�ammation, worsening both diseases.

Systemic in�ammation damages connec-
tive tissue, similar to smoking (10). Impairment 
in lung function is more signi�cant in smokers. 
Systemic in�ammatory markers such as CRP, IL-1, 
IL-6 and TNFα play a role in the pathogenesis of 
COPD (13, 134, 135, 154) and are associated with 
insulin resistance (14, 63, 157). Not all smokers de-
velop COPD suggesting involvement of a genetic 
component a�ecting the proin�ammatory cyto-
kines such as IL-6 (154) and CRP (61). The clinical 
phenotype of frequent exacerbators is associated 
with a genetic determinant (85).

Systemic in�ammation is more pronounced in 
patients with a metabolic syndrome regardless 
of the stage (101, 126, 145). Obstruction sever-
ity, presence of a metabolic syndrome and lack 
of physical activity are independent predictors of 
systemic in�ammation assessed with hs-CRP and 
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за което са hs-CRP и IL-6 (5, 48, 145). При ХОББ 
са повишени нивата на CRP (47, 100), неутрофи-
ли (47, 120), фибриноген (47), IL-6 (5), IL-1 и TNFα 
(47, 52). Точкова мутация в гена за IL-6 се асоци-
ира с по-бърз спад на ФЕО1 и повишен риск за 
развитие на ХОББ при пушачи (58).

Няколко проучвания подчертават връзка-
та между възпалителните маркери и ЗД тип 2 
(табл. 1). Левкоцитозата влошава инсулиновата 
чувствителност и е рисков фактор за ЗД тип 2 
(138). Повишеното гликозилиране усилва екс-
пресията на цитокини и други възпалителни 
маркери от ендотелните клетки (4).

IL-6 (5, 48, 145). COPD is associated with elevated 
levels of CRP (47, 100), neutrophils (47, 120), �-
brinogen (47), IL-6 (5), IL-1 and TNFα (47, 52). Point 
mutation in the gene for IL-6 was associated with 
a more rapid decline in FEV1 and increased risk 
for COPD in smokers (58).

Several studies highlight the relationship be-
tween in�ammatory markers and type 2 DM 
(Table 1). Leukocytosis worsens insulin sensitivity 
and is a risk factor for type 2 DM (138). Increased 
glycosylation raises the expression of cytokines 
and other in�ammatory markers of endothelial 
cells (4).

6. Оксидативен стрес
Хипоксията и тютюнопушенето увеличават 

оксидативния стрес при пациенти с ХОББ 
както в стабилна фаза, така и при екзацерба-
ция (78, 104). Експресията на бронхиална ката-
лаза е намалена при пациенти с ХОББ като тя 
зависи от пушаческия статус и играе ключова 
роля в защитата от цигарения дим (12). Окси-
дативният стрес е едновременно рисков фак-
тор за ЗД тип 2 и последица от него (42). Той се 
дължи на активиране на биохимични пътища, 
които увеличават кислородните радикали, на-
маляват антиоксидантната защита и увелича-
ват липидната пероксидация (53). TNF-α (сис-
темно възпаление) стимулира производството 
на кислородни радикали, които увеличават 
рабдомиолизата (96).

Оксидативният стрес, причинен от тютюно-
пушене и/или ХОББ може да играе роля за въз-
никване на метаболитен синдром или ЗД тип 2 
чрез увеличаване на инсулиновата резистент-
ност и промяна на енергийния баланс (53). Об-
ратно, оксидативният стрес при метаболитен 
синдром и ЗД тип 2 може да влоши протича-
нето на ХОББ чрез усилване на възпалението 

6. Oxidative stress
Hypoxia and smoking increase oxidative 

stress in patients with COPD both in stable phase 
and in exacerbation (78, 104). Bronchial catalase 
expression is reduced in patients with COPD as it 
depends on the smoking status and plays a key 
role in protection from cigarette smoke (12). Oxi-
dative stress is simultaneously a risk factor and a 
consequence for type 2 DM (42). It is due to the 
activation of pathways that increase oxygen radi-
cals, reduce antioxidant protection and increase 
lipid peroxidation (53). TNF-α (systemic in�am-
mation) stimulates production of oxygen radicals 
that enhance rhabdomyolysis (96).

Oxidative stress caused by smoking and/or 
COPD can play a role in the incidence of metabol-
ic syndrome or type 2 DM, by increasing insulin 
resistance and changing the energy balance (53). 
Conversely, oxidative stress in metabolic syn-
drome and type 2 DM may worsen the course of 
COPD by increasing in�ammation and impairing 
response to corticosteroid therapy (30).
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12 330 мъже и жени на възраст 45-64 години
10 275 човека
32 826 жени

27 628 жени без ЗД тип 2
62 пациенти с неконтролиран ЗД тип 2

12 330 мъже и жени на възраст 45-64 години
27 548 човека

80 човека 

12 330 participants aged 45-64 years
10 275 participants

32 826 women
27 628 women without DM type 2

62 patients with uncontrolled type 2 DM
12 330 participants aged 45-64 years

27 548 participants
80 participants

Повишените нива на фактор VIII е рисков фактор за ЗД тип 2.
Повишените нива на IL-6 и CRP са рисков фактор за ЗД тип 2.

CRP е рисков фактор за ЗД тип 2.
Повишените нива на CRP и IL-6 са рисков фактор за ЗД тип 2.

CRP е свързан с хипергликемията.
Повишените левкоцити и фибриноген, и намаленият албумин са рискови фактори за ЗД тип 2.

Повишените нива на IL-1β и IL-6 са рисков фактор за ЗД тип 2.
Повишените нива на TNFα са свързани с инсулинова резистентност.

Increased Factor VIII is risk factor for DM type 2.
Increased IL-6 and CRP are risk factor for DM type 2.

CRP is a risk factor for DM type 2.
Increased CRP and IL-6 are risk factors for DM type 2.

CRP correlates with hyperglycemia.
Increased leucocytes and �brinogen and decreased albumin are risk factors for DM type 2.

Increased IL-1β and IL-6 are risk factors for DM type 2.
Increased TNFα correlates with insulin resistance.

Таблица 1. Връзка между възпалителни маркери и ЗД тип 2.

Table 1. Correlation between in�ammatory markers and DM type 2.

тема на броя
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ И МЕТАБОЛИТЕН 

СИНДРОМ ПРИ ХОББ – ЧАСТ 2:  
ПАТОФИЗИОЛОГИЧНИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Торакална Медицина
Том VI, март 2014, бр.1



17

и да наруши отговора към кортикостероидна 
терапия (30).
7. Хипоксия

Хипоксията налага специфични метаболит-
ни нужди като променя източника на енергия 
към глюкоза, което увеличава окислението 
на мастни киселини (50). Голямата надморска 
височина (условия на хипоксия) при здрави 
доброволци увеличава чернодробната ин-
сулинова резистентност и производството 
на глюкоза (108). Това е свързано с увеличена 
периферна инсулинова чувствителност и пое-
мане на глюкоза от скелетните мускули (46). 

Концентрацията на кръвна захар е по-ниска 
на висока надморска височина в сравнение с 
морското равнище (23). Пациенти със ЗД тип 2 
и метаболитен синдром подобряват контрола 
на кръвната захар и метаболитния профил при 
изкачване на по-висока надморска височина 
(35, 112). От друга страна е установено, че жи-
веещите на висока надморска височина имат 
повишен риск за развитие на метаболитен 
синдром в сравнение с живеещите на морско-
то равнище (9).

Дори при здрави хора хипоксията причинява 
нарушен глюкозен толеранс, вероятно поради 
отделянето на епинефрин (94). Катехолами-
ните са антагонисти на инсулина и увеличават 
кръвната глюкоза (11). Продължителната хипо-
ксия води до увеличено отделяне на катехола-
мини дори при здрави хора (70). Пациентите 
с ХОББ имат по-високи нива на катехоламини 
като е наблюдавана обратна корелация меж-
ду тях и ФЕО1 (110). Кислородотерапията при 
пациенти с нощна хипоксемия намалява кон-
центрацията на норадреналин през нощта (15). 
Това обяснява патогенетичния механизъм на 
свръхстимулиране на симпатикусовата нервна 
система от хипоксия при пациенти с ХОББ.

На патофизиологично ниво тези промени се 
извършват чрез хипоксия индуцируеми факто-
ри (HIF) (116). Експресията на HIF-1α е усилена в 
β-клетки, подлежащи на апоптоза. Най-вероят-
но това е последица от хипоксията, а не участие 
в механизма на апоптоза (89). HIF-1α подобрява 
β-клетъчната функция и представлява тера-
певтичен интерес (29). В периферните тъкани 
обаче увеличението на HIF-1α води до фиброза 
в мастната тъкан и инсулинова резистентност 
(55, 105). Хипергликемията намалява нивото на 
HIF-1α и способства за ангиопатия (24). 

Хипоксията намалява продукцията на адипо-
нектин и увеличава нивото на PAI-1, което води 
до увеличаване на сърдечносъдовия риск (28). 
Пациентите с ХОББ и хронична хипоксия имат 
нарушен глюкозен толеранс (62) и увеличена 
липолиза с намалена инсулинова чувствител-
ност (65). Нормализирането на кислородната 
сатурация при тях подобрява глюкозния толе-
ранс и тъканната чувствителност към инсулин 
(66). От друга страна има данни за повишава-
не на глюкозния транспорт в мускулната клет-
ка при хипоксия (59) и повишена инсулинова 

7. Hypoxia
Hypoxia requires speci�c metabolic needs by 

changing the energy source to glucose, which en-
hances fatty acid oxidation (50). High altitude (hy-
poxic conditions) in healthy volunteers increases 
hepatic insulin resistance and glucose produc-
tion (108). This is associated with increased pe-
ripheral insulin sensitivity and glucose uptake by 
skeletal muscles (46).

Blood glucose concentration is lower at higher 
altitudes as compared to sea level (23). Patients 
with type 2 DM and metabolic syndrome improve 
glycemic control and metabolic pro�le when go-
ing in higher altitude (35, 112). On the other hand 
it is found that people living at high altitude have 
an increased risk of developing metabolic syn-
drome compared to those living at sea level (9).

Even in healthy people hypoxia causes im-
paired glucose tolerance, probably due to release 
of epinephrine (94). Catecholamines are antago-
nists of insulin and increase blood glucose (11). 
Prolonged hypoxia leads to increased catechol-
amine release even in healthy subjects (70). COPD 
patients have higher levels of catecholamines 
and there is inverse correlation between them 
and FEV1 (110). Oxygen therapy in patients with 
nocturnal hypoxemia reduces the concentration 
of noradrenaline at night (15). This explains the 
pathogenetic mechanism of overstimulation of 
the sympathetic nervous system by hypoxia in 
patients with COPD.

On pathophysiological level these changes 
are made through hypoxia inducible factors 
(HIF) (116). Expression of HIF-1α is enhanced in 
β-cells undergoing apoptosis. Most likely it is a 
consequence of hypoxia rather than participa-
tion in the mechanism of apoptosis (89). HIF-1α 
improves β-cell function and represents a thera-
peutic interest (29). In peripheral tissue, however, 
the increase of HIF-1α leads to �brosis in adipose 
tissue and insulin resistance (55, 105). Hypergly-
cemia lowers the level of HIF-1α and contributes 
to angiopathy (24).

Hypoxia reduces the production of adiponectin 
and increases the level of PAI-1, which leads to an 
increase in cardiovascular risk (28). Patients with 
COPD and chronic hypoxia have impaired glu-
cose tolerance (62) and increased lipolysis with 
reduced insulin sensitivity (65). Normalization of 
oxygen saturation in them improves glucose tol-
erance and tissue insulin sensitivity (66). On the 
other hand, there is evidence for an increase in 
glucose transport in muscle cells under hypoxia 
(59) and an increase in insulin sensitivity with a 
physical activity (77). Chronic hypoxia impairs in-
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чувствителност при натоварване (77). Хронич-
ната хипоксия нарушава инсулиновата чувстви-
телност в скелетната мускулатура за разлика от 
промените, наблюдавани при остра хипоксия.

Спорен е въпроса относно засягането на диха-
телния контрол при диабетици с хипоксия - на-
блюдавани са нарушен (87, 91, 149) и запазен (21, 
43, 121) вентилаторен отговор към хипоксия.
8. Витамин Д

Освен ролята му в метаболизма на калций и 
фосфор, витамин Д участва и в патогенезата 
на редица заболявания, включително и при ЗД 
поради засягане секрецията и функцията на 
инсулина (64, 86). Въздействието на витамин Д 
е както директно (експресия на витамин Д ре-
цептор и локален синтез на активен витамин Д 
в панкреатичните β-клетки), така и индиректно 
(регулиране на калциевата хомеостаза и транс–
мембранен транспорт). Наблюдава се обратна 
връзка между витамин Д и хипергликемия с 
влошаване на диабетния контрол през зимата, 
когато концентрацията на витамин Д е по-ниска 
(86). Рискът за развитие на ЗД тип 2 намалява с 
4% за всеки 10nmol/L увеличение на концентра-
цията витамин Д, а намалението на риска между 
крайните категории е 38% (123).

Витамин Д притежава противовъзпалител-
ни и антиоксидантни свойства и влияе върху 
активността на ренин-ангиотензин-алдосте-
роновата система. Пациентите с ХОББ имат на-
малени нива на витамин Д (60, 117), като това 
се свързва и с по-бърз спад на белодробната 
функция (2). Не е изяснено до каква степен 
понижените нива на витамин Д се дължат на 
намаленото излагане на слънце и физическа 
активност, и до каква на самото белодробно 
заболяване. 
Значение

 Метаболитният синдром и захарни-
ят диабет при пациенти с ХОББ са свързани с 
увеличена заболяемост и смъртност, влошена 
белодробна функция, и увеличена честота на 
екзацербациите. Възможни усложнения при 
съчетанието на МС и ЗД при ХОББ включват: 
мускулна дисфункция, остеопороза, увеличен 
риск от неоплазми, депресия и когнитивни на-
рушения.
Заключение

Метаболитният синдром и ЗД тип 2 са 1.5-2 
пъти по-чести при пациенти с ХОББ сравнено 
с общата популация. Тази връзка вероятно се 
дължи на общи рискови фактори и механизми 
като затлъстяване, намалена физическа актив-
ност, тютюнопушене, кортикостероидно лече-
ние, системно възпаление, оксидативен стрес, 
хипоксия и витамин Д дефицит (всички те уве-
личават инсулиновата резистентност). Паци-
ентите с ХОББ и метаболитен синдром или ЗД 
имат по-изразено системно възпаление, което 
допринася за увеличената смъртност и по-чес-
тите, и продължителни екзацербации. Инсули-
новата резистентност и метаболитни наруше-
ния допринасят за другите системни прояви на 

sulin sensitivity in skeletal muscle as opposed to 
the changes observed in acute hypoxia.

There is a debate in the literature about the re-
spiratory control in diabetic patients with hypox-
ia - impaired (87, 91, 149) and preserved (21, 43, 
121) response to hypoxia are reported.
8. Vitamin D

Besides its role in metabolism of calcium and 
phosphorus, vitamin D is involved in the patho-
genesis of many diseases, including DM due to 
interference with the secretion and function of 
insulin (64, 86). The e�ect of vitamin D is both 
direct (expression of vitamin D receptor, and lo-
cal synthesis of active vitamin D in the pancreatic 
β-cells) and indirect (regulating calcium homeo-
stasis and transmembrane transport). There is an 
inverse relationship between vitamin D and hy-
perglycemia, with worsening of diabetic control 
in winter, when the concentration of vitamin D is 
low (86). The risk for development of type 2 DM 
lowers by 4% for every 10nmol/L increase in vita-
min D concentration and risk reduction between 
the extreme categories is 38% (123).

Vitamin D has anti-in�ammatory and anti-
oxidant properties and in�uences the activity 
of renin-angiotensin-aldosterone system. COPD 
patients have lower levels of vitamin D (60, 117), 
which is associated with more rapid decline in 
lung function (2). It is unclear to what extent the 
reduced levels of vitamin D are due to reduced 
sun exposure and physical activity, and to what 
extent – to the lung disease.

Signi�cance
Metabolic syndrome and diabetes mellitus in 

patients with COPD are associated with increased 
morbidity and mortality, impaired lung function 
and an increased incidence of exacerbations. Pos-
sible complications of the combination of DM 
and MS in COPD are muscular dysfunction, osteo-
porosis, increased risk of neoplasms, depression 
and cognitive impairment.

Conclusion
Metabolic syndrome and type 2 DM are 1.5-2 

times more prevalent in patients with COPD com-
pared to the general population. This relationship 
is likely due to shared risk factors and mecha-
nisms such as obesity, lack of physical activity, 
smoking, treatment with corticosteroids, system-
ic in�ammation, oxidative stress, hypoxia, and 
vitamin D de�ciency (all of these increase insulin 
resistance). Patients with COPD and metabolic 
syndrome or DM have increased systemic in�am-
mation, which contributes to increased mortality 
and more frequent and prolonged exacerbations. 
Insulin resistance and metabolic disturbances 
contribute to other systemic manifestations of 
COPD such as muscle loss, depression and cogni-
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tive impairment.

Obesity increases systemic and pulmonary 
in�ammation and decreases insulin sensitivity. 
COPD patients have a signi�cantly lower daily 
physical activity compared to healthy controls. 
Tobacco contributes to insulin resistance by im-
pairing the action of insulin and decreasing the 
uptake of glucose in peripheral tissues. Patients 
with COPD frequently use inhalatory (in stable 
COPD) or systemic (in exacerbation) CS, which in-
�uence the glucose metabolism. COPD and met-
abolic syndrome/type 2 diabetes are associated 
with systemic in�ammation, which in�uences 
insulin resistance, atherosclerosis and other sys-
temic manifestations of COPD. Oxidative stress 
may lead to occurrence of metabolic syndrome 
or type 2 DM by increasing insulin resistance and 
a change in energy balance. Patients with COPD 
and chronic hypoxia have impaired glucose toler-
ance and increased lipolysis with reduced insulin 
sensitivity. Vitamin D insu�ciency in patients with 
COPD contributes to development of type 2 DM.

The common pathophysiologic disturbances 
between COPD and DM/MS begin with hypoxia 
and insulin resistance, which lead to systemic 
in�ammation, oxidative stress and, �nally - im-
paired lung function, endothelial dysfunction 
and cardiovascular complications.

Change in physical activity, good nutrition and 
pharmacotherapy in COPD have the potential to 
improve the prognosis for these patients by re-
ducing insulin resistance and cardiovascular risk.

ХОББ като мускулна загуба, депресия и когни-
тивни нарушения.

Затлъстяването увеличава системното и 
белодробното възпаление, и намалява инсу-
линовата чувствителност. Пациентите с ХОББ 
имат значимо по-ниска дневна физическа 
активност, сравнено със здрави контроли. 
Тютюнопушенето допринася за инсулинова 
резистентност като нарушава действието на 
инсулина и намалява поемането на глюкоза в 
периферните тъкани. Пациентите с ХОББ често 
приемат инхалаторни (при стабилно състоя-
ние) или системни (при екзацербация) КС, кое-
то влияе върху глюкозния метаболизъм. Както 
ХОББ, така и метаболитният синдром, и захар-
ният диабет тип 2 са свързани със системно 
възпаление, което обуславя инсулиновата ре-
зистентност, атеросклерозата и другите сис-
темни прояви на ХОББ. Оксидативният стрес 
може да доведе до възникване на метаболитен 
синдром или ЗД тип 2 чрез увеличаване на ин-
сулиновата резистентност и промяна на енер-
гийния баланс. Пациентите с ХОББ и хронична 
хипоксия имат нарушен глюкозен толеранс, и 
увеличена липолиза с намалена инсулинова 
чувствителност. Недостигът на витамин Д при 
пациенти с ХОББ допринася за развитието на 
ЗД тип 2.

Общите патофизиологични нарушения меж-
ду ХОББ и ЗД/МС започват с хипоксия и инсу-
линова резистентност, които водят до систем-
но възпаление, оксидативен стрес, а накрая 
– влошена белодробна функция, ендотелна 
дисфункция и сърдечносъдови усложнения.

Промяна в двигателната активност, пълно-
ценното хранене и фармакотерапията при 
ХОББ имат потенциал да подобрят прогнозата 
при тези пациенти като намаляват инсулино-
вата резистентност и сърдечно-съдовия риск.
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Резюме 
За добрия контрол на хроничните заболявания като бронхиална астма и хронична обструк-

тивна белодробна болест (ХОББ) е важна употребата на дългодействащи медикаменти, които да 
осигурят добрия комплайънс на пациентите. 

Vilanterol (VI) е нов дългодействащ бета2-агонист (LABA), който е с еднократно дневно дозира-
не и осигурява контрол на симптомите на астмата и ХОББ до 24 часа. Клинично е доказано, че 
VI е с бързо начало на действие и подобрява белодробната функция на пациентите със средно-
тежка до тежка ХОББ, както и че осигурява продължителна бронходилатация при пациентите с 
астма на контролираща терапия с инхалаторни кортикостероиди (ICS).

Fluticasone furoate (FF) е нов, мощен ICS, който е с продължително действие и удължено задър-
жане в белия дроб, което го прави подходящ за еднократно дневно дозиране. FF е резистентен 
на оксидативния стрес, което го прави подходящ и за контрол на възпалението при респиратор-
ните заболявания като ХОББ и астма.

Комбинацията FF/VI подобрява симптомите, намалява честотата на острите екзацербации и 
води до по-добър контрол на астмата и ХОББ. 

Препоръчва се за лечение на астма при възрастни и деца над 12 години, които имат нужда от 
комбинирана терапия поради лош контрол на заболяването на фона на лечение с ИКС и бързо-
действащи бета2-агонисти при нужда (SABA). Одобрени за астма са дозировки от 92/22 и 184/22 
μg, еднократно дневно.

FF/VI се препоръчва и за лечение на симптомите при възрастни с ХОББ с форсиран експирато-
рен обем за една секунда (ФЕО1) <70% (постбронходилататорно) и анамнеза за екзацербации, 
въпреки редовната бронходилататорна терапия. Одобрен е в дозировка от 92/22 μg, веднъж 
дневно.

Ключови думи: астма, ХОББ, �uticasone furoate, vilanterol, еднократно дневно дозиране
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reviews
A NOVEL INHALED COMBINATION  
FOR ONCE-DAILY USE  
FOR THE TREATMENT  
OF ASTHMA AND COPD

Thoracic Medicine
Volume VI, March 2014, Issue 1

Abstract: 
In the treatment of chronic diseases such as asthma and chronic obstructive pulmonary disease 

(COPD), it is a major advantage to have long-acting therapies to improve patient compliance. 
Vilanterol (VI) is a novel long-acting beta2-agonist (LABA) with once daily regimen that provides 

relief of the symptoms su�ered by asthma and COPD patients for up to 24h. It has been shown 
clinically that vilanterol has a rapid onset of action and improves lung function in patients su�ering 
with moderate to severe COPD and a prolonged duration of bronchodilation is achieved for at least 
24h in asthma patients receiving maintenance inhaled corticosteroid (ICS) therapy.

Fluticasone furoate (FF) is a novel, potent ICS with a long duration of action and prolonged retention 
in the lung, suggesting that it is suitable for once-daily dosing. FF is resistant to oxidative stress and is 
suitable for the control of in�ammation in respiratory diseases, such as COPD and asthma.

Combination therapy with FF/VI improves symptoms, reduces severe exacerbation rate and 
achieves better asthma control in more patients with asthma and COPD.

FF/VI is recommended for treatment of asthma in adults and adolescents aged at least 12 years who 
require a combination medicinal product because their symptoms are not adequately managed with 
inhaled corticosteroids and "as-needed" inhaled short-acting beta2-agonist. Two strengths of FF/VI 
have been approved for asthma: 92/22 and 184/22 μg, given once daily.

FF/VI is also recommended for treatment of symptoms in adults with COPD with a forced expiratory 
volume in 1 second (FEV1) lower than 70% predicted normal (postbronchodilator) with a history of 
exacerbation, despite regular bronchodilator therapy. The approved strength in COPD is 92/22 μg 
once daily.

Keywords: аsthma, COPD, vilanterol, �uticasone furoate, once-daily
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Asthma and chronic obstructive pulmonary dis-
ease (COPD) are both chronic diseases of the air-
ways imposing signi�cant burdens on healthcare 
systems worldwide (34). The major characteristics 
of asthma include in�ammation (usually allergic), 
air�ow obstruction, and bronchial hyperrespon-
siveness. It involves a number of in�ammatory 
cells and mediators (including histamine, leukot-
rienes, and cytokines) that cause a reversible air-
�ow obstruction. 

In contrast, COPD is characterized by a progres-
sive reduction in air�ow that cannot be fully re-
versed. This is linked with an abnormal in�amma-
tory response with thickening and in�ammation 
of the airways due to an uncontrolled in�ltration 
of in�ammatory cells into the lungs, primarily as 
a result of the exposure to noxious particles and 
gases. 

Failure to achieve asthma control a�ects pa-
tients' quality of life, for example through persis-
tent symptoms, more frequent exacerbations and 
missed work and school time, placing demands 
on emergency care facilities (16, 32). A variety 
of treatments are available for asthma but there 
remains potential to improve the level of disease 
control in adults and children (40).

Inhaled corticosteroids (ICS) are the most ef-
fective controller medications for the �rst-line 
treatment of asthma in adults and children and 
are also used at later stages in combination with 
other medications, speci�cally long-acting be-
ta2-agonists (15). ICS are typically developed for 
twice-daily dosing but once-daily evening dos-
ing of an ICS has been reported to signi�cantly 
improve adherence to therapy compared with 
twice-daily dosing (93.3% v/s 89.3%, p<0.001) in 
an open-label 12 week study of mometasone fu-
roate (30). This is a bene�t that has the potential 
to improve patient outcomes, given the associa-
tion between poor adherence rates (particularly 
for controller medications) and uncontrolled 
asthma in children and adults (35, 36).

Fluticasone furoate: once-daily evening 
treatment versus twice-daily treatment in 
moderate asthma (40)

Several animal and human pharmacology stud-
ies show that the novel ICS �uticasone furoate 
(FF) has a long duration of action and prolonged 
retention in the lung, suggesting that it is suitable 
for once-daily dosing (38). FF (Fig. 1) and �utica-
sone propionate (FP) are structurally di�erent. At 
the C-17α position, FF contains an ester derived 
from 2-furoic acid which replaces the simpler pro-
pionate ester. These di�erences mean that FF has 

Бронхиалната астма (БА) и хроничната об-
структивна белодробна болест (ХОББ) са хро-
нични заболявания на дихателните пътища, 
които представляват сериозна тежест за здра-
веопазването в световен мащаб (34). Основни-
те характеристики на БА са възпаление (най-
често алергично), бронхиална обструкция и 
хиперреактивност на дихателните пътища. В 
патофизиологията на заболяването участват 
редица възпалителни клетки и медиатори (хи-
стамин, левкотриени, цитокини), които пре-
дизвикват обратима обструкция.

ХОББ се характеризира с прогресивна загуба 
на дихателна функция и ненапълно обратима 
обструкция. Тези промени са свързани с аб-
нормен възпалителен отговор, с възпаление и 
ремоделиране на дихателните пътища, дължа-
щи се на неконтролирана инфилтрация на въз-
палителни клетки в белите дробове, в резултат 
основно на експозицията на вредни частици и 
газове. 

Невъзможността за постигане на контрол на 
БА се отразява негативно върху качеството на 
живот на пациентите поради персистиращите 
симптоми, по-чести екзацербации и пропус-
нати работни и учебни дни, както и нуждата 
от спешна помощ (16, 32). Въпреки че към мо-
мента има различни групи медикаменти, които 
се използват за лечение на БА, все пак остава 
потенциал за нови терапевтични стратегии за 
подобряване на нивото на контрол на заболя-
ването при възрастните и децата (40).

Към момента инхалаторните кортикостеро-
иди (inhaled corticosteroids, ICS) са най-ефек-
тивните контролиращи медикаменти за първа 
линия на лечение на БА, а в по-късните стадии 
се използват в комбинация с други лекарства, 
особено с дългодействащите бета2-агонисти 
(15). ICS са разработени за двукратно днев-
но приложение, но резултатите от отворено 
12-седмично проучване с mometasone furoate 
показват, че еднократното вечерно дозиране 
води до по-добър комплайънс в сравнение с 
двукратното прилагане (93.3% срещу 89.3%, 
p<0.001) (30). Това е предимство, което има 
потенциала да подобри резултатите при па-
циентите, като се има предвид, че съществу-
ва значима връзка между лошия комплайънс 
(особено към контролиращите лекарства) и 
лошия контрол на заболяването при възраст-
ните и децата (35, 36). 
Fluticasone furoate: еднократен вечерен 
срещу двукратен прием при средно тежка 
астма (40)

Редица фармакологични проучвания при жи-
вотни и хора показват, че новият ICS �uticasone 
furoate е с продължително действие и удълже-
но задържане в белия дроб, което предполага, 
че е подходящ за еднократно дневно дозиране 
(38). FF (Фиг. 1) и �uticasone propionate (FP) са 
различни по структура. На позиция C-17α, FF 
съдържа естер, получен от α-фуранкарбонова 
киселина, който заменя химически по-простия 
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more complete occupancy of the 17α pocket in 
the glucocorticoid receptor (4) and higher gluco-
corticoid receptor binding a�nity than FP (33). 
Several dose-ranging studies in asthma patients 
have demonstrated that FF has a favourable e�-
cacy and safety pro�le when administered once-
daily in the evening (2, 5, 6). 

пропионатен естер. Тази разлика определя по-
пълното заемане на 17α джоба на КС-рецептор 
(4) и по-високия свързващ афинитет към КС-
рецептори на FF в сравнение с FP (33). Това се 
доказва и от резултатите от редица дозоопре-
делящи проучвания при астматици, които де-
монстрират, че FF е с добър ефект и профил на 
безопасност при еднократно вечерно прило-
жение (2, 5, 6).
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Фиг. 1. Химическа структура на �uticasone furoate.

Fig. 1. Chemical structure of �uticasone furoate.

Наскоро проведено проучване сравнява 
ефикасността и безопасността на еднократния 
срещу двукратен режим на приложение на FF 
и плацебо при пациенти с неконтролирана БА 
на фона на некортикостероидно контролира-
що, или с краткодействащи бета2-агонисти ле-
чение. Основната цел е да се изследва хипоте-
зата, че еднократното дозиране не е с по-лош 
ефект от двукратното (след едномесечно лече-
ние) по отношение на белодробната функция 
– вечерен ФЕО1, измерен преди приемане на 
дозата. В изследването като активни контроли 
са включени и два дозови режима на FP – едно-
кратен и двукратен.

Проучването (рандомизирано, плацебо-
контролирано, кросовер) включва пациенти 
(n=190) със средно-тежка персистираща БА, 
на възраст >/=12 години, с пребронходилата-
торен ФЕО1 от 40-85% от предвидения, и об-
ратимост от >12% и 200ml (27). Пациентите са 
приемали SABA, но не и ICS за период от >/=8 
седмици, като е било разрешено да се приемат 
LABA, метилксантини, кромони или левкотри-
ен-рецепторни антагонисти (спирани в етапа 
на скрининг). Не е бил разрешен приемът на 
перорални, парентерални или депо корти-
костероиди (8 седмици) и анти-IgE терапия 
(12 седмици) преди скрининга. Изключващи 
критерии са били: тютюнопушене в рамките 
на една година преди проучването; анамнеза 
за >10 пакетогодини; наличие на респиратор-
на инфекция, животозастрашаваща астма или 
екзацербация на БА, изискваща хоспитализа-
ция – 6 месеца, или перорална терапия с КС – 8 
седмици преди скрининга.

Recent study compares the e�cacy and safety 
of once-daily versus twice-daily FF regimens with 
each other and with placebo in patients uncon-
trolled on a non-corticosteroid controller or short-
acting beta2- agonist alone. The study speci�cally 
tested the hypothesis that a once-daily regimen is 
not inferior to a twice-daily regimen with respect 
to lung function (evening pre-dose FEV1 after 4 
weeks treatment. FP once-daily and twice-daily 
regimens were included as active controls.

The study (randomized, placebo-controlled, 
crossover) includes patients (n=190) with mod-
erate persistent asthma, aged 12 years or more 
with a pre-bronchodilator FEV1 of 40-85% of pre-
dicted normal value and reversibility of FEV1 to 
inhaled salbutamol of at least 12% and at least 
200ml (27). Patients were taking SABA and had 
not taken ICS for >/=8 weeks, but could have 
taken LABAs, xanthines, cromones, or leukotri-
ene modi�ers provided they had been stopped at 
screening. Patients had to refrain from using oral, 
parenteral, and depot forms of corticosteroids in 
the 8 weeks before screening and anti-IgE thera-
py in the 12 weeks before screening. We excluded 
patients who had smoked in the year before the 
study, those with a smoking history of >10 pack-
years, and individuals with a respiratory infection, 
life-threatening asthma, or asthma exacerbations 
requiring either hospitalization in the 6 months 
before screening or oral corticosteroids in the 8 
weeks before screening.
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За всички четири активни терапии стойно-
стите на вечерния ФЕО1, измерен преди при-
емане на дозата, са били значимо по-високи в 
сравнение с плацебо. За пациентите на FP е ус-
тановено по-голямо повишение на тези стой-
ности при двукратното дозиране в сравнение 
с еднократния прием (подобни данни на тези, 
получени при предишни проучвания) (26, 31). 
От друга страна, FF се оказва подходящ за ед-
нократно дозиране, тъй като както еднократ-
ното, така и двукратното приложение (еднаква 
обща дневна доза) води до сходно подобре-
ние на белодробната функция. Резултатите за 
ефекта на FF са подобни на тези, получени при 
три други дозоопределящи проучвания при 
пациенти с различна по тежест БА, при които 
еднократното прилагане на FF – веднъж/вечер 
за период от 8 седмици в дозировка 50-800 μg 
е довело до по-добро повлияване на симпто-
мите и на белодробната функция, в сравнение 
с плацебо (2, 5, 6).

И двата дозови режима на FF са били добре 
понесени, като процентът на докладваните не-
желани реакции е сходен с този при плацебо. 
Регистрирана е само една екзацербация на БА, 
без случаи на дисфония или орофарингеална 
кандидиаза. Единствено инфекциите на гор-
ните дихателни пътища (ГДП) са били по-чести 
при FF в сравнение с плацебо, без да се асоци-
ират с влошаване на контрола на астмата. На-
маляване на уринния кортизол (UC) съответно 
с 16% и 25% (в сравнение с плацебо) е наблю-
давано при пациентите на FF 100μg двукратен 
и FF 200μg еднократен прием. Тези резултати 
контрастират на данните от предишните про-
учвания, които не показват супресия на UC 
при пациентите с астма, на лечение с дози до 
600μg, еднократно дневно за период от 8 сед-
мици (2, 5, 6). В групата на FP 100μg двукратно/
дневно е наблюдавано подобно намаляване 
на UC – 19%. Не са описани странични ефекти, 
които могат да бъдат отдадени на кортизоло-
вата супресия.
Заключение 

Липсата на добър комплайънс към ICS при 
пациентите с астма е предиктор за субопти-
мален контрол на заболяването, и по-лоша 
прогноза при децата и възрастните (35, 37, 
39). Еднократният дозов режим на ICS има по-
тенциал да предложи по-добър комплайънс, 
чрез по-голямо удобство за пациентите, при 
осигуряване на продължителен 24-часов кон-
трол на възпалението и симптомите. Резулта-
тите показват, че четириседмичното лечение 
с FF в доза 200μg веднъж/вечер е с по-добра 
ефикасност и подобен профил на безопасност 
в сравнение с плацебо при пациентите със 
средно-тежка БА, и не е с по-слаб ефект от FF 
100μg два пъти дневно. Установена е известна 
кортизолова супресия на фона на FF, въпре-
ки че такава не е наблюдавана при предишни 
проучвания с по-високи дози FF, за по-дълъг 
период от време. Така, въпреки че са необхо-

All four active treatment arms were associated 
with signi�cantly higher pre-dose FEV1 values 
than placebo. With FP, a numerically higher in-
crease in pre-dose FEV1 with twice-daily dosing 
than with once-daily dosing was observed (in 
line with di�erences previously reported for FP 
once versus twice daily) (26, 31). FF appears to be 
suitable for once-daily dosing as both once-daily 
and twice-daily dosing (same total daily dose) 
produced similar improvements in lung function. 
The e�cacy results for FF in the current study are 
consistent with the results of three dose-ranging 
studies in patients with di�erent levels of asthma 
severity, in which 8 weeks of FF administered once 
daily in the evening produced superior improve-
ments in lung function and symptoms relative to 
placebo at doses of 50-800 μg once daily (2, 5, 6).

Both regimens of FF were well tolerated and AE 
reporting rates were similar to placebo. There was 
only one asthma exacerbation among patients 
receiving FF and no dysphonia or oropharyngeal 
candidiasis. Upper respiratory tract infections 
(URTIs) were the only event to be reported more 
often in the FF groups than with placebo, and 
were not associated with loss of asthma control. 
A reduction in urinary cortisol (UC) of 16% and 
25% (relative to placebo) was observed with FF 
100μg BD and FF 200μg OD, respectively, and this 
�nding contrasts those of other FF dose-ranging 
studies in which patients with asthma did not 
show any UC suppression relative to placebo af-
ter 8 weeks treatment at doses up to 600μg once 
daily (2, 5, 6). There was a numerical reduction in 
UC of the same magnitude (19%) in the FP 100μg 
twice-daily regimen. No adverse safety events 
were recorded in the current study that could be 
attributed to cortisol suppression.

Conclusion
Lack of adherence to ICS treatment in asthma 

patients is a predictor of suboptimal disease con-
trol and poor outcome in children and adults (35, 
37, 39). A once-daily ICS regimen has the poten-
tial to improve adherence by o�ering greater 
convenience while ensuring continuous 24-hour 
control of in�ammation and symptoms. In con-
clusion, four weeks treatment with FF given as a 
200μg dose once daily in the evening has superi-
or e�cacy and similar tolerability compared with 
placebo in patients with moderate asthma, and 
is non-inferior to a FF 100μg twice-daily regimen 
as measured by pre-dose FEV1 response. Some 
cortisol suppression was noted with FF, although 
this was not observed in previous studies that 
used higher doses of FF and for longer treatment 
durations. Although con�rmatory studies are re-
quired, the data support the use of FF as a once-
daily, evening dosed, treatment in asthma. 
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дими допълнителни проучвания, всички данни 
досега подкрепят тезата за по-добрия ефект 
от еднократното вечерно приложение на FF 
за контрол на пациентите с астма.

Vilanterol – нов дългодействащ β2-
адренорецепторен агонист с 24-часово 
действие: in vitro фармакологична характе-
ристика (34)

Бета2-адренорецепторните (beta2-AR) аго-
нисти играят основна роля в терапията както 
на БА, така и на ХОББ чрез гладкомускулна ре-
лаксация на дихателните пътища, оказвайки 
директно действие върху beta2-AR G-протеин 
свързания рецептор (GPCR). Стимулирането на 
beta2-AR активира G-протеин, който от своя 
страна активира аденилил циклазата, която 
увеличава интрацелуларните нива на 3'-5'-ци-
кличния аденозин монофосфат (cAMP). Това 
води до активиране на протеинкиназа А (PKA), 
която може да предизвика гладкомускулна ре-
лаксация или чрез намаляване на миозин-ре-
гулаторната лековерижна киназна активност, 
или чрез фосфорилиране на Ca2+-зависимите 
K+ канали, въпреки че тяхното стимулиране с 
beta2-AR агонисти може да бъде и PKA-незави-
сим процес.

След създаването през 60-те години на ми-
налия век на SABA като salbutamol, усилията 
на учените са насочени към откриването на 
молекули с по-дълго действие, които да осигу-
рят по-добър контрол на симптомите и бело-
дробната функция. В резултат на тези усилия са 
създадени salmeterol и formoterol, които осигу-
ряват облекчаване на симптомите за поне 12 
часа. Тези дългодействащи beta2-AR агонисти 
се прилагат двукратно дневно както при БА (не 
самостоятелно), така и при ХОББ. 

LABA са ключова група медикаменти в тера-
пията на БА и съвременните указания ги пре-
поръчват в комбинация с ниски до средно-ви-
соки дози ICS. Доказано е, че тази комбинация 
води до по-добър контрол на астмата, и че аст-
матиците на терапия с LABA+ICS са с по-малко 
екзацербации, в сравнение с пациентите само 
на ICS. От 90-те години на миналия век Global 
Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease 
(GOLD) препоръчва употребата на LABA за 
лечение на пациенти с ХОББ в стадий II до IV. 
При ХОББ, LABA се използват и в комбинация 
с дългодействащи мускаринови антагонисти 
(LAMA). Тази комбинация осигурява значител-
но подобрение на белодробната функция и 
подобрява прогнозата повече в сравнение с 
монотерапията с LABA или LAMA. 

Въпреки напредъка в лечението на обструк-
тивните заболявания, все още главен проблем 
остава лошия комплайънс на пациентите към 
терапията, основно поради честотата на до-
зовите режими (двукратно приложение) и 
сложността на начините на приложение. Сле-
дователно, създаването на ново поколение 

In vitro pharmacological characterization of 
vilanterol, a novel long-acting beta2-adreno-
ceptor agonist with 24-hour duration of action 
(34)

Beta2-Adrenoceptor (beta2-AR) agonists play 
a major role in the management of both asthma 
and COPD by increasing air�ow into the lungs 
via relaxation of the airways. beta2-AR agonists 
achieve relaxation of the smooth muscle in the 
bronchial airway by acting directly on the beta2-
AR G-protein coupled receptor (GPCR). Stimula-
tion of the beta2-AR activates G-protein αs that 
stimulates adenylyl cyclase to increase the in-
tracellular levels of 3'-5'-cyclic adenosine mono-
phosphate (cAMP). This in turn activates protein 
kinase A (PKA) that can cause smooth-muscle re-
laxation either via a reduction in myosin-regula-
tory light chain kinase activity or phosphorylation 
of Ca2+-dependent K+ channels, though stimula-
tion of the latter with beta2-AR agonists has also 
been shown to be PKA independent. 

Since the development of short acting beta2-
AR agonists such as salbutamol in the 1960s, con-
tinued research in this area has endeavored to 
develop molecules with a longer duration of ac-
tion and provide better control of symptoms and 
lung function. As a consequence, salmeterol and 
formoterol were developed, providing relief for 
at least 12h. These long-acting beta2-AR agonists 
are used as twice daily bronchodilators in both 
asthma (only in combination) and COPD. 

LABAs remain a key therapy for the manage-
ment of asthma and are now recommended for 
use in combination with a low to medium dose 
of an ICS. This combination has been shown to 
give improved control of asthma with good evi-
dence showing that asthmatic patients treated 
with a single inhaler containing both LABA and 
ICS experience fewer exacerbations than similar 
patients on ICS alone. Since the late 1990s, the 
Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease (GOLD) has recommended the use of LA-
BAs in the treatment of COPD patients in stages 
II to IV of the disease. As with asthma, the use of 
combination therapy has been extended further 
for COPD patients with the alliance of a LABA and 
a long-acting muscarinic antagonist (LAMA). This 
combination has been shown to produce signi�-
cant improvements in lung function and other 
outcomes compared with the use of the LABA or 
LAMA alone. 

Despite improvements in treatment for ob-
structive diseases, a major problem in the man-
agement of both asthma and COPD continues 
to be poor patient compliance and adherence to 
treatment plans due to the frequency of dosing 
regimens and the complexities of delivery. There-
fore, development of the next generation of LA-
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Клинично е доказано, че VI има бързо начало 
на действие и подобрява белодробната функ-
ция при пациентите със средно-тежка до теж-
ка ХОББ при еднократно дневно приложение. 
Допълнително, също клинично е установено, 
че еднократното прилагане на VI води до про-
дължителна бронходилатация за поне 24 часа 
при пациентите с БА, получаващи поддържаща 
терапия с ICS.

При предклиничните фармакологични из-
следвания VI проявява субнаномоларен афи-
нитет към beta2-AR, който е сравним с този на 
salmeterol и е по-висок в сравнение с olodaterol, 
formoterol и indacaterol. Vilanterol е с подобна 
на salmeterol селективност за beta2 > beta1-AR 
и beta3-AR, но е със значитено по-добър про-
фил на селективност в сравнение с formoterol 
и indacaterol. Ефикасността на vilanterol е срав-
нима с тази на indacaterol, но е значимо по-ви-
сока от тази на salmeterol. 

В дихателните пътища на човека vilanterol 
е с по-бързо начало на действие и с по-про-
дължителен ефект от salmeterol, осигурявайки 
значима бронходилатация 22 часа след прие-
ма. Резултатите от проучванията показват, че 
vilanterol е нов, мощен и селективен beta2-AR 
агонист с дълго действие, което го прави под-
ходящ за еднократно дозиране при БА и ХОББ.

It has been shown clinically that vilanterol has 
a rapid onset of action and improves lung func-
tion in patients su�ering with moderate to severe 
COPD when administered once daily. In addition, 
it has been shown clinically that when vilanterol 
is administered once daily, a prolonged duration 
of bronchodilation is achieved for at least 24h in 
asthma patients receiving maintenance ICS ther-
apy. 

In preclinical pharmacological studies, vilanter-
ol displayed a subnanomolar a�nity for the be-
ta2-AR that was comparable with that of salme-
terol but higher than olodaterol, formoterol, and 
indacaterol. In cAMP functional activity studies, 
vilanterol demonstrated similar selectivity as sal-
meterol for beta2 over beta1-AR and beta3-AR, 
but a signi�cantly improved selectivity pro�le 
than formoterol and indacaterol. Vilanterol also 
showed a level of intrinsic e�cacy that was com-
parable to indacaterol but signi�cantly greater 
than that of salmeterol. 

In human airways, vilanterol was shown to have 
a faster onset and longer duration of action than 
salmeterol, exhibiting a signi�cant level of bron-
chodilation 22h after treatment. From these in-
vestigations, the data for vilanterol are consistent, 
showing that it is a novel, potent, and selective 
beta2-AR receptor agonist with a long duration of 
action. This pharmacological pro�le combined with 
clinical data is consistent with once a day dosing 
of vilanterol in the treatment of both asthma and 
COPD. 

LABA, които да бъдат с бързо начално дейст-
вие и 24-часова продължителност на ефекта е 
от изключителна важност за подобряване на 
комфорта, а оттам и на комплайънса на паци-
ентите с БА и ХОББ.

Vilanterol trifenatate (Фиг. 2) е нов LABA с 
24-часово действие и е създаден за инхалатор-
но приложение веднъж дневно, в комбинация 
с ICS при ХОББ и БА, и за приложение веднъж 
дневно в комбинация с LAMA при ХОББ.

BAs, which are fast acting and have 24h duration 
of action on air�ow, could improve patient con-
venience and, therefore, compliance within both 
these disease populations. 

Vilanterol trifenatate (Fig. 2) is a novel LABA 
with 24h activity in development for inhaled once 
daily administration in combination with an ICS 
for both COPD and asthma and once daily treat-
ment in combination with a LAMA for COPD. 

Фиг. 2. Химическа структура на vilanterol. 

Fig. 2. Chemical structure of vilanterol.
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Modulation of allergen-induced 
bronchoconstriction by �uticasone furoate 
and vilanterol alone or in combination (29)

In sensitized individuals with asthma, the re-
sponse to inhaled allergen exposure is often evi-
dent as a biphasic decline in lung function com-
prising the early and late asthmatic responses 
(EAR/LAR). The LAR is regarded as the more clini-
cally important response and is typical for chronic 
asthma. It is also associated with development of 
nonspeci�c airway hyper-responsiveness (AHR).

Allergen-provocation is a well-established and 
highly reproducible clinical challenge model for 
understanding the mechanisms of asthma and 
for testing new therapies (12, 17, 19). Approxi-
mately 60% of asthma patients have signs of con-
comitant airborne allergies (21) and have a risk 
of asthma worsening when exposed to allergen 
(22). Thus, any new medication for asthma should 
document e�ects on allergen responses.

A recent study (randomized, double-blind, pla-
cebo-controlled, four-way crossover), that is the 
�rst to compare the e�ects of the new inhaled 
corticosteroid �uticasone furoate (FF 100μg) and 
the new long-acting beta2-agonist vilanterol (VI 
25μg), when given alone and in combination (FF/
VI 100/25 μg) on the EAR and LAR induced by al-
lergen challenge in patients with mild asthma in 
four research centers in Sweden, Australia, and 
New Zealand, was conducted. 

Patients were 18-65 years of age with bron-
chial asthma diagnosed for >/=6 months prior to 
screening and were treated with SABA alone. A 
prebronchodilator FEV1 percent predicted value 
of >70%, and a methacholine challenge PC20 of 
<8mg/ml were required. During screening, or 
within 1 month of starting the study, patients 
were required to exhibit a positive wheal and �are 
reaction (‘skin prick’ test >/=3mm) to at least one 
of a panel of airborne allergens (horse, cat, dog, 
birch tree, six grass mix, and Dermatophagoides 
Pteronyssinus). Patients were also required to ex-
hibit an EAR and a LAR during the screening aller-
gen challenge; those with symptomatic hay fever, 
or those predicted to experience hay fever during 
any study period, were excluded. 

Patients (n=27) were randomized to FF (100μg), 
VI (25μg), FF/VI (100/25 μg), and placebo for 21 
days (four periods). Allergen challenge was per-
formed 1h post-dose on day 21. Patients were 
challenged with the allergen that produced the 
greatest reaction on the skin prick test at screen-
ing. AHR was assessed on day 22 using metha-
choline.

Модулация на алерген-индуцираната 
бронхоконстрикция при �uticasone furoate 
и vilanterol – приложени в комбинация или 
поотделно (29)

При сенсибилизираните пациенти с астма, 
отговорът към експозицията на инхалаторни 
алергени обикновено се изразява в бифазно 
спадане на белодробната функция, отразява-
що ранния и късен астматични отговори (early 
and late asthmatic responses, EAR/LAR). LAR е с 
по-голямо клинично значение, типичен е за 
хроничната астма и се свързва и с развитието 
на неспецифична хиперреактивност на диха-
телните пътища (AHR). 

Алергенната провокация е утвърден, лесно 
възпроизводим клиничен провокационен мо-
дел за изучаване на механизмите на астмата и за 
тестване на нови медикаменти (12, 17, 19). При-
близително 60% от астматиците са с придружа-
ваща инхалаторна алергия (21) и са с риск за 
екзацербация при контакт с алергена (22). Така, 
всяко ново лекарство за астма би трябвало да 
има ефект върху алергичния отговор.

Проведено е проучване (рандомизирано, 
двойно сляпо, плацебо контролирано, кро-
совър), което е първото, сравняващо ефекта 
на терапията с �uticasone furoate 100μg и с 
vilanterol 25μg, прилагани в комбинация – FF/
VI 100/25 μg или поотделно върху EAR и LAR 
след алергенна провокация при пациенти с 
лека астма в четири изследователски центъра 
в Швеция, Австралия и Нова Зеландия.

Включените пациенти са на възраст 18-65 
години, с бронхиална астма, диагностицира-
на >/=6 месеца преди скрининга и са леку-
вани само със SABA. Изискванията включват 
пребронходилататорен ФЕО1>70% и резул-
тати от метахолиновия тест от PC20 <8mg/ml. 
По време на скрининга или в рамките на един 
месец от началото на изследването пациенти-
те е трябвало да проявяват положителна кож-
но-алергична проба (skin prick тест >/=3mm) 
към поне един дихателен алерген (кон, кот-
ка, куче, бреза, 6 треви, Dermatophagoides 
Pteronyssinus). Трябвало е да демонстрират и 
EAR, и LAR по време на скрининговата алерген-
на провокация, като тези от тях, които са били 
със симптоми на сенна хрема, или се е очаква-
ло да получат такива симптоми по време на из-
следването, са били изключвани.

Пациентите (n=27) са рандомизирани на FF 
(100μg), VI (25μg), FF/VI (100/25 μg) и плацебо за 
21 дни (четири периода). Алергенната прово-
кация е извършвана на 21-я ден, един час след 
последната терапевтична доза. На пациентите 
е била прилагана провокация с алергена, кой-
то е предизвикал най-голяма реакция при кож-
но-алергичната проба по време на скрининга. 
AHR е оценявана с метахолинов тест приблизи-
телно 24 часа след провокацията (на 22-я ден).
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Резултати 
Резултатите са показали, че FF е ефективен за 

намаляване на EAR, LAR и AHR при пациентите 
с алергична астма. Отслабването на EAR и LAR, 
получено в настоящото проучване с FF е про-
центно сравнимо с това, наблюдавано и при 
други ICS в клинични дози (12, 18). Ефектът на 
ICS върху алерген-индуцираното възпаление 
и следователно върху белодробната функция 
при астма се отдава на влиянието им върху 
мастоцитите (13), еозинофилното възпаление 
(14, 23) и проинфламаторните Т-лимфоцити 
(25). Необходими са допълнителни проучвания 
за установяване на точния механизъм на дейст-
вие на FF, както и за сравняване на противовъз-
палителната активност на FF и другите ICS.

Резултатите са показали също, че VI подо-
брява белодробната функция при пациентите 
с лека алергична астма и значително намаля-
ва LAR, но не оказва значим ефект върху EAR, 
което се дължи най-вероятно на директния му 
бронходилататорен ефект. Подобни резултати 
са описани и в други алерген-провокационни 
проучвания с LABA/ICS (9, 19) и в предишно 
изследване на белодробната функция при ле-
чение с VI (24). Въпреки това, трябва да се има 
предвид, че монотерапията с VI не е препоръ-
чителна при пациентите с астма (15).

Експозицията на инхалаторни аероалергени (в 
експериментални условия или от околната сре-
да) се асоциира с бронхоконстрикция и активи-
ране на имунната система (28), откъдето следва, 
че максимална протекция може да бъде постиг-
ната чрез комбиниране на терапевтичните под-
ходи насочени срещу тези два компонента на 
алергенния отговор. И наистина, проучването 
показва ефективността както на VI, така и на FF, 
доказвайки ползата от ICS и бронходилататорна-
та компонента в лечението на алерген-индуци-
раната астма. Комбинирането на FF и VI от друга 
страна, е довело до допълнително намаляване 
на EAR в сравнение с това, получено при двете 
монотерапии поотделно, най-вероятно имен-
но като резултат на различния механизъм на 
действие. Добавянето на VI към FF води и до по-
голямо намаляване на метахолиновия отговор 
в сравнение само с FF. Така, получените данни 
демонстрират, че FF/VI е с 24-часова ефикасност 
и осигурява допълнителна протекция по отно-
шение на AHR в сравнение с FF или VI поотделно.

Нежеланите реакции са били подобни при 
пациентите получаващи активно лечение и 
плацебо. Не са наблюдавани нито стероид-ме-
диирани странични ефекти при FF, нито значи-
ми LABA-асоциирани реакции при пациентите 
на VI. 
Профил на безопасност и поносимост на 
комбинацията FF/VI (8)

Наскоро проведено проучване при 503 
пациента (рандомизирано, мултицентрово, 
двойно-сляпо, паралелно) е изследвало безо-
пасността и поносимостта на две дозировки на 
FF/VI – 100/25µg и 200/25µg, прилагани веднъж 

Results 
This study establishes the e�cacy of FF in at-

tenuating the EAR, LAR, and AHR in allergic asthma 
patients. The attenuation of EAR and LAR observed 
with FF in the present study, in which the allergen 
challenge was initiated 1h post-dose, is compara-
ble in % terms with those described for other ICS 
at clinical doses (12, 18). The e�ects of ICS on al-
lergen-induced in�ammation and its consequent 
e�ect on lung function in asthma are generally 
ascribed to e�ects on mast cells (13), eosinophilic 
in�ammation (14, 23), and pro-in�ammatory T-
lymphocytes (25). Nevertheless, additional stud-
ies have to be conducted to determine the exact 
mechanism of action of FF, as well as to compare 
the anti-in�ammatory activity of FF v/s other ICS. 

VI improved lung function in patients with mild 
allergic asthma following 21 days of therapy and 
signi�cantly attenuated the LAR, but exhibited 
a nonsigni�cant e�ect on the EAR. These e�ects 
are most likely due to a direct bronchodilatory ef-
fect of VI, as has been described in other LABA/
ICS allergen challenge studies (9, 19) and in a 
prior lung function study of VI (24). Importantly, 
it must be considered that despite these �ndings, 
monotherapy with a LABA is not recommended 
in asthma (15).

As the response to experimental and envi-
ronmental inhaled aeroallergens are associated 
with both bronchoconstriction and activation 
of the immune system (28), it follows that maxi-
mal protection from the clinical response may 
be achieved by targeting both these features. 
Indeed, both the VI and FF components show ef-
�cacy in the current study, suggesting a bene�t of 
both ICS and bronchodilators in allergen-induced 
asthma. Combining FF and VI resulted in addi-
tional attenuation of the EAR over that observed 
with either therapy alone, most likely as a conse-
quence of the di�erent mechanisms involved. Ad-
dition of VI to FF did result in greater protection 
from methacholine responsiveness relative to 
FF alone. Together, these data con�rm that FF/VI 
exhibits e�cacy 24h after the previous dose and 
provides additional protection to AHR compared 
with FF or VI alone. 

AEs, whether drug related or not, were similar 
when patients received placebo or active treat-
ment. No signi�cant steroid-mediated side-ef-
fects were reported when patients received FF, 
nor were any signi�cant LABA-mediated e�ects 
reported when patients received VI.
Safety and tolerability pro�le of FF/VI (8)

A recent study (randomised, multicentre, dou-
ble-blind, parallel group) assessed the safety and 
tolerability of 52 weeks of treatment with two 
strengths of inhaled FF/VI (100/25 µg and 200/25 
µg) administered once daily in the evening in pa-
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дневно, всяка вечер при пациенти >/=12 годи-
ни с астма в сравнение с FP 500µg двукратно 
дневно за период от 52 седмици. Оценката на 
безопасността е включвала регистрирането на 
нежелани реакции (adverse events, AE), стойно-
стите на кръвна захар, калий, 24-часовата ек-
скреция на уринен кортизол, офталмологични 
показатели, сърдечна и пулсова честота. 

Резултатите са показали, че и двете дози на 
FF/VI (100/25µg и 200/25µg), прилагани ед-
нократно дневно за период от 52 седмици са 
добре толерирани от пациентите с астма на 
възраст >/=12 години. Като цяло резултатите 
отразяват очакваната фармакологична актив-
ност на ICS и LABA компонентите и профилът 
на безопасност на FF/VI не е показал необи-
чайни или неочаквани резултати, които да са 
от клинично значение.
Нежелани реакции

Честотата на нежеланите реакции по време 
на терапията е подобна в изследваните групи 
(66-73%), като най-често съобщавани са: гла-
воболие, инфекции на ГДП и назофарингит. 
Свързани с лечението нежелани реакции (оп-
ределени от изследователите) са наблюдавани 
при 13-14% от пациентите, и най-чести са били: 
орална/орофарингеална кандидиаза, дисфо-
ния и екстрасистолия (Таблица 1). 

Резултатите са показали, че терапията с ед-
нократни дневни дози на FF/VI 100/25µg или 
200/25µg се понася добре от пациентите. Про-
филът на поносимост и безопасност на FF/VI 
се сравнява с този на двукратния прием на FP 
500µg, тъй като е доказано, че FP 500µg подо-
брява белодробната функция при пациентите 
с астма, а 500µg два пъти дневно е най-висо-
ката препоръчителна доза за лечение на аст-
матиците, които са със симптоми на фона на 
лечението с ниски дози ICS (11). В ранната фаза 
II на проучването двукратното приложение на 
FP 500µg е било с подобна ефективност на ед-
нократния прием на FF 200µg (срещу плацебо) 
при пациентите с персистираща средно-тежка 
до тежка астма (7). FP 500µg два пъти на ден, 
обаче, се свързва с повече КС-асоциирани не-
желани реакции от по-ниските дози на FP (1, 10, 
20) и затова точно тази дозировка е избрана в 
проучването за сравняване на безопасността 
на FF/VI.

Популацията на пациентите включва широ-
ка възрастова група (12-73 години), за да се 
постигне адекватна оценка на безопасността 
и поносимостта на FF/VI при младежите и въз-
растните с астма. Допълнително, повечето от 
пациентите не са имали епизод на екзацерба-
ция на астмата през последните 12 месеца.

Броят на отказалите се от проучването пора-
ди странични ефекти е подобен за различните 
групи. Най-често съобщаваните нежелани ре-
акции са били главоболие и инфекция на ГДП. 
Честотата на сериозните АЕ е също подобна за 
различните групи (един случай на влошаване 
на хепатит В е определен от изследователите 

tients >/=12 years of age (n=503) with asthma 
or �uticasone propionate (FP) 500µg twice daily. 
Safety evaluations included AEs, non-fasting glu-
cose, potassium, 24-h urinary cortisol excretion, 
ophthalmic assessments, heart rate and pulse 
rate. 

In this study, both doses of FF/VI (100/25 µg 
and 200/25 µg) administered once daily over 
52 weeks were well tolerated by patients >/=12 
years of age with asthma. Safety �ndings that 
were observed re�ected the expected pharmaco-
logical activity of the ICS and LABA components 
and the overall safety pro�le observed with FF/VI 
did not reveal unusual or unexpected �ndings of 
signi�cant clinical concern.

Adverse events
The incidence of on-treatment AEs was similar 

across treatment groups (66-73%), with head-
ache, upper respiratory tract infection and naso-
pharyngitis the most frequently reported (Table 
1). Treatment-related AEs (as de�ned by inves-
tigator) were reported by 13-14% of patients 
across treatment groups, with oral/oropharyn-
geal candidiasis, dysphonia and extrasystoles the 
most frequently reported (Table 1). 

The results showed that FF/VI 100/25 µg or 
200/25 µg, dosed once daily in the evening, was 
well tolerated. We compared the safety and tol-
erability pro�le following FF/VI to that obtained 
with FP 500µg twice daily. FP 500µg has been 
shown to improve lung function in patients with 
asthma and 500µg twice daily is the highest rec-
ommended dosage for treating patients with 
asthma symptomatic on low-dose ICS (11). In an 
earlier phase II study, FP 500µg twice daily had a 
similar e�cacy to FF 200µg once daily (v/s pla-
cebo) in patients with persistent moderate-to-se-
vere asthma (7). However, FP 500µg twice daily is 
associated with more steroid-associated AEs than 
lower FP doses (1, 10, 20) and this dose of FP was 
therefore selected in our study as a benchmark to 
which FF/VI safety data could be compared. 

The patient population contained a wide age 
range (12-73 years) in order to adequately assess 
the safety and tolerability of FF/VI in adolescent 
and adult patients with asthma. In addition, the 
majority of patients had not experienced an asth-
ma exacerbation in the past 12 months.

The number of withdrawals due to an AE was 
similar across treatment groups. The most fre-
quently reported AE was headache and upper 
respiratory tract infection, and the frequency was 
generally similar across treatment groups. The fre-
quency of SAEs was also similar across treatment 
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като потенциално свързан с лечението с FP, без 
да има доказателства за тази връзка или други 
съобщени случаи в литературата) (11). 

Повече пациенти на терапия с FF/VI в срав-
нение с FP са съобщили за орална/орофарин-
геална кандидиаза, въпреки че по-малката 
честота на този страничен ефект при FP срещу 
FF/VI не се потвърждава от други проучвания 
с FP в дозировка 2х500 µg/ден (1, 20). Допъл-
нително, в по-ранната фаза II на проучвания-
та с FF в еднократна доза </=600µg честотата 
на орална кандидиаза е като цяло подобна на 
тази при FP (3, 5, 7) . Други потенциални ефекти 
от дългосрочната употреба на ICS включват по-
вишено вътреочно налягане и катаракта, като 
разширените специфични офталмологични 
прегледи при проучванията с FF/VI или FP, оба-
че, не показват подобен страничен ефект. 

Има малка промяна в сравнение с изходните 
стойности на 24-часовата екскреция на уринен 
кортизол при всички изследвани групи – при 

groups. One SAE with FP (worsening hepatitis B) 
was considered by the investigator to be possibly 
treatment related. However, this SAE on FP is not 
substantiated by reports in the current literature 
and has not been identi�ed as a potential AE as-
sociated with FP therapy in asthma (11).

More patients on FF/VI reported the AE of oral/
oropharyngeal candidiasis than those receiving 
FP. However, the lower rate of oral/oropharyngeal 
candidiasis with FP versus FF/VI is not consistent 
with rates of this AE in other studies of FP when 
dosed at 500µg twice daily (1, 20). Additionally, 
in earlier phase II studies of FF in asthma, the in-
cidence of oral candidiasis was generally similar 
to FP at doses of FF ≤600µg once daily (3, 5, 7). 
Other potential e�ects of long-term ICS use in-
clude increased intraocular pressure and cataract 
formation. Extensive study-speci�c ophthalmic 
examinations reported no apparent e�ects with 
FF/VI or FP. 

There was little change from baseline in UC 
excretion in any treatment group – the 24-h UC 

обзори
НОВА ИНХАЛАТОРНА КОМБИНАЦИЯ  

С ЕДНОКРАТНО ДОЗИРАНЕ  
ЗА ЛЕЧЕНИЕ  

НА БРОНХИАЛНА АСТМА  
И ХОББ

Торакална Медицина
Том VI, март 2014, бр.1

FF/VI 100/25µg
OD (N=201) 

FF/VI 200/25µg
OD (N=202)

FP 50µg
BD (N=100)

Нежелани реакции по време на терапията
Главоболие

Инфекция на ГДП
Назофарингит

Кашлица 
Орофарингеална болка

Пирексия 
Орална/орофарингеална кандидиаза

Болки в гърба
Екстрасистолия (бигеминия или тригеминия, регистрирани чрез Холтер)

Бронхит 
Болка в горна коремна област 

Инфекция на ДДП
Синуит 

Дисфония 
Диария 

Алергичен ринит
Зъбобол 

Ринит 
Миалгия 

Болка в ушите
Тензионно главоболие

Свързани с терапията нежелани реакции
Орална/орофарингеална кандидиаза

Дисфония 
Екстрасистоли 

Кашлица 
Нежелани реакции довели до отпадане от проучването*

Сериозни нежелани реакции по време на терапията
Сериозни свързани с терапията нежелани реакции

Смъртни случаи

139 (69)
39 (19)
34 (17)
25 (12)

9 (4)
7 (3)
8 (4)

15 (7)
8 (4)
4 (2)
7 (3)
8 (4)
6 (3)
9 (4)
8 (4)
7 (3)
7 (3)
6 (3)
4 (2)
5 (2)

0
(<1)

27 (13)
11 (5)
6 (3)

1 (<1)
3 (1)
5 (2)

3 (1)**
0
0

134 (66)
35 (17)
30 (15)
19 (9)
11 (5)
12 (6)
13 (6)
13 (6)
13 (6)
15 (7)
9 (4)

11 (5)
5 (2)
4 (2)
6 (3)
6 (3)
4 (2)
5 (2)
6 (3)

2 (<1)
1 (<1)

0
29 (14)

9 (4)
2 (<1)
5 (2)

0
3 (1)

1 (<1)***
0
0

73 (73)
23 (23)
18 (18)
10 (10)
13 (13)
11 (11)

6 (6)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
5 (5)
1 (1)
7 (7)
5 (5)
3 (3)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
1 (1)
3 (3)
3 (3)
3 (3)

14 (14)
2 (2)

0
0

2 (2)
6 (6)

7 (7)****
1 (1)

0

Таблица 1. Преглед на най-честите (>/=3%) нежелани реакции по време на терапията и (>/=2%) свързани 
с лечението нежелани реакции.

*Включва нежелани реакции по време и след края на терапията.
** Миалгия (мускулна гръдна болка), хеморагична треска Денга, екзацербация на астмата.
***Остър пиелонефрит.
**** Пневмония, дълбока венозна тромбоза, екзацербация на астмата (n=2), фиброаденом на гърдата, рак на гърдата, влошаване на хепатит В.



33

excretion (nmol/24h) ratios to baseline with FF/
VI indicated little change from baseline values at 
Weeks 12, 28 and 52; for FP, the ratios indicated a 
reduction in UC excretion from baseline values at 
Weeks 12 and 28 but not at Week 52. 

Statistically signi�cant di�erences with FF/
VI versus FP were reported for HR (by ECG) and 
pulse rate. However, the increases in pulse rate 
were reported only sporadically during the study 
(one or two visits only). Furthermore, the ECG HR 
�ndings observed post dose are consistent with 
that observed with other inhaled agonists at the 
beta-agonist receptor. 

No increases in HR by 24-h Holter monitoring 
were observed, and the increases in HR by ECG, 
although statistically signi�cant versus FP, were 
not considered to be clinically signi�cant. No clin-
ically signi�cant e�ects on QTc(F) outputs were 
observed during the study with FF/VI versus FP. 
No clinically relevant decreases in potassium or 
increases in non-fasting glucose were observed. 

An important strength of this study is the 52-
week duration which provides useful information 

FF/VI е наблюдавана малка разлика от начал-
ните стойности на 12, 28 и 52 седмица, а за FP 
– понижаването на екскрецията на UC е била 
на 12 и 28, но не и на 52 седмица. 

Наблюдавана е статистически значима раз-
лика между FF/VI и FP по отношение на сър-
дечната (HR на ECG) и пулсовата честота, като 
за повишаване на пулсовата честота е съобща-
вано спорадично по време на изследването 
(само на една или две визити), а ECG HR про-
мените са подобни на тези при другите инхала-
торни β-рецепторни агонисти. 

Не са наблюдавани промени в HR при 24-ча-
совото мониториране с Holter, а повишаването 
на HR на ECG в сравнение с FP (статистически) 
не е било определено като клинично значимо. 
Не са регистрирани и клинично значими ефек-
ти върху QTc(F) при FF/VI срещу FP, както и по-
нижаване на калия или повишаване на кръвна-
та захар.

Важно предимство на проучването е про-
дължителността от 52 седмици, която осигуря-
ва полезна информация за по-дългосрочните 
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FF/VI 100/25µg
OD (N=201) 

FF/VI 200/25µg
OD (N=202)

FP 50µg
BD (N=100)

Any on-treatment AE
Headache

Upper respiratory tract infection
Nasopharyngitis

Cough
Oropharyngeal pain

Pyrexia
Oral/oropharyngeal candidiasis

Back pain
Extrasystoles (Bigeminy or trigeminy on Holter recording)

Bronchitis
Upper abdominal pain

Respiratory tract infection
Sinusitis

Dysphonia
Diarrhoea

Allergic rhinitis
Toothache

Rhinitis
Myalgia
Ear pain

Tension headache
Any treatment-related AE

Oral/oropharyngeal candidiasis
Dysphonia 

Extrasystoles
Cough

AEs leading to withdrawal from the study*
Any on-treatment SAE

Any treatment-related SAE
Deaths

139 (69)
39 (19)
34 (17)
25 (12)

9 (4)
7 (3)
8 (4)

15 (7)
8 (4)
4 (2)
7 (3)
8 (4)
6 (3)
9 (4)
8 (4)
7 (3)
7 (3)
6 (3)
4 (2)
5 (2)

0
(<1)

27 (13)
11 (5)
6 (3)

1 (<1)
3 (1)
5 (2)

3 (1)**
0
0

134 (66)
35 (17)
30 (15)
19 (9)
11 (5)
12 (6)
13 (6)
13 (6)
13 (6)
15 (7)
9 (4)

11 (5)
5 (2)
4 (2)
6 (3)
6 (3)
4 (2)
5 (2)
6 (3)

2 (<1)
1 (<1)

0
29 (14)

9 (4)
2 (<1)
5 (2)

0
3 (1)

1 (<1)***
0
0

73 (73)
23 (23)
18 (18)
10 (10)
13 (13)
11 (11)

6 (6)
3 (3)
3 (3)
3 (3)
5 (5)
1 (1)
7 (7)
5 (5)
3 (3)
2 (2)
2 (2)
2 (2)
1 (1)
3 (3)
3 (3)
3 (3)

14 (14)
2 (2)

0
0

2 (2)
6 (6)

7 (7)****
1 (1)

0

Table 1. Overview of AEs and the most common (≥3%) on-treatment AEs and the most common (≥2%) 
treatment-related AEs.

*Includes on-treatment and post-treatment AEs.
** Myalgia (muscular chest pain), haemorrhagic dengue fever, asthma exacerbation.
***Acute pyelonephritis.
**** Pneumonia, deep vein thrombosis, asthma exacerbation (n=2), �broadenoma of breast, breast cancer, worsening of hepatitis B (worsening hepatitis B 
considered by investigator to be treatment-related).
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обзори
НОВА ИНХАЛАТОРНА КОМБИНАЦИЯ  

С ЕДНОКРАТНО ДОЗИРАНЕ  
ЗА ЛЕЧЕНИЕ  

НА БРОНХИАЛНА АСТМА  
И ХОББ

Торакална Медицина
Том VI, март 2014, бр.1

on the longer-term safety and tolerability e�ects 
of FF/VI in patients with asthma. 

Conclusion:
Fluticasone Furoate/Vilanterol is a novel potent 

inhaled combination for once-daily use for the 
treatment of asthma and COPD, that provides: a 
signi�cant improvement in lung function; symp-
tom control; signi�cant reduction in exacerbation 
rate; reduction in need for rescue therapies; bet-
ter quality of life; better compliance, improved 
outcomes, and a good safety pro�le. 

The article is sponsored by GlaxoSmithKline.

безопасност и поносимост на FF/VI при паци-
ентите с астма. 
Заключение:

Fluticasone Furoate/Vilanterol е нова, мощна 
инхалаторна комбинация с еднократно дневно 
дозиране за лечение на БА и ХОББ, която оси-
гурява: значимо подобрение на белодробната 
функция; контрол на симптомите; намаляване 
на честотата на екзацербациите; намаляване 
на нуждата от спасителни терапии; по-добро 
качество на живот; подобрен комплайънс към 
терапията; по-добра прогноза на заболявания-
та, при добър профил на безопасност.

Статията е публикувана  
със съдействието на GlaxoSmithKline.
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BODY MASS INDEX ПРИ БОЛНИ  
С ХОББ – ВРЪЗКА СЪС  
СРЕДНОГОДИШНИЯ СПАД И  
СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ФЕО1

Резюме
Цел. Да се определи връзката между body mass index (BMI) със средните стойности и годиш-

ния спад на форсирания експираторен обем за 1 сек. (ФЕО1) при болни с ХОББ.
Материал и методи. Бяха изследвани 683 пациенти с ХОББ, мъже 460 (67.3%) и жени 223 

(32.7%), на възраст 40-70 години (56.5, SD ±7.2), всички настоящи/бивши пушачи с >20 пакето-
години. Пациентите бяха проследени за 3 годишен период. Два пъти годишно (на 6 месеца) бе 
провеждана постбронходилататорна спирометрия (ATS/ERS Standardization of Spirometry 2005) 
с актуализиране на BMI. Въз основа на средните стойности на BMI, пациентите бяха групирани в 
четири групи: N0 – поднормено тегло (BMI<18.5 kg/m2), N1 – с нормално тегло (BMI=18.5-24.9kg/
m2), N2 – наднормено тегло (BMI=25-29.9 kg/m2) и N3 – пациенти със затлъстяване (BMI≥30 kg/m2).

Резултати. Проучването установи, че средните стойности на ФЕО1% от предвидените на-
растват пропорционално с BMI: N0 (45.6±18.6) v/s N1 (48.1±17.07) (p=0.231); N0 (45.6±18.6) v/s N2 
(52.3±16.7) (p=0.012); N0 (45.6±18.6) v/s N3 (53.9±14.9) (p=0.001). Не се установиха сигнификантни 
различия между средногодишния спад на ФЕО1 (ml) в различните стадии на BMI: N0 (77.6±12.8) 
v/s N1 (78.18±11.3) (p=0.681); N0 (77.6±12.8) v/s N2 (77.2±14.6) (p=0.662 ) и N0 (77.6±12.8) v/s N3 
(77.9±19.3) (p = 0.900).

Заключение. Средните стойности на ФЕО1% от предвидените корелират със степените на 
BMI, но не се установява връзка на годишния спад на ФЕО1 с BMI.

Ключови думи: ХОББ, body mass index, форсиран експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1)

П. Павлов1, П. Глоговска1, Я. Иванов1, Ц. Попова2

Клиника по Пулмология1

Клиника по Вътрешни болести2

УМБАЛ – Плевен

Торакална Медицина
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BODY MASS INDEX ПРИ БОЛНИ  
С ХОББ – ВРЪЗКА СЪС  

СРЕДНОГОДИШНИЯ СПАД И  
СРЕДНИТЕ СТОЙНОСТИ НА ФЕО1

P. Pavlov¹, P. Glogovska¹, Y. Ivanov¹, Ts. Popova²
Clinic of Pulmonology¹, 
Clinic of Internal Diseases², 
UHAT – Pleven 

Abstract
Aim To determine the relationship between body mass index (BMI) with the average and the annual 

decline in forced expiratory volume in 1 second (FEV1) in patients with COPD.
Material and Methods 683 COPD patients were studied, 460 men (67.3%) and 223 women (32.7%) 

40-70 years of age (56.5, SD ± 7.2), all current/ex-smokers with more than 20 pack years. The patients 
were monitored for 3 years. Twice a year (in 6 months) they were examined with post bronchodilator 
spirometry (ATS/ERS Standardization of Spirometry 2005), and BMI has been updated. Based on 
the average BMI, patients were grouped into four groups: N0 – underweight (BMI<18.5kg/m2), N1 – 
normal weight (BMI=18.5-24.9kg/m2), N2 – overweight (BMI=25.0-29.9kg/m2) and N3 – obese patients 
(BMI≥30kg/m2).

Results The study results found that the mean values of FEV1% (predicted) increase proportionately 
with BMI: N0(45.6±18.6) v/s N1(48.1±17.07), p=0.231; N0(45.6±18.6) v/s N2(52.3±16.7), p=0.012; 
N0(45.6±18.6) v/s N3(53.9±14.9), p=0.001. There were no signi�cant di�erences between the average 
annual decline in FEV1(ml) in various stages of BMI: N0(77.6±12.8) v/s N1(78.18±11.3), p=0.681; 
N0(77.6±12.8) v/s N2(77.2±14.6), p=0.662; and N0(77.6±12.8) v/s N3(77.9±19.3), p=0.900. 

Conclusion The mean FEV1% pred. values correlate with the levels of BMI, however no connection 
was established of the annual decline in FEV1with BMI.

Keywords: COPD, body mass index, forced expiratory volume in 1 second (FEV1)
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RELATION OF BODY MASS INDEX
WITH THE AVERAGE DECLINE AND
AVERAGE FEV1 IN PATIENTS WITH
COPD

Въведение
Хронична обструктивна белодробна бо-

лест (ХОББ) се характеризира с голяма хете-
рогенност и значими вариации в тежестта, 
и прогресията на заболяването (7). ФЕО1 е 
най-използвания маркер на патофизиологич-
ните промени и тежестта на ХОББ, но той не 
отразява тежестта на диспнеята, физическия 
капацитет, прогнозата, както и някои системни 
прояви на заболяването. Вече има утвърде-
ни комплексни прогностични индекси, които 
по-пълноценно отразяват ХОББ (4, 11). BMI е 
компонент на повечето от тях и е независим 
прогностичен фактор за функционалното със-
тояние, тежестта на заболяването, отразява 
системните ефекти, представлява добър пре-
диктор на смъртността при ХОББ (9, 11, 14, 15, 
20, 21, 27). 
Цел на проучването

Да се определи връзката между BMI със 
средните стойности и годишния спад на ФЕО1 
при болни с ХОББ.
Материал и методи
Пациенти

В проучването бяха включени 683 пациенти с 
ХОББ – 460 (67.3%) мъже и 223 (32.7%) жени, на 
възраст 40-70 години (средна възраст 56.5 год., 
SD ±7.2). Всички бяха настоящи и бивши пуша-
чи с повече от 20 пакетогодини. В проучване-
то бяха изключени болни със съотношение 
ФЕО1/ФВК <0.7, но с анамнеза за атопия (брон-
хиална астма, алергичен риносинуит, положи-
телни кожно-алергични проби), както и тези 
с (+) бронходилататорен тест с Ventolin 400μg 
(≥12% и ≥200ml). Не бяха включени също лица 
на възраст >70 години, лекувани пациенти с 
инхалаторни кортикостероиди (ИКС) и честите 
екзацербатори, заради възможността за моди-
фициране на средните стойности, и годишния 
спад на ФЕО1. 
Измервания

Включените пациенти бяха проследени за 
период от 3 години, като на 6 месеца бяха из-
следвани с постбронходилататорна спиро-
метрия (ATS/ERS Standardization of Spirometry 
2005) (16). Спирометриите бяха правени поне 
2 седмици след екзацербация на заболяване-
то, за да има достатъчно време за оптимално 
възстановяване. На всяка визита се актуализи-
раше телесното тегло и беше преизчисляван 
BMI = телесно тегло (кg)/височина (m)2. Въз ос-
нова на изчислените средни стойности на BMI, 
пациентите бяха групирани в четири групи, 
според критерии на СЗО (6): N0 – поднормен те-
лесен индекс (BMI< 18.5kg/m2), N1– с нормален 
телесен нидекс (BMI= 18.5-24.9kg/m2), N2– над-
нормен телесен индекс (BMI= 25-29.9kg/m2) и 
N3– пациенти със затлъстяване (BMI ≥30 kg/m2). 

Средните стойности на ФЕО1 (%) от предви-
дените бяха изчислени, като сумата от измер-
ванията на отделните визити, е разделена на 
броя на визитите. Средният годишен спад на 
ФЕО1(милилитри) беше изчислен по предва-

Introduction
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 

is characterized by a great heterogeneity and 
substantial variation in the severity and progres-
sion of the disease (7). FEV1 is the most common 
marker of pathophysiological changes, and the 
severity of COPD. However FEV1 does not re-
�ect the severity of dyspnea, exercise capacity, 
prognosis and some systemic manifestations of 
the disease. There are now established complex 
prognostic indices that re�ect COPD better (4, 
11). BMI is a component of most of them and is an 
independent predictor of the functional status, 
severity of illness; it a�ects systemic e�ects and is 
a good predictor of mortality in COPD (9, 11, 14, 
15, 20, 21, 27).

Aim of the study
To determine the relationship between BMI av-

erages, and the annual decline in FEV1 in patients 
with COPD.
Material and methods
Patients

683 patients with COPD were included in the 
study, 460 men (67.3%) and 223 women (32.7%), 
aged 40-70 years, average age of 56.5 (SD±7.2). 
All were current or former/ex-smokers with more 
than 20 pack years. In the study, patients were 
excluded by the ratio of FEV1/FVC<0.7, but with 
a history of atopy (bronchial asthma, allergic rhi-
nosinusitis, positive skin-allergic samples), and 
those with positive bronchodilator test with Sal-
butamol 400μg (≥12% and ≥200ml). People aged 
>70 years, patients treated with ICS and frequent 
exacerbators were also excluded because of the 
possibility to modify the average and the annual 
decline of FEV1.

Measurements
The enrolled patients were monitored for three 

years. They were examined with post broncho-
dilators spirometry (ATS/ERS Standardization of 
Spirometry 2005) (16) in every six months. Spi-
rometry was performed at least 2 weeks after the 
exacerbation of the disease in order to provide 
enough time for optimal recovery. The weight 
was updated on each visit and BMI was recalcu-
lated = body weight (kg)/height (m)2. Based on 
the average BMI, patients were grouped into four 
groups according to criteria of WHO (6): N0 – un-
derweight (BMI <18.5kg/m2), N1 – normal weight 
(BMI= 18.5–24.9kg/m2), N2-overweight – (BMI= 
25.0-29.9kg/m2) and N3 – obese patients (BMI≥ 
30kg/m2).

The average values of FEV1(%) pred., were 
calculated as follows: the sum of the measure-
ments of individual visits were divided by the 
number of visits. The average annual decline in 
FEV1(milliliters) was calculated with a custom for-

Thoracic Medicine
Volume VI, March 2014, Issue 1

original 
articles



38

рително изработена формула:

MYDFEV1(ml) = iFEV1(ml) – lFEV1(ml) / NY;
където MYDFEV1(ml) – среден годишен спад на 

ФЕО1, iFEV1(ml) – начално ФЕО1(ml); lFEV1(ml) – 
крайно ФЕО1(ml) и NY – брой на години просле-
дяване. Годишният спад и средните стойности 
на ФЕО1 бяха характеризирани също и по пол.
Статистически методи 

Данните от проучването са обработени със со-
фтуерен статистически продукт STATGRAPHICS 
v.4.0, SPSSv. 13 и EXCEL for Windows. Приложен е 
Kolmogorov – Smirnov тест за проверка на раз-
пределението на променливите величини. При 
нормално разпределение на променливите е 
използван параметричен анализ с Analysis of 
Variance (ANOVA), а при различно от нормално-
то разпределение на променливите са използ-
вани непараметрични тестове на Kruscol-Wallis 
тест и Man Witney (Wilcoxon) W тест. Значимост-
та на изводите и заключенията е определена 
при р<0.05. 
Резултати

Организацията на проучването (набиране, 
процедури, измервания и проследяване) се 
осъществи в ГПСМП „Астма център” – Плевен 
от квалифициран екип. Спирометричните из-
следвания са правени с една и съща апарату-
ра (Vitalograph Pneumotrac Spirometer 6800), 
която има ниско вътрешно съпротивление 
(Internal Flow Impedance <0.1kPa/L/s), и гаран-
тира прецизност на измерванията. Първона-
чално бяха включени 753 болни, отговарящи 
на всички посочени критерии. Проучването 
приключиха 683 болни (90.7%), данните на кои-
то бяха включени в статистическата обработка 
(Tаблица 1). Отпаднаха всички пациенти с ком-
плайънс под 80% на предвидените процедури, 
с лоша спирометрична техника и починалите.

mula:

MYDFEV1(ml) = iFEV1(ml) – lFEV1(ml) / NY;
where MYDFEV1(ml) – average annual decline of 

FEV1; iFEV1 (ml) – initial FEV1(ml); lFEV1(ml) – �nal 
FEV1(ml), and NY – number of years of follow up. 
The annual decline and the average values of FE-
V1were characterized also by gender.
Statistic methods 

The survey data were processed with the statis-
tical software product STATGRAPHICS v.4.0, SPSS 
v.13 and EXCEL for Windows. See attached the 
Kolmogorov – Smirnov test which veri�es the dis-
tribution of the variables. When there is a normal 
random variable parametric analysis with Analy-
sis of Variance (ANOVA) is used, and when there 
is di�erent from the normal distribution of the 
variable nonparametric tests Kruscol-Wallis test 
and Man Witney (Wilcoxon) W-test were used. The 
signi�cance of the �ndings and conclusions is set 
at p<0.05.

Results
The organization of the study (recruitment, 

procedures, measurements and monitoring) was 
carried out in Ambulatory Pulmonary Practice 
"Asthma Center" - Pleven by a quali�ed team. The 
spirometry tests were carried out with the same 
equipment (Vitalograph Pneumotrac Spirometer 
6800), which has a low internal resistance (inter-
nal Flow Impedance <0.1kPa/L/s) and ensure ac-
curacy of measurements. 753 patients who met 
all the criteria were included initially; 683 patients 
(90.7%) of them completed the study, and their 
data were included in the statistical analysis 
(Table 1). All patients with compliance less than 
80% of procedures were excluded, as well as 
those with poor spirometry technique and the 
deceased were eliminated.

Резултатите от разпределението на паци-
ентите по степени на BMI и връзката им със 
средните стойности и средногодишния спад 
на ФЕО1 са представени в Таблица 2 както 

The results of the distribution of patients by lev-
els of BMI, and their connection with the average 
values, and the average decline in FEV1 are pre-
sented in Table 2.

Table 1. Demographic and clinical characteristics of 
patients studied.

n – number of patients, SD – Standard deviation, BMI – Body Mass Index, 
FEV1 – forced expiratory volume in 1 sec.

Таблица 1. Демографска и клинична характеристи-
ка на изследваните болни.

n – брой пациенти, SD – Standard deviation, BMI – body mass index,  
ФЕО1 – форсиран експираторен обем за 1 сек.

Параметри Единици

Пол, n (%): мъже/жени
Възраст, години (±SD)               
Тютюнопушене, n (%)
• настоящи / бивши
Пакетогодини, n (±SD)
• мъже
• жени
ФЕО1%предв. (±SD)
ВMI (±SD) kg/m2

Степени ВMI (kg/m2)
• N0 (< 18.5) 
• N1 (18.5-24.9)
• N2 (25 - 29.9)
• N3 ( ≥ 30)

460 (67.3%)/223 (32.7%)
56.5 ± 7.20
683 (100%)

482 (70.6%)/201 (29.4%)
46.5 ± 18.0
66.8 ± 21.4
34.5 ± 12.3

48.6 ± 16.4%
27.4 ± 12.7

93 (13.6%)
197 (28.8%)
221 (32.4%)
172 (25.2%)

Parameters Units

Sex, n (%): male/female
Age, years (±SD)
Smoking, n (%)
• current / former
Pack years, n (±SD)
• males
• women
FEV1% pre. (±SD)
ВMI (±SD) kg/m2

Degrees ВMI (kg/m2)
• N0 (< 18.5) 
• N1 (18.5-24.9)
• N2 (25 - 29.9)
• N3 ( ≥ 30)

460 (67.3%)/223 (32.7%)
56.5 ± 7.20
683 (100%)

482 (70.6%)/201 (29.4%)
46.5 ± 18.0
66.8 ± 21.4
34.5 ± 12.3

48.6 ± 16.4%
27.4 ± 12.7

93 (13.6%)
197 (28.8%)
221 (32.4%)
172 (25.2%)
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следва: пациентите от N0 – 93 (13.6%), със сред-
ни стойности на ФЕО1 (% предв) = 45.6 (SD ± 
18.60)% и среден годишен спад на ФЕО1= 77.6 
(SD ±12.8) ml; от N1 – 197 (28.8%), със средно 
ФЕО1 (% предв) = 48.1 (SD ±17.07)% и среден 
годишен спад на ФЕО1 =78.18 (SD ±11.3) ml; от 
N2 – 221 (32.4%), със средно ФЕО1 (% предв) = 
52.3 (SD±16.7)%, а средният годишен спад на 
ФЕО1 =77.2(SD±14.6) ml; пациентите от N3 – 172 
(25.2%), със средно ФЕО1 = 53.9 (SD±14.90)% и 
годишен спад на ФЕО1 = 77.9 (SD ±19.3) ml.

N0 patients were 93 (13.6%), with average val-
ues of FEV1(%pre) = 45.6 (SD ± 18.60)% and an 
average annual decline in FEV1= 77.6 (SD ± 12.8)
ml, those of N1 were 197(28.8%) with a mean 
FEV1(%pred.) = 48.1 (SD ± 17.07)% and an aver-
age annual decline in FEV1= 78.18 (SD ± 11.3)
ml. N2 patients were 221(32.4%) with a mean 
FEV1(%pred.) = 52.3 (SD ± 16.7)%, and the aver-
age annual decline in FEV1= 77.2 (SD ± 14.6)ml 
and N3 patients were 172(25.2% ), with an average 
FEV1= 53.9 (SD ± 14.90)% and the annual decline 
in FEV1= 77.9 (SD ± 19.3)ml.

Проучването установи сигнификантна раз-
лика между средните стойности на ФЕО1% 
от предвидените в отделните степени на 
BMI (F=7.38; p=0.0001). Единствено между N0 
(45.6±18.6) и N1 (48.1±17.07) разликата не е 
сигнификантна (p=0.231). Видно е, че болни-
те с най-ниска степен на BMI имат най-ниски 
средни стойности на ФЕО1% от предвидени-
те, и че последните нарастват с тези на BMI: 
N0(45.6±18.6) vs N1(48.1±17.07), p=0.231; N0(45.6 
±18.6) vs N2(52.3±16.7), p=0.012; N0(45.6±18.6) vs 
N3(53.9±14.9), p=0.001 (Таблица 2, Фигура 1).

The study found signi�cant di�erence between 
the mean values of FEV1% pred. in the di�erent 
levels of BMI (F=7.38; p=0.0001). Only between N0 
(45.6 ± 18.6) and N1 (48.1 ± 17.07) the di�erence is 
not signi�cant (p = 0.231).

It can be seen that patients with the lowest 
degree of BMI have the lowest average FEV1% 
pred., and that the recent increase to those of 
BMI: N0(45.6±18.6) vs N1(48.1±17.07), p=0.231; 
N0(45.6±18.6) vs N2(52.3±16.7), p=0.012; N0(45.6± 
18.6) vs N3(53.9±14.9), p=0.001 (Table 2, Figure1).

Таble 2. Averages and annual decline in FEV1 in various degrees of 
BMI.

BMI
М+F

Mean Value FEV1% (predicted)  
±SD

Mean yearly FEV1decline (ml)  
±SD

М+FМ МF F
N0

N1

N2

N3

Total

45.6±18.60
48.1±17.07
52.3±16.70
53.9±14.90

50.6±16.90

45.6±18.60
48.1±17.07
52.3±16.70
53.9±14.90

50.6±16.90

45.8±5.50
44.0±3.80
49.9±11.2
55.2±12.5

48.9±8.70

45.8±5.50
44.0±3.80
49.9±11.2
55.2±12.5

48.9±8.70

45.8±5.50
44.0±3.80
49.9±11.2
55.2±12.5

48.9±8.70

45.8±5.50
44.0±3.80
49.9±11.2
55.2±12.5

48.9±8.70

BMI-Body Mass Index; N0, N1, N2, N3 – degrees of BMI; n – number of patients; 
м/f –males/female; SD- Standard deviation; FEV1 - forced expiratory volume in 1 sec.

Таблица 2. Средни стойности и годишен спад на ФЕО1 в отдел-
ните степени на BMI.

BMI
М+Ж

Средно FEV1% (предв.)  
±SD

Средногодишен спад на FEV1 (ml) 
±SD

М+ЖМ МЖ Ж
N0

N1

N2

N3

Общо

45.6±18.60
48.1±17.07
52.3±16.70
53.9±14.90

50.6±16.90

45.6±18.60
48.1±17.07
52.3±16.70
53.9±14.90

50.6±16.90

45.8±5.50
44.0±3.80
49.9±11.2
55.2±12.5

48.9±8.70

45.8±5.50
44.0±3.80
49.9±11.2
55.2±12.5

48.9±8.70

45.8±5.50
44.0±3.80
49.9±11.2
55.2±12.5

48.9±8.70

45.8±5.50
44.0±3.80
49.9±11.2
55.2±12.5

48.9±8.70

BMI -Body mass index; N0, N1, N2, N3 – степени на BMI; n – брой случаи; м/ж – мъже/жени;  
SD - Standard deviation; ФЕО1 - форсиран експираторен обем за 1 сек.
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Фигура 1. Средни стойно-
сти на ФЕО1 в отделните 
степени на BMI.

BMI-Body mass index;  
N0, N1, N2, N3 – степени на BMI;  
ФЕО1- форсиран експирато-
рен обем за 1 sec.

Fig 1. Mean FEV1% pred. 
between levels of BMI. 

BMI - Body Mass Index;
N0, N1, N2, N3 – degrees of BMI; 
FEV1 - forced expiratory 
volume in 1 sec.

56%

54%

52%

50%

48%

46%

44%

42%

40%

45,6%

48,1%

52,3%
53,9%

FE
V1

%

N0

BMI
N1 N2 N3

Автор Проучване, година %BMI
(поднормено тегло)

Landbo C et al (14)
van den Bemt L et al (25)

Montes de Oca M et al (18)

Yang L et al (28)
Vermeeren MA et al (26)

Sajal D E (20)

1999, Denmark
2010, Netherlands

2008, PLATINO Study Mexico, Chile, 
Venezuela, Brazil and Urugual

2010, China
2006, COSMIC Study, Netherlands

2012, India

9.60%
11.70%

7.00%
9.20%

27.00%
38.00%

Таблица 3. Честота на болните с ХОББ с нисък BMI.

Author Study, year %BMI  
(underweight)

Landbo C et al (14)
van den Bemt L et al (25)

Montes de Oca M et al (18)

Yang L et al (28)
Vermeeren MA et al (26)

Sajal D E (20)

1999, Denmark
2010, Netherlands

2008, PLATINO Study Mexico, Chile, 
Venezuela, Brazil and Urugual

2010, China
2006, COSMIC Study, Netherlands

2012, India

9.60%
11.70%

7.00%
9.20%

27.00%
38.00%

Table 3. Prevalence of COPD patients with low BMI.
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Освен това жените бяха със сигнификант-
но по-високи средни стойности на ФЕО1% от 
предвидените. В N0 (мъже/жени – 45.8±5.5 vs 
53.7±9.4, p<0.01), N1(мъже/жени - 44.0±3.8 vs 
53.0±7.5, p<0.01) и N2(мъже/жени – 49.9±11.2 vs 
56.7± 11.8, p<0.01). Само в N3 съществена разли-
ка между двата пола не се установи (Таблица 2).

Не бяха установени сигнификантни разли-
чия между средногодишния спад на ФЕО1(ml) 
при отделните степени на BMI: N0(77.6±12.8) 
vs N1(78.18 ±11.3), p=0.681); N0(77.6±12.8) vs 
N2(77.2±14.6), p=0.662 ) и N0 (77.6±12.8) vs 
N3(77.9±19.3), p=0.900) (Tаблица 2). Мъжете 
показаха значимо по-голям средногодишен 
спад на ФЕО1(ml) във всички степени на BMI: 
N0(мъже/жени – 91.1±18.7 vs 62.0±8.3, p=0.001), 
N1(мъже/жени – 85.7±15.5 vs 74.0± 9.7, p=0.001), 
N2(мъже/жени – 86.1±16.3 vs 71.1±6.8, p=0.001) 
и N3 (мъже/жени – 88.8±17.3 vs 70.6±7.2, 
p=0.001) (Таблица 2).
Обсъждане

Проучването ни установи, че 14% от изслед-
ваните болни с ХОББ бяха с ниско тегло (BMI 
<18.5 kg/m2). Тези пациенти бяха също и с най-
ниски средни стойности на ФЕО1% от пред-
видените. С нарастване на BMI наблюдавахме 
сигнификантно и пропорционално нарастване 
на ФЕО1% от предвидения, т.е. една убедител-
на връзка между двата изследвани параметри. 
Подобна връзка между BMI и средногодишния 
спад на ФЕО1(ml) не успяхме да докажем в това 
проучване, защото спадът на белодробната 
функция е плавен и продължителен процес и 
зависи от много други фактори. Изследваните 
мъже бяха с категорично по-ниски стойности 
на ФЕО1% от предвидените, и с по-голям годи-
шен спад на ФЕО1(ml), което се обяснява с раз-
ликата в изпушените цигари от тях.

Малнутрицията и кахексията са често сре-
щани явления при пациенти с тежък ХОББ (2, 
8). Причината за това е мултифакторна: увели-
чена работа на респираторната мускулатура, 
ефект на системното възпаление и главно на 
някои инфламаторни цитокини, тъканната хи-
поксия и намаления хранителен прием (13). В 
ретроспективни обсервационни проучвания 
е установено, че мъжете с нисък BMI са били 
рискови (relative risk 2.76) за развитие на ХОББ, 
независимо от другите рискови фактори (10), а 
при пациенти със стабилен ХОББ – BMI е бил 
лош прогностичен фактор (21), без да е имал 
значима роля за тежестта на екзацербациите 
(24). Популационните проучвания показват 
различия в честотата на поднорменото тегло 
при пациенти с ХОББ (Таблица 3). В някои от 
тях са изследвани главно лица с тежък ХОББ 
(Vermeeren MA et al (26), Sajal D.E. (20), което е 
завишило честотата на болните с ниско тегло. 
Всички тези литературни данни доказват, че 
честотата на ниското телесно тегло нараства 
с тежестта на ХОББ и е особено висока при 
пациенти с тежка и много тежка ХОББ. Това се 

In addition, women had signi�cantly higher 
mean values of FEV1% pred. in N0 (male/female – 
45.8 ± 5.5 vs 53.7 ± 9.4, p<0.01), N1 (male/female 
– 44.0 ± 3.8 vs 53.0 ± 7.5, p<0.01) and N2 (male/
female – 49.9 ± 11.2 vs 56.7± 11.8, p<0.01), and 
only in N3 (male/female – 55.2 ± 12.5 vs 52.0 ± 8.6, 
p = 0.172). There was no signi�cant di�erence be-
tween the genders (Table 2). 

The study found no signi�cant di�erences be-
tween the average annual decline in FEV1(ml) 
in the di�erent stages of BMI: N0(77.6±12.8) 
vs N1(78.18±11.3), p = 0.681); N0(77.6±12.8) 
vs N2(77.2±14.6), p = 0.662; and N0(77.6±12.8) 
vs N3(77.9± 19.3), p=0.900) (Table 2). The men 
showed signi�cantly greater average annual de-
cline in FEV1(ml) in all stages of BMI: N0 (male / 
female - 91.1 ± 18.7 vs 62.0 ± 8.3, p = 0.001), N1 
(male/female – 85.7 ± 15.5 vs 74.0 ±9.7, p = 0.001), 
N2 (male/ female – 86.1 ± 16.3 vs 71.1 ± 6.8, p = 
0.001) and N3 (male/female – 88.8 ± 17.3 vs 70.6 ± 
7.2, p = 0.001) (Table 2).
Discussion

The results of our study found that 14% of the 
patients with COPD were underweight (BMI <18.5 
kg/m2). These patients also had the lowest aver-
age FEV1% pred. With the increase of BMI we ob-
served signi�cant and proportional increase in 
FEV1% pred. i.e. a de�nite connection between 
the two parameters investigated. We were unable 
to prove a similar relationship between BMI and 
the average decline in FEV1(ml) in this study be-
cause the decline in lung function is as smooth 
and continuous process, and depends on many 
other factors. The men surveyed had explicitly 
lower values of FEV1% pred. and a greater annual 
decline in FEV1(ml), which is explained by the dif-
ference in smoked cigarettes.

Malnutrition and cachexia are common phe-
nomena in patient with severe COPD (2, 8). Mul-
tifactorial causes this: an increased work of the 
respiratory muscles, an e�ect of systemic in�am-
mation and mainly causes some in�ammatory cy-
tokines, tissue hypoxia and reduced food intake 
(13). Retrospective observational studies found 
that men with low BMI were at risk for the devel-
opment of COPD (relative risk 2.76) regardless of 
other risk factors (10); and in patients with stable 
COPD it was a poor prognostic factor (21), with-
out a signi�cant role in the severity of exacerba-
tions (24). Population studies have shown di�er-
ences in the prevalence of underweight patients 
with COPD (Table 3). Some of them have studied 
mainly persons with severe COPD (Vermeeren 
MA et al (26), Sajal D E (20), which has in�ated the 
frequency of patients with low weight. All these 
studies as well as our study show that the preva-
lence of low body weight increases with the se-
verity of COPD, and is particularly high in patients 
with severe and very severe COPD.
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high percentage of patients with low BMI (12, 
17, 19). Body mass index increases signi�cantly 
after smoking cessation. The reasons for this are 
several: increased appetite and energy intake, 
decreased metabolism and physical activity, and 
increased activity of the lipoprotein lipase (12). 
PLATINO Study con�rms these observations, i.e. 
ex-smokers had signi�cantly higher BMI, than the 
current smokers (18).

Chronic obstructive pulmonary disease is char-
acterized by the progress of the bronchial in�am-
mation and bronchial obstruction (23). Tom M.A., 
et al. prove a connection between the severity of 
bronchial in�ammation and the accelerated de-
cline of FEV1 (23). Bronchial colonization and high 
levels of interleukin (IL 8) in saliva are the reasons 
that these authors base their poor lung function 
and disease progression. Smoking, treatment 
with ICS and frequent exacerbations are the main 
factors that in�uence bronchial in�ammation in 
patients with COPD. Smoking is an indisputable 
risk factor that induces and maintains the severity 
of bronchial in�ammation, increases the decline 
in lung function and in�uences the course of the 
disease. Regarding the ICS opposing views exist 
(22). Skeptical authors believe that the decline 
in FEV1was signi�cantly reduced only at the be-
ginning of the treatment (up to 6 months), espe-
cially in ex-smokers, and then this positive e�ect 
runs out quickly (22). Major clinical studies refute 
these doubts since they proved that prolonged 
treatment with ICS reduces exacerbations and 
each exacerbation causes irrevocable loss of FEV1 
of 7-10ml (3, 5). Thus ICS modify the natural non-
linear decline in FEV1 because the latter is derived 
from the frequency of exacerbations (2). There-
fore, long-term and regular treatment with ICS 
may reduce the decline in FEV1, as we observed 
in our earlier studies (1). Therefore, in the present 
study, we selected patient with COPD who were 
not treated with ICS so as to avoid any additional 
e�ect on the lung function.

In conclusion, our study showed that the mean 
values of FEV1% pred. proportionally correlated 
with the levels of BMI. However, a similar connec-
tion was not established with the BMI of the aver-
age decrease in FEV1, and in men, these changes 
are demonstrably more signi�cant.

потвърждава и от резултатите от нашето про-
учване.

Тютюнопушенето е независим рисков фактор 
за висок процент на болните с нисък BMI (12, 17, 
19). Body mass index се увеличава значително 
след спиране на пушенето. Причините за това 
са няколко: повишен апетит и енергиен прием, 
намален метаболизъм и физическа активност, и 
повишена активност на липопротеинлипазата 
(12). PLATINO Study потвърждава тези конста-
тации, т.е. бившите пушачи са имали значимо 
по-висок BMI, отколкото настоящите (18). 

Хроничната обструктивна белодробна бо-
лест се характеризира с прогрес на бронхиал-
ното възпаление и бронхиалната обструкция 
(23). Tom M. A., et al. доказват връзка между 
тежестта на бронхиалното възпаление с уско-
рения спад на ФЕО1(23). Бронхиалната коло-
низация и високите нива на интерлевкин (IL8) 
в слюнката са причините, които тези автори 
поставят в основата на лошата белодробна 
функция и прогреса на болестта. Тютюнопуше-
нето, лечението с ИКС и честите екзацербации 
са основните фактори, които оказват влияние 
върху бронхиалното възпаление при болните 
с ХОББ. Тютюнопушенето е безспорен рисков 
фактор, който индуцира и поддържа тежестта 
на бронхиалното възпаление, засилва спада 
на белодробната функция и влияе на хода на 
заболяването. По отношение на ИКС същест-
вуват противоположни мнения (22). Скептично 
настроените автори смятат, че спадът на ФЕО1 
намалява значимо само в началото на лече-
нието (до 6 месец), особено при бившите пу-
шачи, като след това този положителен ефект 
бързо се изчерпва (22). Големите клинични 
проучвания опровергават тези съмнения, за-
щото доказват, че продължителното лечение 
с ИКС редуцира екзацербациите, а всяка една 
екзацербация води до невъзвратима загуба на 
ФЕО1 – от 7 до 10ml (3, 5). По този начин ИКС 
променят естествения нелинеен спад на ФЕО1, 
защото последният е производен на честотата 
на екзацербациите (2). Затова дългосрочното 
и редовно лечение с ИКС може да редуцира 
спада на ФЕО1, какъвто ние наблюдавахме в 
наши предишни изследвания (1). Поради тази 
причина в настоящата разработка подбрахме 
болни с ХОББ, които не са лекувани с ИКС, за да 
се избегне всяко допълнително влияние върху 
белодробната функция.

В заключение, нашето проучване показа, че 
средните стойности на ФЕО1% от предвидени-
те корелират пропорционално със степените 
на BMI. Не се установи подобна връзка на BMI 
със средногодишния спад на ФЕО1, като при 
мъжете тези промени са демонстративно по-
значими. 
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ВАЛИДИРАНЕ НА ВЪПРОСНИК  
ЗА ОЦЕНКА НА КОНТРОЛА НА  
АЛЕРГИЧЕН РИНИТ НА БЪЛГАРСКИ 

Резюме
Алергичният ринит и бронхиалната астмата са възпалителни заболявания, свързани в единна 

дихателна система. Цел на всяко едно лечение е постигане и поддържанe на клиничен контрол. 
За разлика от бронхиалната астма, за която разполагаме с преведени и валидирани въпросници 
за определяне на контрол, в България все още няма такива по отношение на ринита.

Целта на настоящата публикация е да представим за първи път валидиран на български език 
въпросник за оценка контрола на алергичен и неалергичен ринит.

Материал и методи За превод и валидиране на български език беше избран оригиналният 
въпросник „Rhinitis Control Аssessment Test” (RCAT). Беше изпълнена процедурата за лингвистич-
но валидиране. 

Резултати При спазване на процедурата по лингвистично валидиране беше създадена бъл-
гарската версия на RCAT. 

Заключение Възможността да се прилага RCAT може да допълни оценката на лекаря по отно-
шение на контрола на пациенти с ринит, като част от контрола на единния дихателен път. 

Ключови думи: единен дихателен път, алергичен ринит, тежест, контрол, въпросници, вали-
диране
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Abstract
Аllergic rhinitis and asthma are in�ammatory disorders that have been linked in one union airway 

system. The aim of each treatment is to achieve and maintain clinical control. In contrast to asthma for 
which translated and validated questionnaires are available, we still do not have such an instrument 
for rhinitis in Bulgarian 

The aim of the following publication is to present for the �rst time validated questionnaire for 
control assessment of allergic and nonallergic rhinitis in Bulgarian. 

Materials and methods For translation and validation in Bulgarian, Rhinitis Control Assessment 
Test (RCAT) was chosen. All the procedures for linguistic validation were followed.

Results Bulgarian version of RCAT was created, following the procedures of linguistic validation.
Conclusion The opportunity to apply RCAT can complement the control  evaluation by the physician 

of patients with rhinitis as a part of assessment the control of the union airway.

Key words: union airway, allergic rhinitis, severity, control, questionnaires, validation.
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Background
Today it is generally accepted that allergic rhi-

nitis and asthma are in�ammatory disorders that 
have been linked epidemiologically, pathophysi-
ologically, and clinically through one union air-
way –“one union airway system – one union dis-
ease” (2). That is the exact concept on which the 
Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 
initiative is based. What are the epidemiological 
links between rhinitis and asthma?

• 80% of patients with asthma have rhinitis;

• Up to 50% of patients with rhinitis have asthma;
• Rhinitis as a whole and allergic rhinitis in 

particular is the most predictive factor for 
asthma. Allergic rhinitis increases the risk of 
asthma three times;

• Allergic rhinitis doubles the incidence of emer-
gency room visits of patients with asthma (5).
The accepted uniform approach to severe al-

lergic and related diseases provides better pos-
sibilities for theory and practice concerning 
these diseases (3). The aim of each treatment is 
to achieve and maintain clinical control. Control 
could be de�ned as a state of the disease with no 
more symptoms or the remaining symptoms are 
not estimated as constraining. Just like in asthma, 
symptoms in allergic rhinitis are as a result of in-
�ammation and control could be achieved with 
measures towards that in�ammation (1, 2). 

The development of the conception of the 
union airway disease will put the necessity of al-
lergic rhinitis assessment that probably will �nd 
a place in the next ARIA revision. In contrast to 
asthma, for which translated and validated ques-
tionnaires for control assessment are available 
we do not have such an instrument for rhinitis in 
Bulgaria.

Aim
The aim of the following publication is to pres-

ent for the �rst time validated questionnaire for 
control assessment of allergic and nonallergic rhi-
nitis in Bulgarian. 
Materials and Methods

For translation and validation in Bulgarian, Rhi-
nitis Control Assessment Test that measures con-
trol in allergic and nonallergic rhinitis, originally 
designed in English was chosen. The recommen-
dations for linguistic validation were followed (8). 

The procedure consisted of the following activi-
ties:

1. Keep in contacts with the authors, originally 
created Rhinitis Control Аssessment Test and 
obtaining permission for linguistic validation. 

Увод
В съвременната клинична практика вече е 

общоприето, че алергичният ринит и бронхи-
алната астмата са възпалителни заболявания, 
свързани епидемиологично, патофизиологич-
но и клинично, чрез общ дихателен път – ”една 
дихателна система – едно заболяване” (2). 
Именно разбирането за единен дихателен път 
е заложено в съвременния консенсус за алер-
гичен ринит – Allergic Rhinitis and its Impact 
on Asthma (ARIA). Каква е епидемиологичната 
връзка между ринит и астма:
• 80% от пациентите с бронхиална астма имат 

алергичен ринит;
• До 50% от пациентите с ринит имат астма;
• Ринитът като цяло и в частност алергичният 

ринит е най-мощен предиктор за развитие 
на бронхиална астма. Алергичният ринит 
увеличава риска от бронхиална астма три-
кратно;

• Алергичният ринит удвоява необходимостта 
от спешна помощ при пациентите с астма (5).
Възприетият единен подход към тежките 

хронични алергични и свързаните с тях забо-
лявания, дава по-добри възможности по от-
ношение на теорията и практиката, касаещи 
поведението при тях (3). Цел на всяко едно ле-
чение е постигане и поддържане на клиничен 
контрол. Контролът са дефинира като състоя-
ние на заболяването, при което няма повече 
симптоми или останалите симптоми не се счи-
тат за притеснителни. Както при бронхиалната 
астма, така и при алергичния ринит симптоми-
те са в резултат на алергично възпаление, и 
контрол на заболяването се постига със сред-
ства, насочени срещу това възпаление (1, 2).

Развитието на концепцията за единния диха-
телен път неминуемо налага необходимостта 
от оценка на контрола на алергичния ринит, 
което вероятно ще намери място в следваща 
ревизия на ARIA. За разлика от бронхиалната 
астма, за която разполагаме с преведени и ва-
лидирани въпросници за определяне на кон-
трол, в България все още няма такива по отно-
шение на ринита. 
Цел

Целта на настоящата публикация е да пред-
ставим за първи път валидиран на български 
език въпросник за оценка контрола на алерги-
чен и неалергичен ринит.
Материал и Методи

За превод и валидиране на български език 
беше избран оригиналният въпросник „Rhinitis 
Control Аssessment Test”(RCAT), създаден на ан-
глийски, оценяващ контрола на алергичен и 
неалергичен ринит. Бяха спазени препоръките 
за лингвистично валидиране (8). 

Процедурата по лингвистичното валидиране 
на „Rhinitis Control Аssessment Test” включваще 
следните дейности:
1. Комуникация с авторския колектив, създал 

оригиналния „Rhinitis Control Аssessment 
Test”, с получаване на разрешение за линг-
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Фиг. 1. Валидиран на български език Rhinitis Control 
Аssessment Test - превод и обратен превод.

Fig. 1. Validated in Bulgarian Rhinitis Control Аssessment Test - 
translation and reverse translation.

вистично валидиране.
2. Превод на „Rhinitis Control Аssessment Test” от 

английски на български език (forward).
3. Обратен превод на българска версия на 

„Rhinitis Control Аssessment Test” на англий-
ски език (backward).

4. Анализ на екипа по оценка на преведени 
версии.

5. Когнитивен дебрифинг на българска версия 
на „Rhinitis Control Аssessment Test”.

6. Хармонизация на българска версия на въ-
просника за контрол на ринит с оригинален 
„Rhinitis Control Аssessment Test”.

Резултати 
Колективът, валидирал на български език 

RCAT, получи одобрението и съответно разре-
шението както за неговото използване, така 
и за публикуването му от страна на авторите 
създали оригиналния въпросник. Българската 
версия на RCAT е представена на фиг. 1. 

2. Translation of Rhinitis Control Аssessment Test 
from English to Bulgarian (forward translation).

3. Backward translation of Rhinitis Control 
Аssessment Test from English to Bulgarian.

4. Committee review of the translated versions.

5. Cognitive debrie�ng of the �nal version of 
Rhinitis Control Аssessment Test.

6. Harmonization of the �nal Bulgarian version 
of Rhinitis Control Аssessment Test with the 
original.

Results 
The team that had validated RCAT in Bulgarian 

achieved the approval and the permission either 
for its use of for the publication by the authors of 
the original questionnaire. The backward version 
of RCAT is presented at �g. 1.

ВАЛИДИРАНЕ НА ВЪПРОСНИК  
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Обсъждане.
При извършване на обзор на клинични про-

учвания върху алергичните заболявания – аст-
ма и ринит, разгледани хронологично, могат 
да се разграничат няколко фази (15). Първата 
е свързана с класически изследвания върху 
повлияване на симптомите – тяхната тежест, и 
обективни методи на изследване. Натрупаният 
клиничен опит и научни изследвания обаче 
показват, че:

Discussion
Reviewing the literature on clinical trials on 

allergic diseases – asthma and rhinitis, chrono-
logically some phases could be distinguished 
(15). First, the focus was on classical symptoms 
outcome – symptom severity and objective tests 
such as spirometry, rhinomanometry and others. 
But the gained clinical experience and scienti�c 
studies have demonstrated that: 

Тест за оценка контрола на ринит (RCAT)
Този въпросник се отнася до Вашите оплаквания от носа и други алергични прояви (напр. зачервяване, сърбеж 
на очите), които не са свързани с настинка и грип и до каква степен се справяте с тях. За всеки въпрос, моля 
изберете отговора, който най-добре описва Вашите оплаквания от носа и други алергични прояви.

1. През последната седмица колко често Ви се запушваше носът?

Никога Рядко Понякога Често Много често

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1

2. През последната седмица колко често кихахте?

Никога Рядко Понякога Често Много често

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1

3. През последната седмица колко често Ви сълзяха очите?

Никога Рядко Понякога Често Много често

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1

4. През последната седмица до каква степен Вашите оплаквания от носа или други алергични про-
яви смущаваха съня Ви?

Изобщо не Малко Донякъде Много През цялото време

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1

5. През последната седмица доколко се справяхте с Вашите оплаквания от носа или другите алер-
гични прояви?

Напълно До голяма степен Донякъде Малко Въобще не

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1

6. През последната седмица колко често избягвахте определени дейности (напр. посещение на 
дом, в който има котка или куче; излизане в парка или работа в градината), заради симптоми от 
носа или други алергични прояви?

Никога Рядко Понякога Често Много често

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1

Rhinitis Control Аssessment Test (RCAT)
This questionnaire relates to complaints you have to do with the nose and any other allergic reactions (e.g., red, itchy 
eyes), which are not associated with a cold or �u and to what extent you cope with them. For each question, please 
choose the answer which best describes your nasal and other allergy symptoms.

1. How often has your nose been blocked over the last week?

Rarely Never Sometimes Often Very often

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1

2. How often have you sneezed over the last week?

Rarely Never Sometimes Often Very often

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1

3. How often have your eyes been watering over the last week?

Rarely Never Sometimes Often Very often

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1

4. Over the last week, to what extent have your nasal or other allergy symptoms a�ected your sleep?

Not at all A little To some extent A lot The whole time

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1

5. During the last week to what extent would you say you were able to cope with your nasal or other 
allergy symptoms?

Completely To a great extent To a certain extent A little Not at all

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1

6. During the last week how often have you avoided certain activities (e.g., visiting a home with a cat 
or dog; going out to a park or working in the garden) because of your nasal or other allergy symptom?

Rarely Never Sometimes Often Very often

☐5 ☐4 ☐3 ☐2 ☐1
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Фиг. 2. Класификация на астма според контрол (по GINA 2009).

Fig. 2. Classi�cation of asthma by level of control [GINA 2009].
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• тежестта на симптомите варира и може да се 
променя в рамките на месеци и години;

• сама по себе си тежестта на симптомите дава 
непълна картина на бремето, което заболя-
ването представлява за пациентите;

• отговорът към лечението е хетерогенен 
дори сред пациенти с подобна тежест на 
симптомите (1, 12). 
За разлика от предишната класификация на 

астма според тежестта, съвременната ревизия 
на GINA от 2009 година определя контрола 
като инструмент и цел за ръководене на по-
ведението спрямо пациентите (фиг. 2) (1, 11). 
GINA посочва и валидирани тестове за оцен-
ка на контрол на астмата: Asthma Control Test 
(ACT); Asthma Control Questionnaire; Asthma 
Therapy Assessment Questionnaire; Asthma 
Control Scorning System (11).

• The severity of symptoms may changed over 
months and years;

• Taken alone, severity of symptoms provides an 
incomplete picture of the burden of the disease 
for the patients;

• There is a heterogeneous response to treat-
ment, even among patients with similar sever-
ity of symptoms (1, 12).
In contrast to the previous asthma classi�cation 

on the severity, the last revision of GINA from 2009 
has embedded asthma control as a tool and an 
aim in the management of patients with asthma 
(�g. 2) (1, 11). GINA pointed the validated mea-
sures for assessment the control: Asthma Control 
Test (ACT), Asthma Control Questionnaire; Asth-
ma Therapy Assessment Questionnaire; Asthma 
Control Scorning System (11). 

Класификация на астма според контрол
Характеристики Контролирана Частично контролирана Неконтролирана

Дневни симптоми:  
хриптене, кашлица,  
затруднено дишане 

Няма или по-малко  
от два пъти седмично

Повече от два пъти  
седмично

Три или повече  
симптоми на частично 

контролирана астма

Ограничение на активността Няма Има

Нощни  
симптоми/събуждания Няма Има

Нужда от спасителна 
терапия

Няма или по-малко  
от два пъти седмично

Повече от два пъти  
седмично

Classi�cation of asthma by level of control
Characteristics Controlled Partly controlled Uncontrolled

Daytime symptoms None (twice or less/week) More than twice/week

Three or more features of 
partly controlled asthma

Limitation of activities None Any

Nocturnal symptoms/awaking None Any

Need for reliever/inhaler None (twice or less/week) More than twice/week

Въвеждането на въпросници, оценяващи 
контрола – нова фаза в проучванията на алер-
гичните заболявания, добавя друга величина, 
насочваща вниманието от тежестта на симпто-
мите към тяхното повлияване (7). 

  За разлика от астмата обаче, контро-
лът на алергичния ринит не се разглежда в 
консенсуса ARIA от 2008 (1, 4). По аналогия с 
по-старата ревизия на GINA, ARIA класифицира 
алергичния ринит според тежестта (фиг. 3). В 
консенсуса все пак са споменава, че „ както при 
астмата, един от проблемите за решаване е за-
мяната на „тежест” с „контрол”. Aвторите отбе-
лязват, че тогава, когато е подготвяна ревизи-
ята на консенсуса, „ все още наличните данни 
не са били достатъчни” и че „въпросниците за 
контрол или методите за оценка все още под-
лежат на валидиране”. От тогава до сега вече са 
създадени и валидирани няколко въпросника 
(13). 

The introduction of questionnaires aiming at 
controlling disease – the new phase in allergic 
diseases investigations, added a new dimension 
sifting the attention from symptom severity to 
the adequacy of management (7). But in con-
trast to asthma control of rhinitis has not been 
addressed in ARIA guideline from 2008 (1, 4). By 
analogy with the previous revision of GINA, ARIA 
classi�cation of allergic rhinitis by severity (�g. 3) 
but it is mentioned in ARIA consensus that “just 
like in asthma, one of the problems to solve is to 
replace “severity” with “control”. At the same time 
the authors noted that when the revision of the 
consensus had been prepared ‘the su�cient data 
are not yet available” and that “control question-
naires and methods are still going validation’. 
Since then a number of questionnaires have been 
built and validated (13). 
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Фиг. 3. Класификация на Алергичен ринит по ARIA.  
по Bousquet J. et al. ARIA. J Allergy Clin Immunol 2008; 108: 147-
158(4). 

Fig. 3. Aria classi�cation of allergic rhinitis
by Bousquet J. et al. ARIA. J Allergy Clin Immunol 2008; 108: 147-
158(4).

Интермитентен
Симптоми

• < 4 дни седмично
• или < 4 седмици

Лек
• Нормален сън

• Нормални ежедневни 
дейности, спорт и свободно 

време
• Нормална работа и училище
• Без симптоми създаващи  

дискомфорт

Персистиращ
Симптоми

• > 4 дни седмично
• и > 4 седмици

Умерено тежък/тежък
Едно или повече от следните

• Нарушен сън
• Нарушени дневни активнос-

ти, спорт, свободно време
• Ограничения при работа  

и в учебния процес
• Симптоми създаващи  

дискомфорт

Класификация на алергичния ринит

Intermittent
Symptoms

• < 4 day a week
• or < 4 weeks

Mlld
• Normal sleep

• Normal dayly activities, sport 
and leisure

• Normal work and school
• No troublesome symptoms

Персистиращ
Симптоми

• > 4 days a week
• and > 4 weeks

Moderate/severe
One or more from
• Abnormal sleep

• Impairment in daily activities, 
sport and leisure

• Limitations in work and school
• Troublesome symptoms

Classi�cation of allergic rhinitis

In 2013 Meltzer et al. published the question-
naire for rhinitis control assessment – Rhinitis 
Control Assessment Test (RCAT) (9). It was created 
for self assessment of patients with allergic and 
nonallergic rhinitis. It consists of six items, most 
predictive for the overall rating of the control 
(р<0.0001) – nasal congestion, sneezing, watery 
eyes, sleep interference, activity avoidance and 
self – assessed control (10, 14). RCAT is design for 
patients ≥ 12 year of age with allergic and nonal-
lergic rhinitis. Each of the six items is rated with 
�ve-point scale with possible score from six to 
thirty. Statistic date identi�ed a cut-point 21 as a 
border between controlled and uncontrolled al-
lergic and nonallergic rhinitis. 

Score 21 or less can be used to identify un-
controlled allergic and nonallergic rhinitis. Three 
points variation from previous score indicates 
clinical signi�cant change for the current patient.

The authors of RCAT consider that performed 
longitudinal validation study found that it is a reli-
able and valid instrument for measuring changes 
in rhinitis symptom control over tine among pa-
tients with allergic and nonallergic rhinitis. 

Many authors acknowledge that the challenge 
in validation is not as simple as translating an in-
strument from one language to another but ad-
dressing speci�c group with age, psychological 
and cultural characteristics (6).

Our translations were performed by indepen-
dent translators – doctors and philologists, with 
high level of �uency in language. The require-
ment to have minimum two translators for each 
translation and to translate into their mother 
language – Bulgarian for forward and English for 
backward translation was ful�lled. 

 The task of the Committee review was to review 
the suggested translations, comparing the source 
and the �nal versions. The �nal aim is to produce 
the �nal version that should exactly cover the 

През 2013 година Meltzer и колектив пуб-
ликуват въпросник за оценка на контрола на 
ринит – Rhinitis Control Assessment Test (RCAT) 
(9). Въпросникът е създаден за самостоятелно 
попълване от пациенти с алергичен и неалер-
гичен ринит. Той съдържа шест показателя, за 
които е преценено, че са с най-висока преди-
кторна за контрола стойност (р<0.0001) – на-
зална конгестия, кихане, сълзене на очите, 
ефект върху съня и цялостна оценка (10, 14). 
RCAT е предназначен за пациенти на възраст 
≥ 12 години, с алергичен и неалергичен ринит. 
За всеки от шестте показателя оценката се дава 
според пет-пунктова скала с възможен скор от 
шест до тридесет.  

Скор ≤ 21 е показател за неконтролиран 
алергичен и неалергичен ринит. Изменение с 
три пункта от предишна оценка е индикатор за 
клинично значима промяна на контрола на ри-
нита при съответен пациент. Проведено лонги-
тудинално валидиращо проучване е показало, 
че RCAT е надежден, действителен инструмент 
за измерване на промени в контрола на рини-
та при пациенти с алергичен и неалергичен 
ринит. 

Много автори признават, че предизвикател-
ство на валидирането не е просто в превода 
на дадения инструмент от един на друг език, а 
адресирането му към определена група с въз-
растови, психологически и културни особено-
сти (6).

Нашите преводи бяха извършени от незави-
сими преводачи – лекари и филолози, с високо 
ниво на владеене на езика. Спазено беше из-
искването да се извърши от минимум двама 
преводачи, за всеки вид превод, като всеки 
превежда на своя майчин език – български за 
правия и английски за обратния превод.

Задачата на комисията за анализ беше да 
оцени направените преводи, сравнени с ори-
гиналния източник. Целта беше да се избере 
окончателен вариант, който трябва точно да 
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meaning of the original source, but in an accept-
able and comprehensible for Bulgarian patient’s 
way. That was why the recommendation for in-
cluding psychologist was followed. An important 
condition in the case was that dedicated group 
for the questionnaire includes patients 12 year of 
age and above who would managed themselves 
with the answers. 

The obligatory part of the linguistic validation 
procedure is cognitive debrie�ng. To make it ob-
vious whether the suggested version is correctly 
understood, it is tested among a group of patients. 
After each answer a questions are asked just like: 
“How did you choose that answer?”; “What makes 
you di�cult in the question?’ and so on. The aim 
of this activity is to clarify if the suggested version 
is clear and coincides with the original meaning. 
In our case patients ≥ 12 year of age with diag-
nosed allergic and nonallergic rhinitis, who have 
already started treatment were included. Consent 
from both parents was obtained for patients up 
to 18 years. 

Our preliminary results with the validate test 
suggests that the questionnaire is clear, compre-
hensible and technically easy to be answered. 
It takes just a few minutes. RCAT can be used to 
rapidly screen for patients determined to have 
rhinitis symptom control problems and can help 
patients in communications with their doctors 
about the di�culties they are experiencing.

Conclusion: 
In the present publication we demonstrate a 

validated questionnaire for rhinitis control assess-
ment in Bulgarian. It makes it possible to assess 
the control of allergic rhinitis of Bulgarian pa-
tients. Its applying can complement the control 
evaluation by the physician of patients with rhini-
tis as a part of assessment the control of the union 
airway.

 Easy and quick to answer it can do well in pa-
tients, self - assessment rhinitis control just like 
some measures for asthma. 

предаде смисъла на текста, вложен от авто-
рите, но по начин, достъпен и разбираем за 
българския пациент. По тази причина беше 
спазена препоръката комисията да включва и 
психолог. Важно условие в случая беше да се 
отчете, че таргетна група за въпросника са па-
циенти от 12 години и повече, които сами тряб-
ва да се справят с отговор на въпросите.

Задължителна част от процедурата по линг-
вистично валидиране е когнитивния дебри-
финг. За да стане ясно дали предложеният 
преведен въпросник се разбира правилно, той 
беше приложен на група пациенти. След всеки 
отговор бяха задавани въпроси „ Как избрахте 
този отговор?”, „Кое Ви затрудни във въпроса?” 
и др. Целта на тази дейност е да се установи, 
дали текстът се разбира правилно и съвпада с 
идеята на авторите на оригнала. В случая бяха 
подбрани пациенти на възраст ≥ 12 години 
с диагностициран алергичен и неалергичен 
ринит, които в момента на оценка провеждат 
терапия. За пациентите до 18 годишна възраст 
беше получено съгласие от двамата родители.

Проведените от нас първоначални тестове 
с валидирания на български език въпросник 
показват, че RCAT е разбиреем и лесен за паци-
ентите. Попълването му отнема само няколко 
минути. Той може да бъде използван за бързо 
скриниране на пациенти с проблеми в контро-
ла на ринита и може да улесни комуникацията 
между лекар и пациент относно проблемите, 
които пациентът изпитват. 
Заключение

Чрез настоящата публикация се предста-
ви валидиран на български език въпросник 
за оценка на контрола на ринит. Това дава 
възможност вече в България да се определя 
контролът на ринит на български пациенти. 
Прилагането му може да допълни оценката на 
лекаря по отношение на контрола на ринита, 
като част от конртола на единния дихателен 
път.
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КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ НА  
ПНЕВМОНИИТЕ ПРИ ПОЧИНАЛИ  
ПАЦИЕНТИ 

Резюме
Увод: Пневмониите придобити в обществото (ППО) са значима причина за смърт в световен 

мащаб, с честота на починалите между 4 и 48%.
Цел: Да се анализират клиничните особености при починали пациенти с пневмония придоби-

та в обществото (ППО).
Материали и методи: Ретроспективно са проучени 83 починали пациенти с ППО, които са 

лекувани в Клиниката по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ „Света Марина” – Варна за период 
от две години. 

Резултати: Преобладават мъжете (57.8%). Средната възраст е 72 години. Средната смъртност-
та е 9.5%, като достига 19% във възрастта над 70 години. Най-младите починали пациенти са 
с вродени малформации. Рискът за болнична смърт оценихме чрез  CURB 65. Летален изход е 
наблюдаван и сред по-ниско рисковите групи (CURB 65 от 0 до 2), в които 86.6% от пациентите 
са с коморбидитет и 80% с хипоксемия при постъпването. Сред починалите преобладават тези 
с тежка пневмония (по IDSA/ATS) – 55 (66.3%). Сред ниско и средно рисковите групи също има 
пациенти с тежка пневмония, както и обратното – високо рискови пациенти не покриват крите-
риите за тежка пневмония. Съществува умерена положителна корелация между тези показате-
ли – r=0.572. 

Най-честите придружаващи заболявания сред починалите са сърдечно-съдовите, а най-чес-
тото усложнение – дихателната недостатъчност. На инвазивна белодробна вентилация (ИБВ) са 
били 21 (25.3%) от починалите. 

Обсъждане и заключение: Смъртността в нашата клиника е съпоставима със средната в Ев-
ропа. По-висока е при възрастни пациенти, наличие на съпътстващи заболявания, тежка пнев-
мония. CURB 65 се утвърждава като достоверен предиктор на болнична смърт. Починалите в 
ниско рисковите групи пациенти са предимно с придружаващи заболявания и хипоксемия при 
постъпването. 

Ключови думи: пневмония, тежест на пневмонията, придружаващи заболявания, усложне-
ния
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Abstract
Introduction: Community-acquired pneumonia (CAP) is a signi�cant cause of death worldwide 

with mortality rate between 4 and 48%. 
Aim:  To analyze the clinical features of patients who died of community acquired pneumonia (CAP).
Materials and methods: This is a retrospective study of 83 deceased patients with CAP who were 

treated in the Clinic of Pulmonology and phthisiatry of MHAT "St. Marina" - Varna for a period of two 
years. 

Results: Male predominate (57.8%). Mean age is 72 years. Mean mortality rate is 9.5% and reaches 
19% in those over 70 years. The youngest dead patients have congenital malformations. Risk for 
hospital death is evaluated by CURB 65. Death was observed among lower risk groups (CURB 65 from 
0 to 2), too. In these cases 86.6% of patients have co-morbidities and 80% have hypoxemia at the 
time of admission. Among the dead patients predominate those with severe pneumonia (according 
IDSA/ATS) - 55 (66.3%). It is evident that among the low and moderate risk groups there are patients 
with severe pneumonia, and vice versa - high risk patients do not meet criteria for severe pneumonia. 
There is a moderate positive correlation between these indicators - r=0.572.

The most common comorbidities among deceased are cardiovascular diseases and the most 
common complication is respiratory failure. On invasive pulmonary ventilation (IPM) were 21 (25.3%) 
of the deceased patients.

Discussion and conclusion: The mortality rate in our clinic is comparable to the average in Europe. 
It is higher in adult patients, presence of comorbidities, severe pneumonia. CURB 65 is established as 
a reliable predictor of in-hospital death. Death patients of low-risk populations have predominantly 
comorbidities and hypoxemia upon admission.

Key words:  pneumonia, pneumonia severity, comorbidities, complications 
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Увод
Пневмониите придобити в обществото 

(ППО), са значима причина за смърт в световен 
мащаб. Засягат 0.3-0.5% от зрялото население 
(2, 11, 12), а смъртността от заболяването ва-
рира значително в различните проучвания. 
Цитират се стойности между 4 и 48% за амбу-
латорни и хоспитализирани пациенти (9, 10). 
Болничната смъртност и приемът в интензив-
но отделение нарастват с увеличаване тежест-
та на пневмонията (7, 8). 

Цел: Да се анализират клиничните особено-
сти при починали пациенти с пневмония при-
добита в обществото (ППО).

Материали и методи: Ретроспективно са 
проучени починалите пациенти с ППО, кои-
то са лекувани в Клиниката по пневмология и 
фтизиатрия на МБАЛ „Света Марина” – Варна 
за период от две години (2011 – 2012). Това са 
83 от 870 пролежали болни (9.5%) – смъртност 
сходна с последни данни за Европа (3). Резулта-
тите са обработени с SPSS 17.0. 

Резултати и обсъждане: Сред анализира-
ните 83-ма починали пациенти с ППО преоб-
ладават мъжете (57.8%). Средна възраст е 72 
години (за мъжете 70, а за жените 75 години)
(фиг. 1). С нарастване на възрастта относител-
ният дял на починалите спрямо преживелите 
се увеличава, като достига 19% при болните 
над 70 години (фиг. 2). 

Първоначално 25 от пациентите са приети в 
белодробно отделение, като 11 в последствие 
са приведени в интензивно респираторно от-
деление (ИРО). Останалите 58 са постъпили 
директно в ИРО. Средно болничният престой 
е 5 дни (табл. 1).

Introduction:
Community-acquired pneumonia (CAP) is a sig-

ni�cant cause of death worldwide. Mortality rate 
varies considerably in di�erent studies (2, 11, 12). 
Values between 4 and 48% for outpatient and 
hospitalized patients are cited (9, 10). In-hospital 
mortality and admission in an intensive care unit 
(ICU) increase with severity of pneumonia (7, 8). 

Aim: To analyze the clinical features of patients 
who died of community acquired pneumonia 
(CAP).

Materials and methods: This is a retrospective 
study of deceased patients with CAP who were 
treated in the Clinic of Pulmonology and phthi-
siatry of MHAT "St. Marina" - Varna for a period of 
two years (2011-2012). These are 83 of 870 hospi-
talized patients (9.5%) - mortality rate similar to 
recently published data for the European region 
(3). Results were processed by SPSS 17.0.

Results: Among the analyzed patients male 
predominate (57.8%). Mean age is 72 years (for 
men 70 years and for women 75 years) (Fig. 1). The 
part of deceased patients increases with the age 
and reaches 19% in those over 70 years (Fig. 2).

Initially, 25 patients were admitted in the hospi-
tal ward and 11 were subsequently brought into 
ICU. The remaining 58 were submitted directly to 
the ICU. Average hospital stay was 5 days (Table 1).

Таблица 1. Характеристика на проучваните паци-
енти.

*хронични белодробни заболявания: ХОББ, бронхиектазна болест; 
хронични сърдечно-съдови болести: исхемична болест на сърцето, 
застойна сърдечна недостатъчност; захарен диабет; бъбречна 
недостатъчност; хронични чернодробни заболявания; неоплазма; 
автоимунно заболяване. 

Table 1. Characteristics of studied patients.

*chronic lung diseases: COPD, bronchial asthma, bronchiectasis, chronic 
cardiovascular diseases: ischemic heart disease, heart failure; diabetes 
mellitus; renal or hepatic failure; malignant disease; autoimmune disease.

Брой пациенти 

Мъже 48 (57.8%)

Жени 35 (42.2%)

Придружаващи заболявания* 79 (95.2%)

Мултилобарна пневмония 34 (41%)

Плеврален излив 26 (31.3%)

Дихателна недостатъчност 74 (89%)

Година

2011 35 (42.2%)

2012 48 (57.8%)

Възраст (години ± SD) 71.8 ± 13 (от 25 до 92)

Дни престой (± SD) 5 ± 5.33 (от 1 до 29)

Number of patients

Men 48 (57.8%)

Women 35 (42.2%)

Comorbidities* 79 (95.2%)

Multilobar pneumonia 34 (41%)

Pleural e�usion 26 (31.3%)

Respiratory failure 74 (89%)

Year

2011 35 (42.2%)

2012 48 (57.8%)

Age (years ± SD) 71.8 ± 13 (от 25 до 92)

Hospital stay (days± SD) 5 ± 5.33 (от 1 до 29)
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Най-младите починали пациенти са с вроде-
ни малформации  – 25 годишен мъж с хипого-
надизъм, нанизъм и вродена енцефалопатия и 
31 годишен мъж със синдром на Даун. Първият 
постъпва в тежко общо състояние, с критерии 
за тежка пневмония (според  Infectious Diseases 
Society of America/American Thoracic Society 
– IDSA/ATS ) и CURB 65=3. Умира с прояви на 
мултиорганна недостатъчност и септичен шок. 
Вторият пациент е без критерии за тежка пнев-
мония (по IDSA/ATS) и е оценен по CURB 65 с 1 
точка. В рамките на един ден състоянието му 
се усложнява с кардиогенен и некардиогенен 
белодробен оток, ритъмно-проводни наруше-
ния. И двамата са поставени на инвазивна бе-
лодробна вентилация.

Рискът за болнична смърт оценихме чрез  
CURB 65 (4, 5), който показа висока предиктив-
на стойност (AUC=0.902; 95% CI 0.859-0.945). 
Броят и относителният дял на пациентите в 
трите рискови групи са представени на табл. 2. 
Летален изход е наблюдаван и сред по-ниско 
рисковите групи (CURB 65 от 0 до 2), в които 
86.6% от пациентите са с коморбидитет, и 80% 
с хипоксемия при постъпването. 

The youngest dead patients have congenital 
malformations. The �rst one is 25 years old man 
with hypogonadism, dwar�sm and congenital en-
cephalopathy and the second is 31 years old man 
with Down syndrome. First patient is hospitalize 
in poor general condition  and criteria for severe 
pneumonia (according Infectious Diseases Soci-
ety of America/American Thoracic Society - IDSA / 
ATS) and CURB 65 = 3 . He died with signs of multi-
organ failure and septic shock. The second patient 
has no criteria for severe pneumonia (by IDSA/
ATS) and his CURB 65 score is 1 point. Within one 
day his condition is complicated with cardiogenic 
and non-cardiogenic pulmonary edema, rhythm 
disorders. Both were placed on invasive pulmo-
nary ventilation.

Risk for hospital death is evaluated by CURB 65 
which shows a high predictive value (AUC = 0.902; 
95% CI 0.859 to 0.945). The number and the pro-
portion of patients in the three risk groups are 
presented in Table 2. Death was observed among 
lower risk groups (CURB 65 from 0 to 2), too. In 
these cases 86.6% of patients have co-morbidities 
and 80% have hypoxemia at the time on admis-
sion.
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Фиг. 1. Възрастово 
разпределение на паци-
ентите.

Fig. 1. Age distribution of 
patients.

Фиг. 2. Съотношение 
между преживели и 
починали в различните 
възрастови групи. 

Fig. 2. Correlation 
between survivors and 
non-survivors in di�erent 
age groups.
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Случай 2: Мъж на 55 години постъпил в Кли-
ника по гастроентерология в средно увредено 
общо състояние, с двумесечни оплаквания от 
лека кашлица, гнойна експекторация, субфе-
брилитет и загуба на тегло. Поради влошаване 
на кръвно-газовите показатели и общото със-
тояние е приведен в ИРО за неинвазивна бе-
лодробна вентилация. Рентгенография и КТ на 
бял дроб разкриват двустранни инфилтратив-
ни засенчвания, на места тип „матово стъкло”. 
CRP нараства от 45.5 до 115.2 mg/L в рамките 

Case 2: 55 years old man admitted at the De-
partment of Gastroenterology in average poor 
general condition with complaints of mild cough, 
yellow sputum, low grade fever and weight loss 
within the last two months. Due to the dete-
rioration of blood gas parameters and general 
condition he has been brought into ICU for non-
invasive pulmonary ventilation. Chest radiogra-
phy and CT revealed bilateral in�ltrative shadows 
and "ground glass" opacities. CRP increased from 
45.5 to 115.2 mg/L in a period of four days. Sec-

Интерес представляват починалите паци-
енти оценени като най-ниско рискови според 
CURB 65 – тези със сбор 0. Един от тях е без из-
вестни придружаващи заболявания:

Случай 1: Мъж на 57 години постъпил в леко 
увредено общо състояние с тридневни оплак-
вания от кашлица, отделяне на жълти храчки и 
фебрилитет. Рентгенографията  на бял дроб по-
казва двустранни инфилтративни засенчвания 
(фиг. 3). CRP при постъпване е 229.4 mg/L, има 
и данни за хипоксемия. Поради прояви на ос-
тър респираторен дистрес синдром (ОРДС) на 
третия ден е приведен в ИРО за инвазивна бе-
лодробна вентилация.  Положителен е бързият 
тест за грип тип А от назален секрет. При вло-
шаване на състоянието се установяват и ЕКГ 
данни за ротация на сърдечната ос на дясно и 
непълен десен бедрен блок – обсъдена е въз-
можността за белодробен тромбоемболизъм 
(пациентът е с варици на подбедриците; започ-
нато е перфузионно лечение с нефракциони-
ран хепарин) и вирусен миокардит (доказана е 
грипна инфекция). Умира в рамките на 4 часа. 

Of interest are deceased patients assessed as a 
low risk according to CURB 65 - those with total 
score 0. One of them has no known comorbidities:

Case 1: 57 years old male hospitalized at slight-
ly impaired general condition with complaints 
of cough, yellow sputum and fever lasting three 
days. Chest X-ray showed bilateral in�ltrative 
opacities (Fig. 3). CRP on admission is 229.4 mg/L, 
there is evidence of hypoxemia. On the third day, 
because of manifestations of acute respiratory dis-
tress syndrome (ARDS), he is brought into ICU for 
invasive pulmonary ventilation. There is positive 
rapid in�uenza type A nasal test. When deteriora-
tion is detected the ECG shows right heart axis ro-
tation and incomplete right bundle branch block. 
Pulmonary embolism (the patient has varices of 
the lower legs; heparin therapy is initiated) and vi-
ral myocarditis (in�uenza infection is established) 
are discussed. He dies within 4 hours.
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Таблица 2. Разпределение на пневмониите според 
риска от летален изход. 

Table 2. Distribution of pneumonia according to 
mortality risk.

Риск за смърт CURB 65 Починали пациенти

Нисък
0 3 (3.6%)

1 6 (7.2%)

Умерен 2 6 (7.2%)

Висок

3 33 (39.8%)

4 29 (34.9%)

5 6 (7.2%)

Mortality risk CURB 65 Dead patients

Нисък
0 3 (3.6%)

1 6 (7.2%)

Moderate 2 6 (7.2%)

High 

3 33 (39.8%)

4 29 (34.9%)

5 6 (7.2%)

Фиг. 3. Случай 1 – рентгенография на 
бял дроб при хоспитализацията. Дву-
странни инфилтративни засенчвания.

Fig. 3. Case 1 - chest X-ray on admission 
– bilateral in�ltrative opacities.
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Фиг. 4. Случай 3 – А) Компютърна 
томография при хоспитализацията.  
Алвеоларни инфилтрати, медиасти-
нална лимфаденомегалия и малък 
перикарден излив. B) Контролна КТ на 
10-ти ден.

Fig. 4. Case 3 - A) Computed 
tomography (CT) on admission – 
bilateral alveolar in�ltrates, mediastinal 
lymphadenopathy and a small 
pericardial e�usion. B) Control CT on 
the 10th day.

на четири дни. В диференциално диагности-
чен план е обсъден вторичен имунен дефицит 
(имунологично изследване – ниска експресия 
на Т-лимфоцити и особено CD4-лимфоцити – 
8%, нормални В-лимфоцити), и развила се на 
този терен пневмоцистна пневмония. Умира 
с прояви на мозъчен оток на 22-рия ден. В по-
следствие е получен положителен резултат за 
HIV-инфекция.

Случай 3: Жена на 49 години с известни ХБ, 
ИБС, хипотироидизъм след субтотална резек-
ция на щитовидната жлеза по повод Базедова 
болест, желязодефицитна анемия. По повод 
кашлица, слузна експекторация, задух и асте-
ноадинамия в друго лечебно заведение е за-
почнато туберкулостатично лечение.  Постъп-
ва за диагностично уточняване. CRP е 150 mg/L. 
Установява се хипоксемия, която е коригирана 
с кислородотерапия 3 L/min чрез назален ка-
тетър. Компютърната томография показва дву-
странни алвеоларни инфилтрати, медиасти-
нална лимфаденомегалия и малък перикарден 
излив. От храчката се изолират Pseudomonas 
aeruginosa и Acinetobacter baumannii. Пре-
търпява две интубации: от втория до петия 
ден поради остра дихателна недостатъчност 
(екстубирана и изведена в белодробно отде-
ление в стабилно състояние, с редукция на бе-
лодробните инфилтрати (фиг. 4) и понижение 
серумното ниво на CRP), и на 16-ти ден (след 
дефекация  е със силен задух и загуба на съз-
нание; десен бедрен блок на ЕКГ), когато умира 
в рамките на няколко часа. 

ondary immunode�ciency (immunoassay shows 
low expression of T-lymphocytes, especially CD4-
subtype - 8%, normal B lymphocytes) and devel-
oped on this site Pneumocystis carinii pneumonia  
in di�erential diagnostic plan were discussed. He 
died with symptoms of cerebral edema on 22nd 
day. Subsequently, a positive result for HIV-infec-
tion was received.

Case 3: Female, 49 years old, with known arte-
rial hypertension, coronary artery disease, hypo-
thyroidism after subtotal resection of the thyroid 
gland in connection with Graves' disease, iron de-
�ciency anemia. On the occasion of cough, mucus 
sputum, shortness of breath and fatigue in an-
other hospital was started anti-tuberculosis treat-
ment. She was admitted in the ward for diagnos-
tics. CRP was 150 mg/L. It was found hypoxemia, 
which is adjusted with oxygen therapy 3 L/min 
through a nasal catheter. CT shows bilateral alveo-
lar in�ltrates, mediastinal lymphadenopathy and 
a small pericardial e�usion. There is Pseudomonas 
aeruginosa and Acinetobacter baumannii isolated 
of sputum. She undergoes two intubation: from 
the second to the �fth day due to acute respira-
tory failure (extubated and displayed in pulmo-
nary ward in stable condition with reduction of 
pulmonary in�ltrates (Fig. 4) and decrease serum 
CRP) and at the 16th day (after defecation she has 
strong shortness of breath and loss of conscious-
ness, right bundle branch block in the ECG) when 
she died within a few hours.

A

B
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И при тримата пациенти, поради отказ на 
близките, не е проведена аутопсия. За анали-
зирания период от две години само четирима 
от починалите 83 болни с пневмония са аутоп-
сирани. При два от случаите палогоанатомич-
но са установени клинично неразпознати със-
тояния – бронхиектазии  в единия, и синдром 
на Goodpasture в другия случай. 

Сред починалите преобладават тези с тежка 
пневмония – 55 (66.3%) от пациентите при хос-
питализация отговарят на критериите на IDSA/
ATS за тежка пневмония (6, 7). От тях 37 души 
покриват големите критерии: при 4 е било не-
обходимо приложение на механична венти-
лация, 21 – инотропна подкрепа, а при 12 – и 
двете. Останалите 18 болни отговарят на поне 
три от малките критерии.  

Сред останалите 28 починали пациенти, кои-
то не покриват критериите за тежка пневмония, 
25 (89.7%) имат придружаващи заболявания.

Зависимостта между тежестта на пневмониите 
(по IDSA/ATS) и рисковите групи (според CURB 
65) e отразена на табл. 3. Видно е, че и сред ниско 
и средно рисковите групи има пациенти с тежка 
пневмония, както и обратното – високо рискови 
пациенти не покриват критериите за тежка пнев-
мония. Съществува умерена положителна коре-
лация между тези показатели – r=0.572. 

These three patients haven’t been autopsied 
due to refusing of their family. For the analyzed 
period of two years only four of 83 deceased pa-
tients with pneumonia were autopsied. In two 
cases were found clinically undetected conditions 
- bronchiectasis in one case and Goodpasture's 
syndrome in another. 

Among the dead patients predominate those 
with severe pneumonia - 55 (66.3%) of them meet 
IDSA/ATS criteria for severe pneumonia (6, 7). 37 
people cover major criteria: 4 were required me-
chanical ventilation, 21 - inotropic support and 12 
– the both. The remaining 18 patients respond to 
at least three of the small criteria.

25 (89.7%) among the remaining 28 deceased 
patients who did not meet the criteria for severe 
pneumonia had concomitant diseases. 

The relationship between the severity of pneu-
monia (by IDSA/ATS) and risk groups (according 
to CURB 65) is shown on Table 3. It is evident that 
among the low and moderate risk groups there 
are patients with severe pneumonia, and vice 
versa – high risk patients do not meet criteria for 
severe pneumonia. There is a moderate positive 
correlation between these indicators – r=0.572.

КЛИНИЧНИ АСПЕКТИ НА  
ПНЕВМОНИИТЕ ПРИ ПОЧИНАЛИ 

ПАЦИЕНТИ 

Торакална Медицина
Том VI, март 2014, бр.1

оригинални 
статии

В предходен анализ на всички пациенти с 
ППО, пролежали в нашата клиника през 2011 
и 2012 година установихме, че сред пациен-
тите с коморбидитет смъртността е по-висока 
дори и при еднакъв риск оценен с CURB 65 (1). 
Най-честите придружаващи заболявания сред 
починалите са сърдечно-съдовите: хиперто-
нична болест (80.7%), мозъчно-съдова болест 
(МСБ) (66.3%), исхемична болест на сърцето 
(ИБС) (42.2%). При 38 болни (45.8%) се устано-
вява анемия. Хроничните белодробни и чер-
нодробни болести, както и автоимунните се 
оказват най-рядко срещани (табл. 4).

С прояви на дихателна недостатъчност при 
постъпването са 88% от починалите пациенти: 
I-ва степен – 56 (67.5%), II-ра степен – 3 (3.6%), III-
та степен –15 (18.1%). На инвазивна белодробна 
вентилация (ИБВ) са били 21 (25.3%) от почина-
лите. За същия период на ИБВ са били  8 (1%) от 
преживелите пациенти с пневмония. Останалите 
наблюдавани усложнения са представени на таб-
лица 5.

In a previous analysis of all patients with CAP 
admitted in our clinic for the two years period 
(2001-2012) we found higher mortality among 
patients with co-morbidities than these without 
even at equal risk assessed by CURB 65 (1). The 
most common comorbidities among deceased 
are cardiovascular: arterial hypertension (80.7%), 
cerebrovascular disease (CVD) (66.3%), coronary 
artery disease (CAD) (42.2%). 38 patients (45.8%) 
have anemia. Chronic lung and liver diseases and 
autoimmune diseases are the most rarely encoun-
tered (Table 4).

88% of patients who died were with signs of 
respiratory failure on admission: I-st grade - 56 
(67.5%), II-nd grade - 3 (3.6%), III-rd grade -15 
(18.1%). On invasive pulmonary ventilation (IPM) 
were 21 (25.3%) of the deceased patients. At the 
same period only 8 (1%) of the survivors with 
pneumonia were intubated. The other complica-
tions that we observed are presented in Table 5.

Таблица 3. Разпределение на пациентите според риска от смърт 
и тежестта на пневмонията при постъпване.

Table 3. Distribution of patients according to the risk of death and 
the severity of pneumonia on admission.

CURB 65 Тежка пневмония
 (брой/ % пациенти)

Не-тежка пневмония
 (брой/ % пациенти)

0 – 3 (10.7%)

1 2 (3.6%) 4 (14.3%)

2 2 (3.6%) 4 (14.3%)

3 19 (34.5%) 14 (50%)

4 26 (47.3%) 3 (10.7%)

5 6 (10.9%) –

55 (100%) 28 (100%)

CURB 65 Severe pneumonia
 (N/ %)

Non-severe pneumonia
 (N/ %)

0 – 3 (10.7%)

1 2 (3.6%) 4 (14.3%)

2 2 (3.6%) 4 (14.3%)

3 19 (34.5%) 14 (50%)

4 26 (47.3%) 3 (10.7%)

5 6 (10.9%) –

55 (100%) 28 (100%)
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Таблица 4. Честота на придружаващите заболява-
ния.

Таблица 5. Усложнения на пневмониите.

Table 4. Rate of comorbidities.

Table 5. Complications of pneumonia.

Придружаващи заболявания Брой пациенти

Хипертонична болест 67 (80.7%)

ИБС 35 (42.2%)

ХСН 25 (30.1%)

МСБ 55 (66.3%)

ХБН 30 (36.1%)

Захарен диабет 23 (27.7%)

Анемия 38 (45.8%)

Хронично чернодробно заболяване 6 (7.2%)

Неоплазма 10 (12%)

ХОББ 6 (7.2%)

Бронхиектазии 7 (8.4%)

Автоимунно заболяване 4 (4.8%)

Усложнения Брой  
пациенти

Циркулаторна недостатъчност 20 (24.1%)

Синдром на мултиорганна недостатъчност 16 (19.3%)

Остра бъбречна недостатъчност 14 (16.9%)

Остро кървене от ГИТ 11 (13.3%)

ОРДС 6 (7.2%)

БТЕ 2 (2.4%)

Complications  Number  
of patiens

Circulatory shock 20 (24.1%)

Multiple organ dysfunction syndrome (MODS) 16 (19.3%)

Acute renal failure 14 (16.9%)

Acute gastrointestinal bleeding 11 (13.3%)

ARDS 6 (7.2%)

Pulmonary embolism 2 (2.4%)

Comorbidities Number of patients

Arterial hypertension 67 (80.7%)

CAD 35 (42.2%)

Chronic heart failure 25 (30.1%)

CVD 55 (66.3%)

Chronic renal failure 30 (36.1%)

Diabetes mellitus 23 (27.7%)

Anemia 38 (45.8%)

Chronic liver disease 6 (7.2%)

Malignancy 10 (12%)

COPD 6 (7.2%)

Bronchiectasis 7 (8.4%)

Autoimmune disease 4 (4.8%)

Заключение: 
Смъртността в нашата клиника е съпоста-

вима със средната в Европа. По-висока е при 
възрастни пациенти, наличие на съпътстващи 
заболявания, тежка пневмония. Най-честата 
придружаваща патология са сърдечно-съдо-
вите заболявания, а най-честото усложнение 
– дихателната недостатъчност. CURB 65 се ут-
върждава като достоверен предиктор на бол-
нична смърт. Починалите в ниско рисковите 
групи пациенти са предимно с придружаващи 
заболявания и хипоксемия при постъпването.

Discussion and conclusion:
The mortality rate in our clinic is comparable 

to the average in Europe. It is higher in adult pa-
tients, presence of comorbidities, severe pneu-
monia. The most common accompanying pa-
thology is cardiovascular diseases and the most 
common complication - respiratory failure. CURB 
65 is established as a reliable predictor of in-hos-
pital death. Death patients of low-risk popula-
tions have predominantly comorbidities and hy-
poxemia upon admission.



58

Резюме
Увод. Белодробната контузията представлява значим проблем в гръдно-хирургичната кли-

нична практика поради нейната висока смъртност. 
Цел. Анализ на причините за смърт при пациентите с белодробна контузия, резултат на закри-

та гръдна травма.
Материал и методи. Използвана беше група от 139 пациента с белодробна контузия, резул-

тат на закрита гръдна травма. Извършен беше анализ на причините за закрита гръдна травма 
и на механизмите на белодробна контузия. Определено беше нивото на смъртността, както и 
причините за смърт при белодробна контузия. 

Резултати. Установено беше, че най-често белодробна контузия при закрита гръдна травма 
е в резултат на транспортен травматизъм – 66.90%. Смъртен изход е установен при 36 пациента 
– ниво на смъртност 25.89%. При 9 (25%) случая смъртта е настъпила до 72-ия час от момента 
на закритата гръдна травма, а при останалите 27 (75%) след 72-ия час. Смъртта до 72-ия час от 
травмата е резултат на двустранна белодробна контузия с изразена паренхимна хеморагия и 
алвеоларна деструкция. Смъртта след 72-ия час от травмата е резултат на прогресиращ пост-
травматичен белодробен оток и пневмония. 

Заключение. Настоящото проучване потвърди високото ниво на смъртност при пациентите 
с белодробната контузия. Установено беше, че смъртта при белодробна контузия е резултат на 
тежка паренхимна хеморагия, или на прогресиращи постконтузионен белодробен оток и пнев-
мония.

Ключови думи: белодробна контузия, закрита гръдна травма, смъртност

И. Новаков1, П. Тимонов2 
Катедра „Специална Хирургия” – Медицински Университет, Пловдив1 
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Abstract
Background. Pulmonary contusion still remains important problem in thoracic surgery practice 

because of its high mortality.
Aim. The aim of this study was to analyze the mortality in pulmonary contusion from blunt thoracic 

trauma.
Material and Methods. A group of 139 patients with pulmonary contusion from blunt thoracic 

trauma was used for this study. The etiology of blunt thoracic trauma and the mechanisms of 
pulmonary contusion were analyzed. The rate of mortality and the causes of death of pulmonary 
contusion were determined. 

Results. Motor vehicle crashes were the most common cause of pulmonary contusion from blunt 
thoracic trauma. Death was established in 36 of the patients (25.89% mortality rate) - in 9 patients (25%) 
up to the 72nd hour of blunt thoracic trauma and after the 72nd hour in 27 (75%). It was established 
that cause of death up to the 72nd hour of thoracic trauma was bilateral pulmonary contusion with 
severe pulmonary hemorrhage. The causes of death after the 72nd hour were posttraumatic lung 
edema and posttraumatic pneumonia.

Conclusion. The study con�rmed a very high mortality rate of pulmonary contusion in blunt 
thoracic trauma. It has convincingly established that the cause of death in patients with pulmonary 
contusion is an acute respiratory failure, as a result of severe parenchymal hemorrhage and alveolar 
disruption or as a result of progressive posttraumatic pathological changes of the lung.

Key words: pulmonary contusion, blunt thoracic trauma, mortality
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Увод
Белодробната контузия представлява зна-

чим проблем в гръдно-хирургичната клинична 
практика. Контузията на белия дроб е най-чес-
тата интраторакална увреда при пациентите 
със закрита гръдна травма. Въпреки големия 
напредък в развитието на респираторна тера-
пия, смъртността при белодробната контузия 
остава твърде висока (1, 3, 4). 
Цел

Целта на настоящото ретроспективно проуч-
ване, на основата на собствен клиничен мате-
риал, е да осъществи анализ на причините за 
смърт при пациентите с белодробна контузия, 
резултат на закрита гръдна травма.
Материал и методи

За реализирането на настоящото 3-годиш-
но проучване (м. юни 2010 год. – м. юни 2013 
год.) беше използвана група от 139 пациента 
с белодробна контузия, резултат на закрита 
гръдна травма. Осъществен беше анализ на 
причините за закрита гръдна травма при паци-
ентите,  включени в проучването. Определяно 
беше нивото на леталитета, с отчитане срока 
на смъртта от момента на гръдната травма.  На 
основата на макроскопска аутопсионна на-
ходка, и последващ хистологичен анализ бяха 
определяни механизмите на белодробна кон-
тузия, както и настъпилите постконтузионни 
белодробни промени. 
Резултати

Установено беше, че най-често белодробна 
контузия при закрита гръдна травма е в ре-
зултат на транспортен травматизъм. При 81 
пациента (58.27%) закрита гръдна травма с бе-
лодробна контузия е била  поради автомобил-
на катастрофа, а пострадалите като пешеходци 
са били 12 (8.63%). Падане от височина е била 
следващата по честота причина за закрита 
гръдна травма с белодробна контузия – 26 па-
циента (18.71%). Спъване/падане е механизъм, 
предизвикал закрита гръдна травма и бело-
дробна контузия при 6 (4.32%) от случаите. При 
останалите 14 пациента (10.07%) контузията на 
белия дроб е в резултат на други причини (па-
дане от велосипед, удар от домашно животно, 
юмручен удар, удар с твърд предмет).

Смъртен изход е установен при 36 пациен-
та – ниво на смъртност 25.89%. Установи се, че 
при 9 пациента (25%) смъртта е настъпила до 
72-ия час от момента на закритата гръдна трав-
ма, а при останалите 27 (75%) след 72-ия час. 

При всеки от починалите пациенти бяха уста-
новени ребрени счупвания – двустранни при 
всички починали до 72-ия час, едностранни при 
22 и двустранни при 5 от починалите след 72-ия 
час от гръдната травма. 

При аутопсията на пациентите, починали до 
72-ия час от закритата гръдна травма беше ус-
тановена двустранна белодробна контузия с 
изразена паренхимна хеморагия и алвеоларна 
деструкция (фиг. 1; фиг. 2).

Background
The pulmonary contusion still remains a sig-

ni�cant problem in thoracic clinical practice. The 
pulmonary contusion is the most common intra-
thoracic injury, identi�ed in blunt chest trauma. 
Despite the development of intensive respiratory 
therapy, the mortality of patients with pulmonary 
contusion still remains in a very high level (1, 3, 4).  

The aim
The aim of this retrospective study was to ana-

lyze the mortality and the causes of death in pa-
tients with pulmonary contusion in blunt chest 
trauma on the base of our own clinical results. 

Materials and Methods
A group of 139 patients with pulmonary con-

tusion from blunt chest trauma was used in this 
three-year retrospective study (June 2010 – June 
2012).

The analysis of the causes of blunt chest trau-
ma was performed. The level of mortality of 
pulmonary contusion and the term of death af-
ter blunt thoracic trauma were established. The 
mechanisms of pulmonary contusion and post-
traumatic pulmonary pathological chances were 
determined on the base of gross pathology (in 
autopsy) and histological examination. 

Results
We had established that motor vehicle crashes 

were the most common cause of pulmonary con-
tusion in our patients with blunt thoracic trauma - 
81 (58.27%) patients were injured in car accidents 
and 12 patients (8.63%) were a�ected as pedes-
trians. Falling from height was the second cause 
for the pulmonary contusion in our blunt thoracic 
trauma patients - 26 (18.71%). Stumbling/falling 
had caused pulmonary contusion in 6 (4.32%) pa-
tients. For the rest 14 (10.07%) patients, pulmo-
nary contusion was a result of other type of tho-
racic trauma:  falling from bicycle, hit by domestic 
animals, hit by �st and other solid objects. 

Death was established in 36 patients – 25.89% 
mortality rate. Death up to the 72nd hour of blunt 
thoracic trauma was established in nine patients 
(25%). For the rest 27 (75%) patients death was 
set after the 72nd hour of blunt thoracic trauma.

Fractured ribs were established in every case of 
death: bilateral in all patients who died up to the 
72nd hour; 22 unilateral and 5 bilateral in the cases 
with death after the 72nd hour of thoracic trauma.

Bilateral pulmonary contusion with severe 
pulmonary hemorrhage and alveolar disruption 
were established in patients who died up to the 
72nd hour of chest trauma (�g. 1, �g. 2). 
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Фиг. 1. Контузионен бял дроб – макроскопски пре-
парат (смъртен изход настъпил до 72-ия час от за-
крита гръдна травма). Двустранни кръвонасядания 
по белодробната повърхност. 
Fig. 1. Pulmonary contusion – gross pathology (death 
after the 72nd hour of blunt thoracic trauma). Bilateral 
hemorrhages on the lung surface are visible.  

Фиг. 3. Kръвонасядане по повърхността на ляв бял 
дроб – контузия по механизъм „компресия на гръд-
на стена върху бял дроб”.
Fig. 3. Severe hemorrhage on the surface of the 
left lung – gross appearance – mechanism of direct 
compression of the chest wall against the lung. 

Фиг. 2. Контузионен бял дроб - хистологичен пре-
парат (ув. х10). Големите стрелки показват интерсти-
циална хеморагия; малките стрелки показват алвео-
ларна хеморагия (оцв. хем.–еоз.; ув. х10).
Fig. 2. Pulmonary contusion – histological examination 
(H&E х10) (Large arrows point interstitial lung 
hemorrhage; small arrows point alveolar hemorrhage).

Фиг. 4. Кръвонасядане по задна повърхност на де-
сен бял дроб - контузия по механизъм „контра удар”.
Fig. 4. Hemorrhage on the posterior surface of the 
right lung - “counter-coup” mechanism of pulmonary 
contusion. 
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Механизмите на белодробна контузия бяха 
определяни на основата на аутопсионната на-
ходка само при пациентите, починали до 72-ия 
час от гръдната травма. Механизмът „компре-
сия на гръдна стена върху бял дроб” беше ус-
тановен при всеки от случаите (фиг. 3). При 6 
от аутопсионните препарати бяха установени 
и контузионни участъци по повърхността на 
белодробни сегменти, прилежащи към гръб-
начния стълб и sulcus costo-vertebralis (проти-
воположни на мястото на въздействие на съот-
ветния механичен агент върху гръдната стена) 
– белодробна контузия по механизъм на кон-
тра-удар (contre-coup) (фиг. 4).

The mechanisms of pulmonary contusion were 
determined in cases of death up to the 72nd hour, 
on the base of gross pathology. Direct compres-
sion of the chest wall against the lung parenchy-
ma was established in all nine cases (�g. 3). Hem-
orrhages on the surface of segments of the lung 
that are adjacent to vertebral column and costo-
vertebral sulcus (opposite to the area of mechani-
cal impact on the chest wall) were established in 
six cases – mechanism of “counter-coup compres-
sion” (�g. 4).
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При 5 от аутопсионните препарати бяха уста-
новени и разкъсвания на белия дроб (предиз-
викани от краищата на фрактурираните ребра), 
с контузионни изменения в съседство – меха-
низъм на „контузия + разкъсване” (фиг. 5).

Lacerations of the lung with adjacent areas of 
pulmonary contusion were established in �ve 
cases (result from fractured ribs, which injured 
the underlying lung) – mechanism of “laceration-
contusion” (�g. 5).

 При макроскопския и хистологичен анализ 
на белия дроб на пациентите, починали след 
72-я час от закритата гръдна травма, бяха ус-
тановени постконтузионни промени по типа 
„белодробен оток” (фиг. 6; фиг. 7).  Установе-
но беше, че при пост-травматичен  оток, бе-
лият дроб е двустранно засегнат, дори и при 
контузия с едностранна локализация. При 
17 (62.97%) от случаите с оток на белия дроб 
беше установена и инфекция на белодробния 
паренхим (посттравматична пневмония) (фиг. 
8). Установено беше, че постконтузионните бе-
лодробни промени (белодробен оток и пнев-
мония) са причина за смъртта при пациентите, 
починали  след 72-ия час от травмата.
Обсъждане.

Белодробната контузия, представляваща 
най-честата интраторкална увреда при закри-
та гръдна травма, продължава да бъде серио-
зен проблем в гръдно-хирургичната практика. 
Днес, независимо от големите възможности 
за провеждане на интензивна респираторна 
терапия (кислородолечение) смъртността 
при пациентите с белодробна контузия оста-
ва твърде висока – от 10% до 25 % по данни 
на достъпната медицинска литература (1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8).  Данните от настоящото проучване 
(смъртност – 25.89%) потвърждават изключи-
телно високото ниво на леталитет при пациен-
тите с белодробна контузия, резултат на закри-
та гръдна травма.

Обяснението за голямата смъртност при 
пациентите с белодробна контузия е в пре-
дизвикването на закрита гръдна травма от 

Gross pathology and histological examination 
had established posttraumatic lung edema in all 
cases of death after the 72nd hour of blunt tho-
racic trauma (�g. 6, �g. 7). It was established that 
post-traumatic edema had a�ected both lungs, 
even in cases with unilateral pulmonary contu-
sion (�g. 6). Pulmonary infection (posttraumatic 
pneumonia) was established in 17 (62.97%) of 
the death cases with lung edema (�g. 8).  Post-
traumatic lung changes (edema and pneumonia) 
were determined as causes of the death after the 
72nd hour of blunt thoracic trauma.

Discussion
The pulmonary contusion is the most common 

intrathoracic injury, identi�ed in blunt chest trau-
ma.  The pulmonary contusion still remains a sig-
ni�cant problem in thoracic clinical practice. De-
spite the advantages of intensive care, especially 
development of intensive respiratory therapy, the 
mortality in patients with pulmonary contusion 
still remains in a very high level – from 10% up 
to 25%, on the base of literature reports (1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8). Our data of 25.89% death rate had con-
�rmed the extremely high level of mortality by 
pulmonary contusion in blunt thoracic trauma.

The explanation of the high mortality in pa-
tients with pulmonary contusion is the blunt 
chest trauma by mechanical agents with high 
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Фиг. 5. Кръвонасядания и разкъсвания по задна по-
върхност на десен бял дроб: увреда по механизъм 
„контузия + разкъсване”.
Fig. 5. Hemorrhages and lacerations on the posterior 
surface of the right lung - “laceration-contusion” 
mechanism of lung injury.

Фиг. 6. Ляв бял дроб –  6-ти ден от закрита гръдна 
травма. На фона на оток на белия дроб се виждат 
контузионни участъци по неговата повърхност.
Fig. 6. Left lung – gross appearance (6th day after 
blunt thoracic trauma). Severe lung edema with areas 
of hemorrhages on lung surface. 
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механични агенти с висока кинетична енергия 
(особеност на съвременния мирновременен 
травматизъм). Фактът, че 38.89% от починалите 
пациенти имаха двустранни ребрени фракту-
ри, подкрепя становището за висока енергия 
на механично въздействие върху гръдния кош, 
предизвикало контузията на белия дроб. 

Резултатите от настоящото проучване по-
твърдиха водещата роля на транспортните 
произшествия и на височинната травма, като 
причина за белодробна контузия. Именно при 
този вид травми има механично въздействие с 
голяма енергия върху гръдния кош на постра-
далите лица. 

При анализа на леталитета при пациентите с 
белодробна контузия се отчита фактора време 
на смъртта от началото на закритата гръдна 
травма. Повечето автори приемат 72-ия час от 
момента на  травма като показател за разделя-
не на смъртните случаи (1, 2, 4, 5, 7, 13).  За този 
срок е установено, че при евентуално прог-
ресиране на постконтузионен неспецифичен 
възпалителен процес се развива изразен бе-
лодробен оток. Ние също приехме 72-ия час да 
бъде показател за разделяне на смъртните слу-
чаи в две подгрупи. 

Описани са четири механизма на белодроб-
на контузия при закрита гръдна травма: ком-
пресия на гръдната стена върху белия дроб; 
„контра-удар”; „контузия–разкъсване”, предиз-
викано от краищата на счупени ребра; и конту-
зия на сегменти на белия дроб с налични плев-
рални сраствания (4, 12).  По собствени данни 
бяха установени първите три механизма, като 
очаквано за нас, най-честа беше компресията 
на гръдната стена върху белия дроб.

Двустранните ребрени фрактури, установе-
ни при всеки един от смъртните случаи до 72-ия 
час от гръдната травма приемаме като дока-
зателство за механично въздействие с висока 
кинетична енергия върху гръдния кош. В ре-

kinetic energy - a special feature of nowadays 
peacetime traumatism.  The fact that bilateral 
fractured ribs were established in 38.89% of death 
cases con�rms the hypothesis that mortality rate 
of pulmonary contusion correlates with the en-
ergy of mechanical impact on the chest wall.  

Our results con�rmed motor vehicle crashes 
and falling from height as leading causes of pul-
monary contusion in blunt thoracic trauma. Only 
in these two types of impact on the thoracic wall 
blunt thoracic trauma with very high energy is 
observed.

In analysis of mortality of patients with pulmo-
nary contusion, the term of death after blunt tho-
racic trauma has been taken in concern.  Most of 
the authors have accepted the 72nd hour of blunt 
thoracic trauma as a factor for division of death 
cases in pulmonary contusion (1, 2, 4, 5, 7, 13). It’s 
known, that for this term of blunt thoracic trau-
ma, lung edema may develop completely (post-
traumatic lung edema). We had accepted the 72nd 
hour as a factor for division the death cases in two 
subgroups. 

Four types of pulmonary contusion are consid-
ered on the base of mechanism of lung injury (4, 12). 
Type I results from compression of the chest wall 
against the lung parenchyma. Type II results from 
“counter-coup” lung compression against vertebral 
bodies and posterior part of the ribs. Type III results 
from fractured ribs - “laceration-contusion”. Type IV 
results from previously formed pleuropulmonary 
adhesions tearing the lung parenchyma. We had es-
tablished the �rst three types of pulmonary contu-
sion and just like our expectations, the compression 
of the chest wall was the most common type. 

We accept bilateral rib fractures, established in 
all cases, died up to 72nd hour of blunt thoracic 
trauma as the evidence of mechanical impact 
with high kinetic energy on the chest wall. As a 
result, severe lung parenchymal hemorrhage and 
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Фиг. 7. Хистологичен препарат - постконтузионен 
белодробен оток (7-ми ден след закрита гръдна 
травма). Възпалително-клетъчна инфилтрация на 
интерстициум и  алвеоли (оцв. хем.–еоз.; ув. х10).
Fig. 7. Histological examination posttraumatic 
lung edema (7th day after blunt thoracic trauma). 
In�ammatory-cells in�ltration of lung parenchyma is 
demonstrated (H&E х10).

Фиг. 8. Оток на бял дроб с развитие на постконту-
зионна пневмония – 12-ти ден след закрита гръдна 
травма.
Fig. 8. Posttraumatic lung edema, complicated with 
lung infection – posttraumatic pneumonia (12th day 
after blunt thoracic trauma – gross appearance).
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зултат на това настъпва изразена белодробна 
паренхима хеморагия и алвеоларна деструк-
ция. Развива се остра паренхимна дихателна 
недостатъчност, причинила смъртта на паци-
ентите от първата подгрупа (до 72-ия час от за-
критата гръдна травма).  

По собствени данни, 75% от смъртните слу-
чаи са регистрирани след 72-ия час от закритата 
гръдна травма (втора подгрупа). Белодробната 
контузия представлява отключващ фактор за 
последвалото развитие на неспецифичен въз-
палителен процес от страна на белия дроб. Ре-
дица клинични и експериментални проучвания 
установяват, че възпалителният отговор засяга 
както контузионните огнища, така и белодроб-
ни сегменти, неувредени при гръдната травма 
(3, 4, 6, 9, 10, 11, 14). Установено е също така, че 
при едностранна белодробна контузия, пост-
контузионните възпалителни промени засягат 
и неувредения при травмата контралатерален 
бял дроб (1, 2, 3, 4). Постконтузионните бело-
дробни промени може да прогресират до бе-
лодробен оток, при който има изключително 
висок риск за смърт на пострадалите лица (5, 7, 
8, 9). Настоящото проучване представи имен-
но такива случаи на прогресиращ двустранен 
посттравматичен белодробен оток, предизви-
кал смъртта на част от починалите след 72-ия 
час от травмата.  

Белодробният оток е идеална среда за раз-
витие на белодробна инфекция по типа „пост-
контузионна пневмония”. Посттконтузионната 
пневмония може да предизвика развитие на 
сепсис, с изключително висок риск от смърт на 
пострадалите лица. Значението на постконтузи-
онната пневмония като причина за смърт след 
72-ия час от закрита гръдна травма при бело-
дробна контузия беше убедително потвърдено 
чрез резултатите на настоящото проучване.
Заключение.

Настоящото проучване потвърди високото 
ниво на смъртност при пациентите с бело-
дробната контузия при закрита гръдна травма.  
Убедително беше установено, че смъртта при 
белодробна контузия е причинена от остра 
дихателна недостатъчност, резултат на парен-
химна белодробна хеморагия и алвеоларна 
деструкция, или на прогресиращи посткон-
тузионни белодробни промени (белодробен 
оток и посттравматична пневмония).
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alveolar destruction occur. That is the reason pa-
renchymal type of acute respiratory failure to de-
velop, leading to death of patients from the �rst 
subgroup (up to the 72nd hour of blunt thoracic 
trauma). 

On the base of our results, 75% of deaths are 
registered after the 72nd hour of blunt thoracic 
trauma (the second subgroup).  It is known that 
pulmonary contusion is a trigger for the develop-
ment of a nonspeci�c posttraumatic acute in�am-
matory response of the lung. Many clinical and 
experimental studies have demonstrated that 
this posttraumatic acute in�ammatory response 
has developed either in areas of pulmonary con-
tusion or in lung parenchyma, una�ected by 
the  thoracic trauma (3, 4, 6, 9, 10, 11, 14). Even 
though, it is established that in unilateral pul-
monary contusion posttraumatic acute in�am-
matory response has a�ected the contra lateral 
lung, not injured by the trauma (1, 2, 3, 4). The 
progression of posttraumatic pulmonary changes 
can progress to lung edema with enormous risk 
of death of the a�ected patients (5, 7, 8, 9). This 
study presented such cases of pulmonary contu-
sion with development of bilateral posttraumatic 
lung edema, the reason of death of some patients 
after the 72nd hour of the trauma.

Lung edema is ideal background for the devel-
opment of pulmonary infection, so called “post-
traumatic pneumonia”.  Posttraumatic pneumo-
nia may lead to sepsis with an extremely high 
risk of death for the a�ected patients. The impor-
tance of posttraumatic pneumonia as a reason for 
death after the 72nd hour of blunt thoracic trauma 
in pulmonary contusion has been convincingly 
con�rmed by the present study's results. 

Conclusion
This study con�rmed a very high mortality rate 

of patients with pulmonary contusion in blunt 
thoracic trauma. 

It has convincingly established that the cause 
of the death in patients with pulmonary contu-
sion is an acute respiratory failure, as a result of 
severe parenchymal hemorrhage and alveolar 
disruption, or as a result of progressive posttrau-
matic pathological changes of the lung (lung ede-
ma and posttraumatic pneumonia).
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Резюме
Биологичната терапия е нов медикаментозен подход при лечението на редица тежки заболя-

вания. Насочена срещу ключови цитокини във възпалителната каскада, тя блокира абнормното 
възпаление, основен патогенетичен механизъм в тяхното развитие. Намесвайки се във важни 
имунни реакции, биологичната терапия предразполага пациентите към дисеминирани и опор-
тюнистични инфекции. Описани са двама пациенти с тежки инфекции – хематогенна туберкуло-
за и пневмоцистна пневмония, лекувани с In�iximab и Rituximab, предизвикали редица диагнос-
тични и терапевтични проблеми. Тези два клинични случая представляват нагледен пример за 
рисковете от биологичната терапия, въпреки противоречивите данни за честотата на инфекци-
озните усложнения при провеждането й.

Ключови думи: биологична терпапия, цитокини, In�iximab, Rituximab

К. Янков, С. Ненкова, Д. Димитров, Ц. Йорданова, Д. Пенева,  
И. Величкова, М. Бояджиева, В. Стратев, Д. Петкова 
Интензивно респираторно отделение
Клиника по Пневмология и фтизиатрия
Медицински Университет – Варна



66

BIOLOGIC THERAPY AS A CHALLENGE 
FOR RESPIRATORY MEDICINE
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Abstract
Biological therapy is a new approach to the medical treatment of many serious diseases. It decreases 

the abnormal in�ammation, a major pathogenetic mechanism in their development, by means of 
blocking key cytokine in the in�ammatory cascade. Intervening in important immune reactions, 
biological therapy predisposes patients to disseminate and opportunistic infections. Two patients are 
described with severe infections – haematogenous tuberculosis and Pneumocystis carinii pneumonia 
treated with In�iximab and Rituximab, generated a number of diagnostic and therapeutic problems. 
These two clinical cases represent a clear example of the risks of biological therapy, despite con�icting 
data on the incidence of infectious complications secondary to this treatment.

Key words: biological therapy, cytokines, In�iximab, Rituximab
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Възпалението е основен патогенетичен ме-
ханизъм при редица заболявания. Системните 
съединителнотъканни болести, грануломатоз-
ните възпалителни заболявания като болестта 
на Crohn, ХУХК, други автоимунни състояния, 
са резултат от ефектите на множество възпали-
телни медиатори. Конвенционалното лечение 
на тези болести включва кортикостероиди и 
модифициращи заболяванията медикаменти 
като метотрексат. В края на деветдесеттe годи-
ни нови лечебни стратегии, базирани на био-
логични агенти, доказаха своята ефективност. 
Биотерапиите имат множество терапевтич-
ни цели, които са насочени срещу различни 
възпалителни цитокини. Една от най-важните 
провъзпалителни молекули, играеща ключо-
ва роля във възпалителните реакции, е TNF-α. 
Инхибирането на този цитокин се осъществя-
ва понастоящем изключително ефективно с 
моноклонални антитела: In�iximab (Remicade) 
Adalimumab (Humira), Certolizumab pegol 
(Cimzia), Golimumab (Simponi), както и с цир-
кулиращия рецепторен протеин Etanercept 
(Enbrel). Aбнормното възпаление се повлия-
ва и чрез други медикаменти насочени срещу 
възлови провъзпалителни медиатори. Такъв е 
IL-1 рецепторният антагонист Anakinra. Потис-
кането на Т клетъчната активация се постига 
успешно със слетия човешки протеин CTLA-4/
IgG (Abatacept). В-лимфоцитите са селективна 
мишена на анти-CD20 моноклоналното антитя-
ло Rituximab. Медикаментът намира приложе-
ние при лечението на В-клетъчните лимфоми, 
както и за потискане на хуморалния имунитет 
при реакциите на отхвърляне на трансплантан-
та. Всички тези биологични средства блокират 
важни звена във възпалителната каскада, нама-
ляват абнормнaта възпалителна реакция и по-
добряват симптоматиката на основното заболя-
ване. Поради това, че те се намесват във важни 
имунни и защитни възпалителни реакции оста-
ва открит въпроса за тяхната безопасност.

Преди ерата на биотерапията инфекциозните 
инциденти сред болните с ревматоиден артрит 
(РА) са били почти два пъти по-високи в срав-
нение със здравите. Счита се, че това се дължи 
както на самото заболяване, което променя 
имунната защита, така и на имуносупресивно-
то лечение, особено кортикостероидното (8). 
Проблемът се мултиплпцира с въвеждането на 
биологичните медикаменти. В обсервационни и 
постмаркетингови проучвания на TNF-α блоке-
рите, сериозните инфекции, дефинирани в три 
категории: животозастрашаващи, изискващи 
хоспитализация или интравенозни антибиоти-
ци, са били най-честите странични ефекти на 
такова лечение (6-18%) (5). Освен това, проуч-
вания провеждани в ежедневната практика са 
показали, че риска от сериозни инфекции е бил 
два до три пъти по-висок при пациенти получа-
ващи TNF-α блокери, в сравнение с пациентите 
неполучаващи такова лечение (1, 2, 4). 

In�ammation is a major pathogenetic mecha-
nism in a number of diseases. Systemic connec-
tive tissue diseases, granulomatous in�ammatory 
diseases such as Crohn, Ulcerative colitis, other 
autoimmune conditions, are result of the e�ects 
of multiple in�ammatory mediators. Conven-
tional treatment of these diseases includes cor-
ticosteroids and disease-modifying drugs such 
as methotrexate. During the late nineties new 
therapeutic strategies based on biological agents 
proved to be e�ective. Biotherapies have a num-
ber of therapeutic purposes, which are directed 
against a variety of in�ammatory cytokines. One 
of the most important pro-in�ammatory mol-
ecules which play a key role in in�ammatory reac-
tions is TNFα. The inhibition of this cytokine with 
monoclonal antibodies: In�iximab (Remicade) 
Adalimumab (Humira), Certolizumab pegol (Cim-
zia), golimumab (Simponi), and by circulating 
receptor protein Etanercept (Enbrel) is highly ef-
fective at present. The abnormal in�ammation is 
a�ected by other medications aimed at some key 
proin�ammatory mediators. This is IL-1 parental 
antagonist anakinra. Suppression of T cell activa-
tion is achieved successfully with merged human 
protein CTLA-4/IgG (Abatacept). B-lymphocytes 
are selective target for anti-CD20 monoclonal an-
tibody rituximab. This medicine is used for treat-
ment of B-cell lymphomas, as well as for suppres-
sion of humoral immunity in graft rejection. All of 
these biological medicines block important links 
in proin�ammatory cascade, reduce abnormal in-
�ammatory reaction, and improve symptoms of 
main disease. Intervening in important immune 
and in�ammatory reactions however they are at 
risk for infectious complications.

Before the era of biotherapy infectious events 
among patients with rheumatoid arthritis (RA) 
were almost twice as high as compared to healthy 
people. It is believed that this is due to the disease 
itself, which changes the immune system, and 
immunosuppressive therapy, especially cortico-
steroids (8). This problem is complicated with the 
introduction of biological drugs. In observational 
and post-marketing studies of TNF-α blockers, se-
rious infections, de�ned in three categories: life-
threatening, requiring hospitalization or intra-
venous antibiotics, were the most common side 
e�ects of such treatment (6-18 %) (5). Moreover, 
studies carried out in every day practice have 
shown that the risk of serious infections was two 
to three times higher in patients receiving TNF-α 
blockers compared to patients not receiving such 
treatment (1, 2, 4).
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Вероятността за развитие на вторични инфек-
ции не е еднаква за различните медикаменти 
(2). Въпреки еднаквата мишена – TNF-α, честота-
та на сериозните инфекции при пациенти с РА 
е била 2.61% за Adalimumab, 3.86% за In�iximab 
и 1.66 за Etanercept. След преизчисляването на 
риска спрямо възрастта, продължителността 
на лечението, съпътстващите заболявания и 
тежестта на болестта, не са намерени разлики 
между Adalimumab и In�iximab (adjHR) от 0.90 
(95% CI 0.55-1.48). Рискът от сериозни инфек-
ции обаче е бил сигнификантно по-нисък за 
групата с Etanercept (adjHR=0.49 (95% CI 0.29-
0.83). Тези разлики се обясняват с различния 
механизъм на действие на препаратите. Дока-
то In�iximab е моноклонално антитяло срещу 
TNF-α, Еtanercept е разтворим TNF-α рецептор, 
който свързва TNF-α молекулите и по този на-
чин ги инактивира. Медикаментите се разли-
чават и по техните клинични ефекти. In�iximab 
е ефективен срещу хроничните възпалителни 
грануломатозни заболявания (болест на Crohn) 
за разлика от Еtanercept (9).

Способността на In�iximab да разрушава гра-
нуломни образувания е в основата на една от 
най-рисковите инфекции при употребата на този 
медикамент – туберкулозата (6). Грануломите са 
важен защитен механизъм на организма, чрез 
който той ограничава разпространението на 
интрацелуларните инфекции. Поглъщането на 
патогени като Mycobacterium tuberculosis (MT) 
от алвеоларните макрофаги задейства процес, 
при който неутрофили, макрофаги и впослед-
ствие клетки с повишена специфичност към M. 
tuberculosis (NK клетки, CD4 и CD8 T клетки), се 
привличат в областта на инфекцията. Въпреки 
че тези клетки проявяват множество антимик-
робни механизми, в повечето случаи те не успя-
ват да ерадикират туберкулозната инфекция. В 
резултат, имунитетът срещу МТ е предимно бак-
териостатичен и се асоциира с формиране на 
грануломи, служещи като физична бариера сре-
щу ТБ дисеминация. Микобатериите затворени 
в тях се намират в една неблагоприятна, враж-
дебна среда, с ниско съдържание на кислород, 
рН, и микронутриенти, поради което премина-
ват в полуспящо състояние. Периодично обаче 
те засилват своята метаболитна активност, тест-
вайки по този начин състоянието на имунната 
система на инфектирания, с оглед реактивира-
не на заболявването.

TNF-α е важен за формирането и подържане-
то на грануломите. Цитокинът се експресира от 
макрофагите и Т клетките в отговор на ендоген-
ни и екзогенни сигнали. TNF-α стимулира осво-
бождаването на възпалителни хемокини и адхе-
зивни молекули, като подпомага по този начин 
активирането и придвижването в мястото на ин-
фекцията на неутрофили и други клетки, засил-
ва бактерицидната активност на макрофагите и 
NK клетките. Това е причината, използването на 
анти-TNF-α медикаменти за лечение на възпа-
лителни заболявания да се асоциира понякога 

The probability to develop secondary infec-
tions is not the same for the di�erent drugs (2). 
Despite the same target – TNF-α, the rate of se-
rious infections in patients with RA was 2.61% 
for Adalimumab, 3.86% for In�iximab and 1.66% 
for Etanercept. After recalculation of the risk as-
sociated with age, duration of treatment, comor-
bidities and disease severity the rate of infections 
showed no di�erences between Adalimumab 
and In�iximab (adjHR) of 0.90 (95% CI 0.55 to 
1.48). The risk of serious infections, however, was 
signi�cantly lower for the group with Etanercept 
(adjHR=0.49 (95% CI 0.29 to 0.83). These di�er-
ences are explained by the mechanism of action 
of preparations. Whilst In�iximab is a monoclo-
nal antibody against TNF-α, etanercept is soluble 
TNF-α receptor that binds TNF-α molecules and 
thereby inactivates them. The medicaments have 
also di�erent clinical e�ects. In�iximab was e�ec-
tive against chronic granulomatous in�ammatory 
disease (Crohn's disease) unlike etanercept (9).

The ability of In�iximab to destroy granulomas 
lies in the pathogenesis of the most risky infec-
tions related to the use of this drug, especially the 
tuberculosis (2). 

Granuloma formation is an important defense 
mechanism of the body, which limits the spread 
of intracellular infections. It starts with increase 
of neutrophils, macrophages, and subsequently, 
cells with big speci�city to M. tuberculosis (NK 
cells, CD4 and CD8 T cells) at the area of infec-
tion. Although these cells exhibit multiple anti-
microbial mechanisms, in most cases they fail to 
eradicate the tuberculosis infection. As a result, 
the immunity against MT is mostly bacteriostatic 
and is associated with the formation of granulo-
mas, which serve as a physical barrier against TB 
pervasion. The mycobacteria enclosed inside are 
exposed to an adverse, hostile environment, with 
low oxygen concentration, pH and micronutri-
ents, which converts these bacteria into dormant 
bacilli. Periodically, however, they reinforce their 
metabolic activity, thus testing the condition of 
the immune system of the host, in order to reacti-
vate the disease.

 

TNF-α is an important factor for the formation 
and maintenance of granulomas. This cytokine 
is expressed by macrophages and T-cells in re-
sponse to endogenous and exogenous signals. 
TNF-α stimulates the release of in�ammatory che-
mokines and adhesive molecules, assisting in this 
way the activation, and movement at the site of 
infection of neutrophils and other cells, enhances 
the bactericidal activity of macrophages and NK 
cells. This is the reason for association of TNF-α 
drugs treatment with reactivation of granuloma-
tous infections such as tuberculosis, coccidioido-
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с реактивиране на грануломатозни инфекции 
като туберкулоза, окцидиоидомикоза, листери-
оза, хистоплазмоза. 

Представяме двама пациенти, лекувани в ИРО 
през 2013 година, предизвикали значителни 
диагностични и терапевтични проблеми, илюс-
триращи нагледно рисковете от биологичната 
терапия. 

Пациент на 28 год., лекуван от 27.06 до 14.08 
2013 година в ИРО на МБАЛ Варна. Постъпва по 
повод прогресиращ задух, до степен задух при 
покой и фебрилитет от 5 дни. Преди 8 години на 
болния е бил трансплантиран бъбрек, от тога-
ва е на имуносупресивна терапия. През м. юни 
2013г. са установени положителни маркери за 
хепатит В и С, и е започната антивирусна тера-
пия. В началото на 2013г. са намерени бъбречни 
алоантитела, във връзка с което са приложени 
2 дози Rituximab (MabThera) през февруари и 
април. Продължено е имуносупресивното ле-
чение с Тacrolimus (Advagraf) и Mycophenolate 
mofetil (Cellcept). 

При хоспитализацията пациентът бе в увре-
дено общо състояние, субфебрилен, контактен, 
с изразена тахипнея (46 в мин.), тежка хипоксе-
мия (РО2 5.3kРа, SaO2 74.2% и хипокапнея РСО2 
2.7kРа). Физикалното изследване на дихателна-
та система не показа съществени патологични 
отклонения. От другите лабораторни изследва-
ния се установи прогресираща анемия до 91, 68, 
75 g/L, коригирана с хемотрансфузии на обез-
левкоцитена еритроцитна маса и еритропое-
тин; тенденция към левкопения 5.09, 2.0, 4.4 GI/L; 
олевяване до метамиелоцит с токсични грану-
лации; лимфопения 0.3 (6.4%); тромбоцитопе-
ния до 33х10 GI/L; изразена хипопротеинемия: 
общ белтък 53, 31.8, 48.5 g/L, при относително 
запазени албумини (30, 28, 26 g/L). През цялото 
пролежаване креатининът беше повишен меж-
ду 238 и 464 umol/L; урея 31-48.7 mol/L; АЛАТ 87, 
203, 99 U/L; АСАТ 58, 57 U/L. Флоуцитометрич-
но изследване на лимфоцитни субпопулации: 
общи Т Ly – 71.1%, B Ly – 0%, Nk – 28.6%, активи-
рани Т Ly – 31.7%, хелперни – 4.8%, супресорни 
– 24%. Микробиологични изследвания: урокул-
тури – четирикратно Е. faecium в сигнификант-
ни стойности, еднократно К. pneumoniae. Хемо-
културите останаха стерилни. Серология: ЕBV 
отрицателен, CMV граничен IgM титър, PCR за 
CMV отрицателен. БАЛ за КУБ отрицателен. БАЛ 
за пневмоцисти и аспергили със заключение от 
паразитолога: богат на клетки материал с на-
лични интракистични телца спорозоиди. Не се 
установяват микотични хифи. Находката съот-
ветства на пневмоцистна инфекция.

Рентгенови изследвания: Обзорна рентге-
нография при приемане – не се установяват 

mycosis, listeriosis, histoplasmosis. 

We present two patients, hospitalized in Inten-
sive Respiratory Care Unit (IRCU), Department of 
Pulmonology, Medical University – Varna in 2013, 
who caused signi�cant diagnostic and therapeu-
tic problems, illustrating the risks of biological 
therapy.

Man, age 28, hospitalized from 27 June to 14 
Aug 2013 in IRCU, MHAT “St. Marina”, Varna. The 
patient was admitted to the hospital because of 
progressive shortness of breath and fever for the 
last �ve days. Eight years ago, the patient under-
went kidney transplantation, and from then on 
he was on an immunosuppressive therapy. In 
June 2013, positive markers for hepatitis B and C 
were established and antiviral therapy has been 
initiated. At the beginning of 2013, kidney alloan-
tibodies were found and two doses of Rituximab 
(MabThera) have been administered in February 
and April 2013. The immunosuppressive treat-
ment with Tacrolimus (Advagraf ) and Mycophe-
nolate mofetil (Cellcept) was continued.

On hospitalization, the patient’s general con-
dition was impaired. He was conscious, with 
low-grade fever, severe tachypnea (46 per min), 
hypoxemia (pO2 – 5.3kPa, SaO2 – 74.2%) and hy-
pocapnia (pCO2 – 2.7kPa). The physical examina-
tion of the respiratory system did not reveal sig-
ni�cant abnormalities. From the other laboratory 
tests progressive anemia was found with hemo-
globin values from 91.0 to 68.0 g/L, compensated 
after transfusions of leukocyte-free human eryth-
rocyte concentrates and erythropoietin. Tenden-
cy to leucopenia (leukocyte counts: 5.09, 2.0, 4.4 
GI/L ) and left shift leucogram to metamyelocyte 
with toxic granulations in neutrophils, lymphope-
nia (0.1 to 0.3.109; 2.1-6.4%) and thrombocyto-
penia to 33 GI/L were also present. Pronounced 
hypoproteinemia (total protein values: 53.0; 31.8; 
48.5 g/l) with less impaired serum albumin val-
ues (30.0; 28.0; 26 g/l) were observed. Serum cre-
atinine values remained increased (between 238 
and 464 umol/l) during the whole hospital stay 
as well as serum urea (31.0 to 48.7 mmol/l), SGOT 
(58.0, 57.0 U/l) and SGPT (87.0, 203 U/l). Lympho-
cyte subpopulations �ow cytometry revealed: to-
tal T Ly – 71.1%; B Ly – 0%, NK – 28.6%, activated 
Т Ly – 31.7%; helpers – 4.8%, suppressors – 24%.

Microbiological tests: urine cultures – Entero-
coccus faecium, fourfold, in signi�cant values; 
and once – Klebsiela pneumoniae. Hemocultures 
remained sterile. Serology: negative EBV, anti-
CMV IgM – in border titer; PCR for CMV – negative. 
BALF for Acid-fast bacilli smears – negative. BALF 
for Pneumocystis carinii and Aspergillus sps.: 
(Parazitologist’s conclusion): A rich of cells mate-
rial available, with presence of intra-cystic bodies 
– sporozoids. No detectable mycotic hyphae. The 
�nding corresponds to pneumocystis infection. 

X-ray examination: Overview radiography at 
enrolment - Absent in�ltrates, rough reticular pat-
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инфилтрати, груб ивицест рисунък двустран-
но по типа на интерстициално засягане. КТ от 
01.07.2013: двустранни плеврални изливи 33 и 
23 mm. Паренхим – двустранно конфлуиращи 
зони на консолидация от алвеоларен и смесен 
тип, с проследима въздушна бронхограма. КТ 
от 02.08.2013 - зони на консолидация от смесен 
тип и тип матово стъкло (фиг. 1). Множество 
тънкостенни кисти разположени паракардиал-
но и субплеврално. КТ 21.08.2013 - обратно раз-
витие на инфилтратите и кистичните промени. 
Наличие на фиброзни промени (фиг. 2).

tern on suggestive of bilateral interstitial involve-
ment. CT (01 Jul 2013): bilateral pleural e�usions 
33 (right) and 23 (left) mm. Parenchyma – bilateral 
con�uent areas of alveolar and mixed consolida-
tion with air bronchogram. CT (02 Aug 2013): ar-
eas of consolidation ground glass opacities. Mul-
tiple thin-walled cysts located at paracardial and 
subpleural areas (Fig. 1). CT (21 Aug 2013) – pres-
ence of �brotic changes (Fig. 2).

The patient was immediately placed on non-
invasive ventilation in a pressure support 16-20 
cm H2O and FiO2 of 0.40-0.50, which allowed him 
to maintain saturation above 90%. Removing 
the mask caused rapid and severe desaturation 
below 60%, which raised problems with eating 
and even drinking �uids. Due to the fatigue and 
deterioration of the blood gases the patient was 
intubated on the seventh day, and successfully 
desintubated on day 14, and noninvasive ventila-
tion was continued. Antimicrobial treatment was 
carried out with Gancyclovir (Cymeven) during 
the �rst 8 days, Biseptol – intravenously at a dose 
of 120mg/kg, adjusted to creatinine clearance, 
started on third day, for 27 days, then replaced by 
oral treatment for another 15 days. Nonspeci�c 
antibiotic treatment was conducted with Maxip-
ime, Tavanic, Meronem, and after receiving posi-
tive urine culture with Targocid. Support treat-
ment included intravenous infusions of Human 
Albumin, Immunovenin. The patient's condition 
improved slowly and the noninvasive ventilation 
was discontinued. After hospital discharge the 
patient was left at home on oxygen therapy.

Пациентът бе поставен незабавно на неин-
вазивна вентилация с подпомагащо налягане 
16-18 cm Н2О и FiО2 7-8 L/min , което му поз-
воляваше да подържа сатурация над 90%. От-
страняването на маската предизвикваше бързо 
тежка десатурация под 60%, което създаваше 
проблеми с храненето и дори поемането на 
течности. Поради умора и влошаване на кръв-
ните газове болният бе интубиран на седмия 
ден и успешно дезинтубиран на 14 ден, след 
което бе продължена неинвазивната вентила-
ция. Антимикробното лечение се провеждаше 
с Gancyclovir (Cymeven) през първите 8 дни, 
Biseptol венозно в доза 120mg/kg, коригирана 
спрямо креатининовия клирънс, започнат на 
3 ден за 27 дни, след което продължен перо-
рално за още 15 дни. Неспецифично антибио-
тично лечение с Maxipime, Tavanic, Meronem, 
а след получаване на позитивните урокултури 
– с Targocid за 12 дни. Подпомагащото лече-
ние включваше венозни вливания на Human 
Albumin, Immunovenin. Състоянието на пациен-
та се подобри бавно, и на 33 ден неинвазивната 
вентилация бе преустановена. След дехоспита-
лизацията болният бе оставен на домашна кис-
лородотерапия.
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Фиг. 1. КТ 02.08.2013 – зони на консолидация от 
смесен тип и тип матово стъкло. Множествени тън-
костенни кисти, локализирани паракардиално и су-
бплеврално.
Fig. 1. CT 02 Aug 2013 - areas of consolidation ground 
glass opacities. Multiple thin-walled cysts located at 
paracardial and subpleural areas.

Фиг. 2. КТ 21.08.2013 – обратно развитие на инфил-
тратите и кистичните промени. Наличие на фиброз-
ни промени.
Fig. 2. CT 21 Aug 2013 – resolution of in�ltrative and 
cystic changes. Presence of �brotic changes.
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Пациентка на 34 год. пролежала от 8.01 до 
21.01.2013 в белодробната клиника на МБАЛ 
Варна, където бе приета с оплаквания от висо-
ка температура до 39°С, слаба кашлица, обща 
отпадналост. Пациентката е диагностицирана с 
ХУХК преди 10 години, за който е провеждала 
имуносупресивно лечение с кортикостероиди 
и имуносупресори. От месец август 2012г. е за-
почнато лечение с Remicade (In�iximab) в оби-
чайна доза 0.5mg/kg, като са направени 3 апли-
кации. При прегледа пациентката бе в увредено 
състояние, фебрилна, установи се скъсен пер-
куторен тон в ляво. Коремът бе мек, спокоен, 
болната не отбелязваше диарични изхождания. 
На обзорната белодробна рентгенография се 
виждаха множество, микронодулaрни засенч-
вания с по-голям интензитет в белодробните 
основи. От КТ на гръден кош се установиха не-
големи двустранни плеврални и перикарден 
изливи, увеличени претрахеални, парааортал-
ни и преваскуларни лимфни възли до 12mm, 
както и множество дисеминирани нодуларни 
лезии в белодробния паренхим с тенденция 
към конфлуиране базално. В някои от нодулите 
се забелязваше разпад. Хиподенсни огнищни 
фокуси до 14mm се намираха и в слезката. Пос-
ледващите рентгенографии бяха без същест-
вена динамика. Направеният предварително 
квантиферонов тест бе отрицателен. Плеврал-
ният пунктат беше с характер на ексудат, с 
преобладаващи гранулоцити и леко завишени 
стойност на ADA 36.6g/l (норма 24). Всички мик-
робиологични и серологични изследвания, как-
то и храчките за КУБ бяха отрицателни. При бо-
лната се започна четворна туберкулостатична 
терапия, но поради тежка токсична чернодроб-
на реакция, се наложи редукция на лечението 
с включване на втора линия медикаменти, а де-
финитивната микробиологична диагноза стана 
крайно необходима. Пациентката бе преведена 
в гръдна хирургия, където се направи VATS. По 
белия дроб, париеталната плевра и перикарда 
се видяха множество лезии с размери до 5mm. 
Хистологичният резултат установи наличието 
на милиарна ТБК, потвърдена впоследстие и 
микробиологично. 
Обсъждане:

Биологичната терапия предлага нови, ефек-
тивни терапевтични възможности за пациенти 
с широк спектър от тежки възпалителни забо-
лявания, недостатъчно повлияни от конвен-
ционалните терапевтични стратегии. Прециз-
ното атакуване чрез моноклонални антитела на 
важни звена в имунната защита ефективно по-
влиява редица възпалителни и автоимунни ре-
акции. Насочена срещу възлови цитокини във 
възпалителната каскада, биологичната терапия 
не само блокира абнормната възпалителна ре-
акция, основен патогенетичен механизъм на 
тези заболявания, но и потиска положителните 
ефекти на възпалението – този важен защитен 
механизъм на организма. Въпреки неубедител-
ните статистически данни, биологичните меди-

Woman, age 34, hospitalized from 08 Jan to 21 
Jan 2013 at Clinic of Pulmonology, University Hos-
pital of Varna, where she was admitted with fever 
up to 39°C, cough, general malaise. The patient 
was diagnosed with chronic ulcerative colitis 10 
years ago, and treated with immunosuppressive 
drugs. Since August 2012 treatment with Remi-
cade (In�iximab) in the usual dose of 0.5mg/kg 
was started, and three applications of the medi-
cine were done. During physical examination 
the patient is in a poor general condition, febrile, 
dullness on percussion at the left lung base was 
established. The abdomen is soft, painless, the 
patient notes no loose stools. Overview of pulmo-
nary radiography revealed many, micronodular 
opacities with greater intensity at lung bases. CT 
of the chest revealed small bilateral pleural and 
pericardial e�usions, enlarged pretraheal, para-
aortal and prevascular lymph nodes up to 12mm, 
and multiple disseminated nodular lesions in the 
lung parenchyma with a tendency to con�uence 
basal. Some of the nodules were cavitating. Hy-
podens focal focuses up to 14mm were found in 
the spleen. Subsequent radioH-rays were with 
no signi�cant dynamics. QuantiFERON test, per-
formed in advance, was negative. Pleural e�usion 
was with characteristic of exudate, with predomi-
nans of granulocytes and slightly elevated value 
of ADA 36.6g/l (normal 24). All microbiological 
and serological tests, and sputum were negative 
for AFB. The four drug anti-tuberculosis therapy 
was started, but severe toxic liver reactions re-
quired reduction of the medicines and inclusion 
of second-line drugs. The patient was transferred 
to thoracic surgery, where VATS was performed. 
In the lung, parietal pleura and pericardium were 
seen many lesions up to 5mm. The histological 
examination detected miliary TBC con�rmed later 
microbiologically.

Discussion:
Biological therapy o�ers new e�ective thera-

peutic options for patients with a wide range se-
vere in�ammatory diseases, inadequately treated 
with conventional therapeutic strategies. Precise 
targeting by monoclonal antibodies of impor-
tant parts in the immune defense e�ectively in-
�uences a number of in�ammatory and autoim-
mune responses. Directed against the core in the 
in�ammatory cytokine cascade, the biological 
treatment does not only block the abnormal in-
�ammatory response, main pathogenetic mecha-
nism of these diseases, but also suppresses the 
bene�cial e�ects of in�ammation – an important 
defense mechanism of the organism. Despite in-
conclusive statistics, biological drugs increase the 
risk of di�cult to control, sometimes fatal infec-
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каменти повишават риска от трудно контроли-
руеми, понякога дори фатални инфекции, чиято 
диагноза може да се забави поради атипични 
прояви. Статистическите данни за инфекциоз-
ните усложнения причинени от тях са противо-
речиви. В метаанализ обхващащ 12 проучвания: 
3 за Rituximab (745 пациенти), 5 за Abatacept (1 
960 пациенти) и 4 за Anakinra (2 062 пациенти), 
не е установен повишен риск от инфекции (5). 
Въпреки това, авторите препоръчват внима-
телно мониториране на болните подходящи за 
такова лечение, особено при наличие на съпът-
стващи заболявания и необходимост от високи 
дози на медикаментите. Broeders и съавт. (2) са 
установили съчетание на хипогамаглобулине-
мия с чести инфекции, особено респираторни, 
заключение, което правят и други автори (3, 
8, 10, 11). Според Grim и съавт. (4), инфекциоз-
ните усложнения са били 48% срещу 11% сред 
лекуваните и нелекуваните с Rituximab. Паци-
ентите подложени на биологична терапия са 
с повишен риск от реактивиране на латентна 
туберкулоза, хепатит В, С или опортюнистични 
инфекции. Инцидентите от сериозни бактери-
ални инфекции при лечение с In�iximab са 0.07-
0.09 пациент-години (ПГ) срещу 0.01–0.06 ПГ при 
лечение с конвенционални средства на болни с 
РА (4). През първите 6 месеца е най-висок риска 
от инфекции на кожната, на меките тъкани и 
ставите (9). Високорискови са пациентите при-
емащи няколко имуносупресивни медикамента 
(3, 7). Дисеминираните заболявания също не са 
необичайни, понякога дори фатални. Това касае 
особено туберкулозата, в патогенезата на която 
TNF-α е основен регулатор.

Описаните два клинични случая бяха нагле-
ден пример за рисковете от биологичната те-
рапия. И при двамата пациенти съществувше 
пряка зависимост между инфекциозното за-
боляване и започнатото няколко месеца пре-
ди това лечение с In�iximab и Rituximab. Ди-
семинираната туберкулозна инфекция и 
опортюнистичната пневмоцистна пневмония 
са се развивли на предварително компроме-
тиран имунен терен, при болни приемащи от 
години имуносупресивни медикаменти. И при 
двамата болни инфекциите предизвикаха ре-
дица диагностични проблеми. Доказването на 
пневмоцистната инфекция в началото беше 
затруднено от изключително тежката хипоксе-
мия, поради която добиването на лаваж чрез 
ФБС беше невъзможно. Изследването можа да 
се осъществи едва след интубацията на паци-
ента. Във връзка с това, антимикробната тера-
пия се започна отначало срещу предполагаема 
цитомегаловирусна инфекция с Gancyclovir, а 
бисептолът бе включен няколко дни по-късно 
поради неповлияването на диспнеята. Макар 
и най-вероятна, туберкулозната инфекция при 
пациентката лекувана с In�iximab изискваше 
сигурно потвърждаване на диагнозата, имайки 
предвид широкия спектър на възможни други 
опортюнистични инфекции. Тежката токсична 

tions whose diagnosis may be delayed because 
of atypical presentation. Statistics on infectious 
complications caused by them are contradic-
tory. In a meta-analysis covering 12 studies 3 for 
Rituximab (745 patients), 5 for Abatacept (1 960 
patients) and 4 for Anakinra (2 062 patients) an 
increased risk of infection was not found (9). How-
ever, the authors recommend careful monitoring 
of the patients suitable for such treatment, espe-
cially in the presence of concomitant diseases and 
need for high doses of drugs. Broeders et al (2) 
have found a combination of hypogammaglobu-
linemia with frequent infections, especially respi-
ratory. This data is con�rmed by other authors (3, 
8, 10, 11). According to Grim et al (4), infectious 
complications were 48% v/s 11% among treated 
and untreated with Rituximab. Patients under-
going biological therapy are at increased risk of 
reactivation of latent tuberculosis, hepatitis B, C 
or opportunistic infections. Incidents of serious 
bacterial infections with In�iximab are 0.07-0.09 
patients a year (PY) against 0.01-0.06 PY when 
treated with conventional therapy in patients 
with RA (4). During the �rst six months risk of skin, 
soft tissue and joints infections are the highest 
(9). High-risk patients are those receiving multiple 
immunosuppressive drugs (3, 7). Disseminated 
disease is also not uncommon, sometimes fatal. 
This refers especially to tuberculosis in the patho-
genesis of which TNF-α is a key regulator.

The described two clinical cases were a clear 
example of the risks of biological therapy. There is 
a direct relation between infectious disease and 
treatment with In�iximab and Rituximab, started 
several months before, at both patients. Dissemi-
nated tuberculosis infection and opportunistic 
Pneumocystis carinii pneumonia are developed 
in patients with compromised immune terrain 
who receive immunosuppressive drugs for years. 
In both patients infections caused a number of 
diagnostic problems. Conformation of Pneu-
mocystis carinii infection in the beginning was 
impossible because of the extremely severe hy-
poxemia, making bronchial lavage by FBS impos-
sible. The test could be performed only after the 
intubation of the patient. In this regard, antimi-
crobial therapy was started against hypothetical 
cytomegalovirus infection with Gancyclovir, and 
biseptola was commenced a few days later, due 
to lack of improvement of the dyspnea. Although 
most probable, tuberculosis infection in a patient, 
treated with In�iximab require reliable con�rma-
tion of the diagnosis, taking in consideration the 
broad range of other opportunistic infections. Se-
vere toxicity immediately after the start of treat-
ment was an additional argument in this regard. 
The diagnostic problems arose in the case of 
negative QuantiFERON test, atypical radiography 
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реакция, незабавно след започване на лечение-
то, беше допълнителен аргумент в тази посока. 
Диагностичните проблеми в случая възникна-
ха от отрицателния квантиферонов тест, неха-
рактерната рентгенография с преобладаващо 
ангажиране на белодробните основи, както и 
неспецифичните биохимични и цитологични 
резултати от плевралния пунктат. Антибактери-
алното лечение бе започнато със стандартната 
четворна антитуберкулозна терапия, но транса-
миназите бързо нарастнаха над 1000U/L, което 
наложи първоначално редуциране на медика-
ментите, а по-късно продължаване на лечение-
то с втора линия антитуберкулозни средства. 
И при двамата пациенти клиничният ход на 
инфекцията беше много протрахиран, най-ве-
роятно във връзка с тежкия вторичен имунен 
дефицит вследствие дългогодишните хронични 
заболявания, лекувани с различни имуносупре-
сиращи средства. Клинична и рентгенологична 
регресия при болния с пневмоцистна пневмо-
ния настъпи около месец след започване на 
лечението, а насложената бъбречна инфекция 
допълнително затрудни оздравителния процес. 
Болната с туберкулоза разви впоследствие спе-
цифичен коксит, което значително удължи ме-
дикаментозното лечение.
Заключение

Биологичната терапия е нов, обещаващ лече-
бен подход, без който съвременното лечение 
на повечето ревматологични и други автои-
мунни заболявания, ХУХК, болестта на Crohn, 
и някои малигнени хемопатии е немислимо. 
Фактът обаче, че тези средства са имунни мо-
дулатори, пораждат основателни опасения за 
тяхната сигурност, както и нови предизвикател-
ства свързани с тежки, трудно контролируеми, 
и проблемни в диагностично отношение инфек-
ции. За подобряване на безопасността на паци-
ентите, лекарите трябва внимателно да скрини-
рат кандидатите за този вид лечение, особено 
тези със заболявания предразполагащи ги към 
странични ефекти. Мониторирането е особено 
важно когато се започва, възстановява, или се 
повишава дозата на биологичния медикамент. 
Повишеното внимание трябва да продължи 
поне до пълната елиминация на медикамента. 
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with predominant involvement of the lung bases, 
non-speci�c biochemical and cytological results 
from pleural e�usion. Antibacterial therapy was 
initiated with standard four drugs antitubercu-
losis therapy, but transaminases quickly grew 
over 1000U/L, which required an initial reduction 
of medication and treatment with second-line 
anti-tuberculosis agents. Clinical improvement in 
both patients was very slow, probably due to se-
vere secondary immunode�ciency result of long-
standing chronic diseases treated with di�erent 
immunosuppressive agents. Clinical and radio-
logical regression in patients with Pneumocystis 
pneumonia occurred about a month after start-
ing treatment, and the additional kidney infec-
tion further impede the healing process. TB

Conclusion
Biological therapy is a new, promising therapeu-

tic approach, without which current treatment of 
most rheumatic and other autoimmune diseases, 
chronic ulcerative colitis, Crohn’s disease, certain 
hematological malignancies is unthinkable. How-
ever, the fact that these medicines are immune 
modulators raise legitimate concerns about their 
safety, as well as new challenges associated with 
severe, di�cult to control and raising diagnostic 
problems infections. To improve the safety of pa-
tients, physicians should carefully screen candi-
dates for this type of treatment, especially those 
with medical conditions predisposing them to 
side e�ects. Monitoring is especially important 
when initiating, restoring or increasing the dos-
age of the biological medicines. Caution should 
continue until full elimination of the drug at least

case 
presentations
BIOLOGIC THERAPY AS A CHALLENGE 
FOR RESPIRATORY MEDICINE

Thoracic Medicine
Volume VI, March 2014, Issue 1



74

ТЕРАПЕВТИЧНИ БЕСЕДИ
ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ

от архива

Торакална Медицина
Том VI, март 2014, бр.1

Продължение от брой 3, том V, 2013 г.



75

from the 
archive
THERAPEUTIC LECTURES
PROF. DR ST. KIRKOVICH

Thoracic Medicine
Volume VI, March 2014, Issue 1



76

ТЕРАПЕВТИЧНИ БЕСЕДИ
ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ

от архива

Торакална Медицина
Том VI, март 2014, бр.1



77

from the 
archive
THERAPEUTIC LECTURES
PROF. DR ST. KIRKOVICH

Thoracic Medicine
Volume VI, March 2014, Issue 1



78

ТЕРАПЕВТИЧНИ БЕСЕДИ
ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ

от архива

Торакална Медицина
Том VI, март 2014, бр.1



79

from the 
archive
THERAPEUTIC LECTURES
PROF. DR ST. KIRKOVICH

Thoracic Medicine
Volume VI, March 2014, Issue 1

Ще продължим публикуването на "Терапевтични беседи" на проф. Киркович в следващия брой.



80

КОНГРЕС НА БДББ 2014покана

Уважаеми приятели и колеги,
Изключително съм щастлив да Ви поканя на “Петия конгрес на българското дружество по белодроб-
ни болести”.
След нашия последен конгрес през 2012г., дружеството ни се разви като научна организация, добре 
подготвена да посрещне трудностите на ежедневието. Ние  се отнасяме професионално към паци-
ентите си с белодробни болести. Сега гордо може да кажем, че знаем повече за епидемиологията на 
хроничните обструктивни заболявания в България. Ние също така постигнахме целта си да преда-
дем знанията и уменията си на нашите млади колеги.
Очакваме много вълнуващ конгрес покриващ важни теми като туберкулоза, обструктивни болести, 
белодробен рак, белодробни инфекции и др. Предстоят симпозиуми на високо ниво с лектори от 
България, Европа и Северна америка.
Очаквам Ви!
Доц. Явор Иванов
Председател на БДББ

Допълнителна информация за събитието можете да немарите на http://brsnet.bg/
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BRS CONGRESS 2014invitation

Dear friends and colleagues,
I am very happy to welcome you to the Fifth Congress of the Bulgarian Respiratory Society.
Since our latest congress in 2012 our Society has grown as a very well prepared scienti�c organization to 
face the challenges of everyday life. We have been faithfully serving our patients with respiratory diseases 
and at the same time ful�lling our duties to society. Now we can proudly say that we know more about the 
epidemiology of chronic obstructive pulmonary disease in Bulgaria. We have also achieved one of our main 
goals to disseminate knowledge and skills about respiratory diseases to our younger colleagues.
We are looking forward to a very exciting congress covering very important issues like tuberculosis, 
obstructive lung diseases, cancer, respiratory infections etc. We are expecting top level symposia with 
lectures from prominent speakers coming from Bulgaria, Europe, North America.
So I am looking forward meeting you in June 2014!
Dr. Yavor Ivanov
Chairman of the Bulgarian Respiratory Society

You can �nd additional information for the event on http://brsnet.bg/

V-ти Конгрес 
на Българското Дружество 

по Белодробни Болести

София 5-8 юни 2014



82

ИЗИСКВАНИЯ  
КЪМ АВТОРИТЕ

За публикуване се приемат обзорни статии, оригинални статии, описание на случаи от клиничната практика и писма 
до редакторите.

Текстовете, таблиците и фигурите се предават в електронен ръкопис (на носител или в електронно писмо) на българ-
ски и английски език, изработени с текстообработваща програма Word. Фигурите се предават във формат .tif или .jpg. 
Освен включени в електронния текст, фигурите трябва да се предоставят и като отделни файлове. Обемът на обзорните 
статии не трябва да надхвърля 15 стандартни страници, на оригиналните статии - 10 страници и на представените кли-
нични случаи - 7 страници (до 30 реда, 60 - 66 знака на ред, формат А4).

Под заглавието на всяка публикация се посочват имената на авторите, както следва: инициал на собственото име и 
фамилия. Посочва се местоработата на авторите. Ако авторският колектив е от повече от една институции, имената се 
маркират с цифров индекс.

Всички статии задължително се придружават от резюме на български и английски език в обем до 250 думи и до 6 
ключови думи.

Структурата на всяка оригинална статия задължително включва следните шест раздела: увод, цел, материал и методи, 
резултати, обсъждане и заключение (изводи). 

Библиографията да съдържа дo 40 литературни източника за обзорни статии и до 20 за оригинални статии, подредени 
по азбучен ред , като имената на авторите се цитират в текста на оригинален език, а поредният номер на цитираната 
публикация се отбелязва с арабска цифра. 

Библиографските източници се цитират по следния начин:
• цитат на статия: Автори (фамилно име, инициал на собствено име). Заглавие на статията. Заглавие на списанието 

(съкратено по Index Medicus), година, том, брой, страници (от-до).
• цитат на книга: Автор. Заглавие на книгата. Издателство, местоиздаване, година на издаване, страници.
• цитат на сборник: Автор. Заглавие на главата. Заглавие на сборника. Издателство, местоиздаване, година на издава-

не, страници.
В края на електронния ръкопис задължително се отбелязва адрес за кореспонденция, съдържащ името на първия ав-

тор, пощенски и електронен адрес, телефонен и факс номер. Авторите прилагат декларация, че предоставения материал 
не е публикуван или предаден за печат в друго печатно издание.

Електронни ръкописи не се връщат на авторите. Редакцията не изплаща хонорари.

Материалите се изпращат на адрес:
Главен редактор: проф. Даниела Петрова
КЛИНИКА ПО ПРОПЕДЕВТИКА НА ВЪТРЕШНИТЕ БОЛЕСТИ
УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА”
ул. “Св. Георги Софийски” 1
София 1431
e-mail: ssn@multicom.bg
torakalna.medicina@gmail.com
Тел.: 0887 250 037

Издател:
Българско дружество  

по белодробни болести
http://brsnet.bg/

Главен редактор
проф. Даниела Петрова, д.м.

Катедра по пропедевтика
на вътрешните болести

УМБАЛ “Александровска”
Медицински Университет, София

Редакционен съвет
Доц. Донка Стефанова, д.м.

Доц. Денчо Османлиев, д.м.
Проф. Димитър Попов, д.м.

Проф. Димитър Костадинов, д.м.
Доц. Господинка Пракова, д.м.

Проф. Данаил Петров, д.м.н.
Доц. Йордан Радков, д.м.

Доц. Маринка Пенева, д.м.
Доц. Владимир Ходжев, д.м.

Д-р Цаня Попова
Д-р Павлина Глоговска, д.м.

Технически редактор:
Мартин Николов

Стилова редакция,  
терминологичен и  

семантичен контрол:
Мартин Николов

д-р Венцислава Пенчева

Дизайн и предпечат:
Джи Еф 1 ЕООД

ISSN 1313-9827



83

The Thoracic Medicine is the o�cial journal of the Bulgarian Respiratory Society. The Journal publishes papers in Bulgarian 
and in English including reviews, original articles, case presentations, and letters to the editor. 

Text, tables and �gures should be submitted in electronic manuscript (the copy or electronic mail) in Bulgarian and in 
English, made with a word processing program Word. Figures should be submitted in the format, .tif or .jpg. Furthermore, 
included in electronic text, �gures should be provided as separate �les. 

The volume of review articles should not exceed 15 standard pages, of original articles – 10 pages, and submitted clinical 
cases – 7 pages (30 lines, 69 – 66 characters per line, A4). Under the title of each publication the names of the authors as 
follows: initial of the �rst name and surname. Institution of work of the authors must be indicated. If authors are from more 
than one institution, the names are marked with a number index. 

All publications must be accompanied by a summary in Bulgarian and in English which is restricted to 250 words, and up 
to 6 keywords.

The structure of each article must include the following six sections: introduction, aim, material and methods, discussions 
and conclusions. 

References should include up to 40 literature sources for reviews and up to 20 for original articles, in alphabetical order, 
with authors names quoted as the original title, and reference number should be marked with Arabic numeral.

References should be quoted as follows:
• article quote: Author (last name, �rst name initials). Article title. Journal title (abbreviated by Index Medicus). Year. 

Volume. Issue. Pages (from-to)
• book quote: Author. Book title. Publishing house. Place of publishing. Year of publishing. Pages.
• monography quote: Author. Chapter title. Monography title. Publishing house. Place of publishing. Year of publishing. 

Pages.
At the end of the manuscript a corresponding address is required, containing �rst author’s name, post code and e-mail, 

telephone and fax number. Authors should attach a declaration, that the provided article is not published or submitted for 
printing in other journal.

Manuscripts won’t be sending back to authors. The publisher doesn’t pay honorarium.

Submissions shall be sent to:
Chief Editor: prof. Daniela Petrova, MD, PhD
Department of Propedeutic of Internal Diseases, 
UMHAT "Alexandrovska"
“st. Georgi So�iski” str.
So�a 1431
e-mail: ssn@multicom.bg
torakalna.medicina@gmail.com
Tel.: +359887 250 037

INSTRUCTIONS  
TO AUTHORS

Publisher:
Bulgarian Respiratory Society
http://brsnet.bg/

Chief editor
prof. Daniela Petrova, MD, PhD
Department of Internal Diseases
UMHAT”Alexandrovska”
Medical University, So�a

Section editors
assoc. prof. Donka Stefanova, MD, PhD
assoc. prof. Dencho Osmanliev, MD, PhD
prof. Dimitar Popov, MD, PhD
prof. Dimitar Kostadinov, MD, PhD
assoc. prof. Gospodinka Prakova, MD, PhD
prof. Danail Petrov, MD, PhD
assoc. prof. Iordan Radkov, MD, PhD
assoc. prof. Marinka Peneva, MD, PhD
assoc. prof. Vladimir Hodjev, MD, PhD
Tzania Popova, MD
Pavlina Glogovska, MD, PhD

ISSN 1313-9827



84



85



86

S
E

E
 A

D
V 

0
2

/1
4

 B
G

   
  I

A
L 

4
8

0
9

�0
3

.0
3

.2
0

1
4

   
   

   
 

 КХП, ЕМА, 18.12.2013; 


