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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  
ЗА ОЦЕНКА НА КОНТРОЛА  
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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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