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Резюме: 
Атмосферното замърсяване се състои от много замърсители, малка част от които  могат да 

бъдат изследвани, проследявани и регулирани. Сместа от твърди и течни частици суспензирани 
в атмосферата, представляват фините прахови частици (ФПЧ). През 2010 СЗО изчислява, че по-
вече от 6 милиона души умират преждевременно всяка година поради замърсяване на въздуха. 
Замърсяването с ФПЧ допринася приблизително за  800 000 от тях. България по население е 
приблизително 1%  от ЕС,  но е отговорна за 2.5%  от емитираните прахови частици. 

Битовото отопление продължава да е основен източник на ФПЧ. Изгарянето на биомаса е 
свързано с 2.4 пъти по-висок риск от развитието на ХОББ, при жени от селски райони.

Опесъчаването и непочистването на пътищата допринасят за завишаване на ФПЧ. Замърся-
ването свързано с трафика, пречи на развитието на белите дробове при деца между 10 и 18 
години. Хората, живеещи в близост до големи натоварени пътни артерии, са с повишен риск за 
развитие на астма и ХОББ. 

Респираторни симптоми и влошаване на белодробната функция, са наблюдавани  и при гор-
ски пожари, както при пациенти с астма и ХОББ, така и при здрави индивиди.

ФПЧ могат да предизвикат влошаване на сърдечни заболявания, инфаркти, аритмии. Те могат 
да засегнат ЦНС и репродуктивната система, както и да причинят ракови заболявания.

Множеството вредни ефекти на ФПЧ са свързани с феномените  на бронхиална хиперреактив-
ност, оксидативен стрес, белодробно и системно възпаление,  увеличаване на вирусните инфек-
ции и намаляване на цилиарната активност.

Мерките за ограничаване на замърсяването с ФПЧ подобряват продължителността и качест-
вото на живота, намаляват смъртността от респираторни причини и заболеваемостта от ХОББ.

Ключови думи: фини прахови частици, атмосферно замърсяване, белодробни болести, ок-
сидативен стрес

 И. Крачунов, Я. Иванов
Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАБЛ, Медицински Университет –  Плевен
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Abstract: 
Air pollution is comprised of wide variety of pollutants. Only a few of them can be measured, 

monitored and regulated. The particulate matter (PM) is a mixture of solid and liquid particles 
suspended in the atmosphere. In 2010 the WHO estimates that more than 6 million premature 
deaths yearly occurs because of air pollution. PM pollution contributes to about 800 000 of them. The 
populations of Bulgaria comprise about 1 % of EU population but create 2.5% of all emitted particle 
matters. 

Domestic heating continues to be the main source of PM in Bulgaria. Biomass combustion is related 
to 2.4 times higher risk of COPD in women from rural regions.

Sanding and poor clearance of roads contribute for increasing PM level. Tra�c related air pollution 
interfere with lung growth in children between 10 and 18 years old. People living near busy roads 
are at high risk of developing asthma and COPD. Worsening of respiratory symptoms and pulmonary 
function deterioration are seen during forest �res in patients with asthma, COPD as well as in healthy 
individuals.

PM can contribute to worsening of cardiology diseases, heart attacks and arrhythmias.  They can 
a�ect CNS, reproductive system, and even cause cancer. Many of deleterious e�ect of PM are related 
to bronchial hyperreactivity, oxidative stress, lung and systemic in�ammation, increasing in viral 
infections, decreasing in cilliary activity. 

The measures aimed at air pollution reduction improve life expectancy and quality, and also 
decrease mortality from respiratory causes and COPD morbidity.  

Key words: particulate matter, air pollution, lung diseases, oxidative stress

PARTICULATE MATTER  
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I. Krachunov, Y. Ivanov
Clinic of pneumonology and phtysiatry, UMHAT, Medical University – Pleven
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тема на броя
ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ  
И БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

Атмосферното замърсяване се състои от 
много замърсители, малка част от които  могат 
да бъдат изследвани, проследявани и регули-
рани.

Според начина на формирането си, замърси-
телите на атмосферния въздух могат да бъдат 
разделени на първични – директно емитира-
ни в атмосферата; и вторични – възникващи 
вследствие от взаимодействие на първичните 
замърсители с околната среда. Това взаимо-
действие е сложно и зависи от температурата, 
влажността, и другите климатични условия. По 
тази причина замърсяването варира по състав 
и концентрация, а вероятно и по токсичнoст.

Праховите частици също биват първични и 
вторични (формирани от взаимодействието на 
газове като серен диоксид, азотни оксиди, амо-
няк и летливи органични съединения).  Прахо-
вото замърсяванe е сложна смес от миниатюр-
ни частици и капчици, в чийто състав влизат 
киселини, органични химикали, метали, почва 
и песъчинки (20). 

В развитите страни, основните първични за-
мърсители на атмосферата са: серния диоксид 
(SO2), азотните оксиди(NOx),  включително азот-
ния диоксид(NO2), летливите органични съеди-
нения (VOC), фините прахови частици (ФПЧ) и 
амоняка (NH3) (20). Потенциалът за формиране 
на аерозоли на основните атмосферни замър-
сители е както следва: NOх > NH3 > SO2 (1).
Характеристика на ФПЧ

Сместа от твърди и течни частици суспен-
зирани в атмосферата, представляват фините 
прахови частици (ФПЧ). Частиците варират по 
брой, форма, размер, площ на повърхността, 
химичен състав, разтворимoст, окислителен 
потенциaл и произход. Според диаметъра си 
те биват:

TSP – всички суспендирани частици с диаме-
тър до 30μm;

ФПЧ10 – диаметър по-малък от 10μm;
ФПЧ2.5-10 μm – груби частици с диаметър 

между 2.5 и 10 μm;
ФПЧ2.5 с диаметър под 2.5μm;
ФПЧ0.1– ултра фини прахови частици (нано-

частици) с диаметър по-малък от 0.1μm (обик-
новено  между 1 и 100 nm) (20).

Ултрафините прахови частици в резултат на 
горене (като дизелови сажди), са най-много-
бройните в състава на ФПЧ10 в градовете (18). 
Нивата на по-малките частици – ФПЧ2.5, коре-
лират добре с нивата на ФПЧ10. А нивата на 
азотните оксиди (NОx), корелират с ФПЧ при-
чинени от трафика (15).

България по население е приблизително 1% 
от ЕС, но е отговорна за 2.5% от емитираните 
прахови частици. През 2011г. са емитирани 
44.5 хиляди тона ФПЧ10. За  основен източник 
се приема битовото отопление (1). Монитори-
рането на този показател се извършва чрез 
40 станции за измерване на ФПЧ10. Двадесет 
и девет от тях са в градовете (72.5%), две са в 
селата (5%), девет са по шосета и магистрали 

Air pollution is comprised of wide variety of 
pollutants. Only a few of them can be measured 
monitored and regulated.

According to the way they were formed, air 
pollutants can be primary – directly emitted in 
the atmosphere; and secondary – formed by in-
teraction between primary pollutants and en-
vironment. This interaction is complicated and 
depends on temperature, humidity and other 
climatic conditions.  That’s why air pollution var-
ies in compounds, concentration and perhaps in 
toxicity. 

Particulate matter (PM) can be also divided on 
primary and secondary (formed by interaction 
between gases such as sulfur dioxide, nitrogen 
oxides, ammonium and volatile organic com-
pounds). PM pollutants are complicated mixture 
of microscopic particles and droplets compound 
of acids, organic chemicals, metals, soil and sand 
(20). 

Main primary air pollutants in developed coun-
tries are: sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides 
(NOx), volatile organic compounds (VOC), PM and 
ammonium (NH3) (20). The potential to forming 
aerosols  of main air pollutants are: NOx > NH3 > 
SO2 (1).

Characteristic of PM
PM is mixture of solid and liquid particles sus-

pended in the atmosphere.  They vary in count, 
shape, surface size, chemical compound, solubil-
ity, oxidative potential and origin. According to 
their diameter they are:

TSP – total suspended particles with diameter 
up to 30μm;

PM10 – diameter up to 10μm;
PM 2.5-10 – coarse particles with diameter be-

tween 2.5 and 10 μm;
PM2.5 – diameter less than 2.5μm;
PM0.1 – ultra�ne particles with diameter less 

than 0.1μm (usually between 1 and 100 nm) (20).

Ultra�ne particles resulted of combustion (e.g.  
diesel soot) are largest count in PM10 in cities 
(18). Levels of PM2.5 are found to correlate with 
levels of PM10. Levels of NOx correlate with levels 
of PM caused by tra�c (15).

The populations of Bulgaria comprise about 1% 
of EU population but create 2.5% of all emitted 
particle matters. In 2011 44.5kt PM10 have been 
emitted. The main source is considered to be do-
mestic heating (1). Monitoring of PM10 is done 
by 40 stations. 29 are situated in cities (72.5%), 
2 in villages (5%), and 9 are situated near roads 
and highways (22.5%) (2). In Bulgaria the maximal 
daily levels of PM are often exceeded. According 

Торакална Медицина
Том VI, юни 2014, бр.2
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(22.5%) (2). Дневните допустими нива на ФПЧ10 
в България са често превишавани. По данни на 
Изпълнителната агенция по околна среда, при-
близително 51% от населението живее  при 
нива на замърсяване с ФПЧ10 над допустимите 
норми. Въпреки благоприятните тенденции – в 
периода 1990-2011 емисиите на прекурсори 
на ФПЧ10 намаляват с 52%, от 897.4 килотона 
(кt)  до 427.8кt, замърсяването с ФПЧ10 остава 
основен проблем във всички райони за оцен-
ка и управление на качеството на атмосферния 
въздух (РОУКАВ), в които е регистрирано пре-
вишаване както на среднодневните (СДН), така 
и на средногодишните норми за ФПЧ10 (1). 
Поради редица причини (между които битови, 
транспортни, промишлени, климатични, както 
и замърсените, и лошо поддържани пътни на-
стилки), най- голям брой превишавания в СДН 
са регистрирани в общините Перник, Видин 
и Враца (1). Значение  оказва и факта, че едва 
1.5% от домакинствата имат достъп до приро-
ден газ в сравнение с 55% за ЕС като цяло. Ав-
томобилният парк също е един от най-старите 
в Европа, като към 2009 82% от автомобилите 
са над 10 години. 
Източници на ФПЧ

Предполага се, че почти 50% от населението 
на света (2.4 милиарда души), използват изга-
рянето на биомаса като източник на енергия за 
отопление, готвене и осветление. Битовото ото-
пление продължава да е основен източник на 
ФПЧ10 в България, емитирайки 58% от общото 
количество изхвърляно в атмосферата (1).

Обикновено грубите частици са директно 
емитирани при разпрашаване на почва, песъ-
чинки, частици от пътната настилка, минното 
дело, фермите, бурите и вулканите.  В състава 
им влизат също морската сол, полени, плесени, 
спори и др. (20).

ФПЧ2.5 също могат да бъдат директно еми-
тирани в резултат на различни процеси на 
горене (изгаряне на бензин и дизел при мо-
торните превозни средства, изгаряне на био-
горива като дървесина и въглища) и в индус-
трията (циментови заводи, заводи за хартия, 
стоманолeярни и др.). ФПЧ2.5 обаче, могат да 
възникват и вторично, при трансформация на 
първични замърсители в атмосферата, като 
сулфати, нитрати и летливи органични съеди-
нения (20). Източници на ФПЧ2.5 за България 
2011г. по сектори са: енергетика (91%), транс-
порт (5%), индустриални процеси (4%) и земе-
делие (0%) (2).

Ултрафините частици ФПЧ0.1, обикновено са 
първично емитирани от МПС. Техният кратък 
живот (от минути до часове), ги прави добър 
индикатор на свежата замърсяемост по шосе-
тата и магистралите (1). Впоследствие те аглу-
тинират до ФПЧ2.5.
Горски пожари

По време на горските пожари, нивата на ФПЧ 
се покачват над обичайните стойности за ре-
гиона, а често и над установените норми (8). 

to environmental agency about 51% of the popu-
lation lives in higher than recommended levels of 
PM10. Despite tendency in the period 1990-2011 
for lowering the levels of precursors of PM10 by 
52% (from 897.4kt to 427.8kt) PM10 air pollution 
continues to be a serious problem in all regions of 
Bulgaria. Exceeding of recommended mean daily 
and mean yearly levels of PM10 has been regis-
tered in all regions (1). Largest number of such in-
creases have been registered in the towns of Per-
nik, Vidin and Vratsa because of various reasons 
(domestic, tra�c, factories, climatic, bad road 
conditions) (1). It is reasonable to notice that only 
1.5% of households have access to gas compared 
with 55% in EU as whole. Moreover, the automo-
bile park of Bulgaria is one of the oldest in EU – in 
2009, 82% of cars were over 10 years old.

Sources of PM
It is estimated that about 50% of world’s popu-

lation (2.4 billons of people) use biomass com-
bustion as source of energy for heating, cooking 
and lighting. Domestic heating continues to be 
the main source of PM10 in Bulgaria, accounts for 
emitting 58% of all PM10 (1).

Coarse particles are usually primary emitted as a 
result of atomizing of soil, sands and road surface 
as well as mining, farming, storms and volcanoes. 
Sea salt, pollens and spores are also included in 
coarse particles composition (20).

PM2.5 also can be emitted primary as a result of 
combustion processes (burning of gasoline and 
diesel by vehicles, burning of biomass like wood 
and coal), industry (cement plants, paper plants, 
steel foundries). PM2.5 can also be created in at-
mosphere as a result of interaction between pri-
mary air pollutants such as sulfates nitrates and 
VOCx (20). In Bulgaria for 2011 sources of PM2.5 
by sectors are: Energetic (91%); Tra�c (5%); Indus-
try (4%); Agriculture (0%) (2).

PM0.1 (ultra�ne particles) are primary emitted 
by tra�c as a rule. Because of their short life (from 
minutes to hours) they are good marker for fresh 
air pollution near roads and highways (1). After all 
they agglutinate to PM2.5.

Forest �res
During forest �res the levels of PM usually ex-

ceed mean levels for the region and often over-
reach recommended levels (8). More over the 
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Освен ФПЧ, в атмосферата се емитира и респи-
раторният иритант акролеин, както и карци-
ногени като формалдехид и бензен (9), а също 
така NOx, CO , VOC (4, 20).

Горските пожари са здравен проблем в ев-
ропейските страни, поради възможността за 
разнасяне на емитираните замърсители на 
големи разстояния (понякога дори хиляди ки-
лометри) (20).  

От друга страна, ефектите на горските пожа-
ри върху здравето и качеството на въздуха не 
са добре познати, поради това, че те обичайно 
са краткотрайни явления с недостатъчна екс-
позиция (10).

Известно е, че дихателната система е особе-
но уязвима при замърсяване на въздуха в гра-
довете и по време на горски пожари. Респира-
торни симптоми и влошаване на белодробната 
функция, са наблюдавани както при пациенти 
с астма и ХОББ, така и при здрави индивиди. 
Отчита се и завишаване на смъртността, хос-
питализациите, посещенията в спешните отде-
ления, както заради общи дихателни причини, 
така и поради специфични заболявания (ос-
новно астма, ХОББ и заболявания на горните 
и долните дихателни пътища). Отбелязва се и 
повишаване честотата на екзацербациите на 
пациенти с астма и ХОББ (10).
Природни източници

Замърсяването на атмосферния въздух с 
прахови частици, може да възникне в резултат 
на естествени природни процеси, като вулка-
ничните изригвания и разпрашаването на поч-
ва и песъчинки от ветровете, в резултат на кое-
то възникват прашните бури. Те причиняват 
повишаване на нивата на ФПЧ не само локал-
но,  но и в отдалечени региони, разположени 
на хиляди километри. Завишават се, най-вече 
нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2.5-10 (8). Ветровете 
разпрашават горния слой на почвата с дебели-
на 0-5cm заедно с всички негови компоненти. 
В прах от прашни бури са открити гъби, вируси 
и бактерии полепнали по частиците. Те могат 
да играят роля на алергени или на проинфла-
маторни агенти. Някои популационни проуч-
вания, свързват явленията на прашните бури с 
ефект върху здравето (20).

Южна Европа, включително България, със 
страните от Средиземноморието, са особено 
засегнати от прашни бури от Северна Африка. 
Те оказват сериозно влияние върху качеството 
на въздуха и здравето на хората (7). Проучва-
нията в тези райони показват по-голям ефект 
на ФПЧ в „прашни дни” в сравнение с „непраш-
ни дни” върху хоспитализациите и смъртността 
по респираторни причини (14).
Изгаряне на биогорива в домовете

Концентрацията на ФПЧ в недобре венти-
лирани кухни, в които се използва биомаса за 
гориво, може да достигне много високи нива 
(9). Повишават се и концентрациите на серни 
и азотни оксиди, съдържащи се в горивата (20). 
Особено засегнати са жените, които прекарват 

respiratory irritant acrolein and carcinogens such 
as formaldehyde and benzene (9) as well as VOC, 
NOx and CO are emitted in the atmosphere dur-
ing wild �res (4, 20).

Forest �res, because of their capability for mov-
ing of emitted air pollutants to large distances 
(sometimes thousands of kilometers), are a seri-
ous health problem in European countries (20). 

On the other hand the e�ects of forest �res on 
air quality and health have not been well studied 
because usually they are short term events with 
low exposition (10).

It is known that the respiratory system is es-
pecially vulnerable to the urban air pollution 
during wild�res. Worsening of respiratory symp-
toms and pulmonary function deterioration are 
seen in patients with asthma, COPD as well as 
in healthy individuals. Mortality, morbidity and 
emergency department visits are increased for 
common respiratory symptoms and speci�c dis-
eases (asthma, COPD, upper airways diseases) or 
both. Increases in the rate of acute exacerbations 
in patients with asthma and COPD have been ob-
served (10).

Natural sources
PM air pollution can occur as result of natural 

processes like volcanic eruptions and atomizing 
soil and sand by wind forming dust storm. They 
result in increasing PM levels not only locally but 
in distinct regions, sometime in thousands of kilo-
meters. The levels of PM10 and PM2.5-10 are par-
ticularly increased (8). Winds atomize the upper 
layer of soil, up to 5cm in depth, with all its com-
ponents. In dust from dust storms fungi, bacteria 
and viruses adsorbed on particles surface have 
been found.  They can act as allergens and proin-
�ammatory agents. Some population studies as-
sociate dust storm events with health e�ect (20).

South Europe including Bulgaria and Mediter-
ranean countries are especially a�ected by dust 
storms originating in North Africa. They have se-
rious in�uence on air quality and people’s health 
(7). Studies in these regions show stronger e�ect 
of PM on hospitalizations and mortality for respi-
ratory reasons in dusty days v/s non dusty days 
(14).

Home combustion of biomasses
The PM pollution in poorly ventilated kitchens, 

where biomass fuel is being burned, can reach ex-
tremely high level (9). Levels of SO2 and NOx con-
tained in fuels also can be increased (20). Women 
are especially a�ected as long as they spend more 
time home cooking. Recently published meta-
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повече време вкъщи, приготвяйки храна. На-
скоро публикуван метаанализ, показва, че из-
гарянето на биомаса е свързано с 2.4 пъти по-
висок риск от развитието на ХОББ, при жени от 
селски райони. Освен това, тези жени са с 1.5 
пъти по-голям риск за развитие на хроничен 
бронхит, ако са непушачки и почти два пъти 
ако пушат (24). Също така, при жени изложени 
на дим от изгаряне на биогорива, се открива 
повече отложен пигмент и фиброза в малките 
дихателин пътища. 
Транспорт

Образуваните при изгаряне на гориво ФПЧ 
не са единствените замърсители емитирани в 
атмосферата. Изгорелите газове, особено при 
бензиновите МПС, може да са значим източник 
на замърсяване. Разпрашаването на частици 
може да бъде и в резултат на триенето на гуми-
те, спирачките и абразията на пътната настил-
ка (20). Опесъчаването и непочистването на 
пътищата допринасят за завишаване на ФПЧ 
(1). Транспортът е особено важен източник на 
замърсяване, тъй като вредните емисии се об-
разуват в близост до местата където хората жи-
веят, работят, разхождат се и общуват. 

Хората, живеещи в близост до натоварени 
шосета, са потенциално изложени на сложна 
смес от газове и прахови частици. Това прави 
трудно  определянето на конкретен патоген и 
дългосрочните поражения, които той нанася 
върху белите дробове. 

Натрупват се доказателства, че хората, живе-
ещи в близост до големи натоварени пътни ар-
терии, са с повишен риск за развитие на астма 
и ХОББ. Международната агенция за изслед-
ване на онкологичните заболявания, наскоро 
определи дизеловите сажди като карциноген 
от група 1 (4).

По редица причини, децата са по-чувстви-
телни към замърсяването с ФПЧ10. Проучване 
от Южна Калифорния показва, че деца на осем-
годишна възраст, живеещи на 500m от натова-
рени шосета, имат дефицит във ФЕО1 от 281ml 
в сравнение с деца, живеещи на разстояние 
над 1500m (4). Има и доказателства, че замър-
сяването на въздуха и особено замърсяването 
свързано с трафика, пречат на развитието на 
белите дробове при деца между 10 и 18 години. 
Друго проучване заключава, че завишавания в 
нивата на ФПЧ10 в предходните 7 дни, увели-
чават респираторните симптоми при деца до 
една годишна възраст с 4% (12). Експозицията 
на ФПЧ през първата година от живота, но не и 
през периода от втората до осмата година, се 
свързва със значима редукция на ФЕО1 при 8 
годишни деца (26).

Замърсяването в резултат на трафика се 
свързва с развитието на астма при възрастни 
непушачи (9). Рискът от развитие на астма е 
по-голям при живеещите до натоварени улици 
(19). Проучване с 4 757 жени живеещи до нато-
варени улици в Германия, показва, че болест-
ността от ХОББ е 4.5%, като белодробната функ-

analysis shows that biomass combustion is relat-
ed to 2.4 increased risk of COPD in women from 
rural regions. Furthermore these women have 1.5 
increase in risk of developing chronic bronchitis 
if they are nonsmokers and almost twice if they 
smoke (24). In women exposed to biomass com-
bustion, increased pigment sedimentation and 
�brosis in small airways is found. 

Tra�c
PM created by fuel combustion are not the only 

pollutants emitted in the atmosphere. Exhausted 
gases especially from gasoline engines can be 
signi�cant pollution source.  Particles atomization 
can occur as result of friction of tires, breaks and 
abrasion of the road’s surface (20). Sanding and 
poor clearance of roads contribute for increasing 
PM level (1). Tra�c is especially important source 
of air pollution because pollutants are emitted 
near places where people live, walk, work and 
communicate.  

People living near busy roads are potentially 
exposed to complex mixture of gaseous and par-
ticulate matter. That is why it is di�cult to identify 
a single pathogen and its long term e�ects on 
lungs.  There is increasing evidence that people 
living near busy roads are at high risk of develop-
ing asthma and COPD. The international agency 
for investigation of oncologic diseases recently 
identi�ed diesel soot as carcinogen of group 1 (4).  

Children are especially sensitive to PM10 air 
pollution. A study from South California shows 
that 8 year old children living in less than 500m 
from busy streets have 281ml in FEV1 less com-
pared to children living in more than 1500m (4). 
There is evidence that air pollution and especially 
that related to tra�c interfere with lung growth 
in children between 10 and 18 years old. Another 
study concluded that short term increase in PM10 
in the preceding 7 days increased respiratory 
symptoms by 4% in infants less than 1 year old 
(12). PM exposition during the �rst year, but not 
in period from second to eighth year, is related to 
signi�cant reduction of FEV1 in 8 years old chil-
dren (26).

Tra�c related air pollution is associated with 
development of asthma in adult nonsmokers (9). 
The risk is higher in people living close to busy 
roads (19). A study among 4 757 women living 
near busy roads in Germany found that COPD 
morbidity is 4.5% and lung function is the mostly 
a�ected from PM10. Women living close to inten-
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ция е най-засегната от ФПЧ10. Жените живеещи 
близо до трафика, боледуват от ХОББ 1.79 пъти 
повече от тези, живеещи по-далече (9).

Замърсяването, свързано с трафика влияе 
и върху здрави лица. Доказано е, че два часа 
разхождане по търговски улици с високи нива 
на дизелови сажди и ултрафини частици (Окс-
форд стрийт в Лондон), може да доведе до по-
вишаване на възпалителните медиатори и зна-
чим спад на белодробната функция.
Ефект на емисиите на фини прахови части-
ци върху здравето на хората.

Има достатъчно доказателства за вредите от 
ФПЧ върху човешкото здраве, разпростиращи 
се далеч извън дихателната система. ФПЧ мо-
гат да предизвикат влошаване на сърдечни за-
болявания, инфаркти, аритмии. Те могат да за-
сегнат ЦНС и репродуктивната система, както 
и да причинят рак. Голямо кохортно мултина-
ционално  проучване показва, че експозици-
ята на ФПЧ2.5 и ФПЧ10 се свързва с развитие 
на аденокарцином на белите дробове. В резул-
тат на системна експозиция на ФПЧ може да 
се стигне до преждевременна смърт (2). През 
2010 СЗО изчислява, че повече от 6 милиона 
души умират преждевременно всяка година 
заради замърсяване на въздуха. Замърсяване-
то с ФПЧ2.5 допринася приблизително за 800 
000 от тях.

Няма специфично заболяване причинено от 
замърсяването на въздуха, но е открита асоци-
ация на замърсяването с броя на хоспитализа-
циите и смъртността. Изследване показва по-
вишаване на смъртността по всички причини, 
при повишаване на ФПЧ10 и TSP (всички сус-
пендирани частици с диаметър до 30μm) (9). 
Покачване на ФПЧ10 с 10mg/m3, се свързва с 
0.8% повече починали за ден. Връзката между 
дневната смъртност и нивата на ФПЧ се засил-
ва в присъствието на озон (20).

Установено е, че замърсяването на околната 
среда може да бъде основен рисков фактор за 
остра екзацербация на ХОББ, за увеличаване 
на визитите в спешните отделения, хоспитали-
зациите и дори смъртността. Проучване в Ан-
глия показва връзка между нивата на ФПЧ10 
и увеличаване на симптомите  при пациенти с 
ХОББ, без да се отчита влияние върху спада на 
белодробната функция (23). Голямо проучване 
при мъже над 65 годишна възраст от Съедине-
ните щати показва, че завишаване на нивата 
на ФПЧ10 с 10mg/m3 в предходните 5 дни, уве-
личава търсенето на лекарска помощ заради 
влошаване на ХОББ с 2.5% (27). Завишаване на 
ФПЧ10 с 7mg/m3 за 5 години причинява с 1.33 
пъти повече заболеваемост от ХОББ при же-
ните (9). Замърсяването влияе и върху броя на 
хоспитализациите заради астма. 
Механизъм на увреда

Предложени са множество механизми, чрез 
които замърсяването на въздуха с ФПЧ влияе 
върху човешкото здраве. Системното излагане 
на ФПЧ води до локални ефекти, като директ-

sive tra�c have 1.79 times higher morbidity of 
COPD (9).

Tra�c related air pollution has an impact on 
healthy people. Two hours walk near busy streets 
with high intensity of diesel soot and ultra�ne 
particles (Oxford str. in London) can cause an in-
crease in in�ammatory mediators and signi�cant 
deterioration in lung function.

The impact of PM on health

There are evidences for deleterious e�ect of PM 
extended far beyond the respiratory system. PM 
can contribute to worsening of cardiologic diseas-
es, heart attacks and arrhythmias. They can a�ect 
CNS, reproductive system, and even cause cancer. 
A large cohort multicentre study found that expo-
sition of PM2.5 and PM10 is related to adenocar-
cinoma of the lungs. Systemic exposition of PM 
can result in premature death (2). In 2010 WHO 
estimated that about 6 millions premature deaths 
occur  because air pollution.  PM2.5 air pollution 
contributes to about 800 000 of them.

There is no speci�c air pollution disease but 
the association between it and the number of 
hospitalizations and mortality is known. A study 
showed an increase in all cause mortality when 
PM and TSP levels increased (9). Rise of PM10 
level by 10mg/m3 is related to an increase in daily 
mortality by 0.8%. The relationship between daily 
mortality and level of PM10 strengthens in the 
presence of ozone (20).

Environmental pollution can be the main risk 
factor for acute exacerbations of COPD, emergen-
cy department visits, hospitalizations and even 
mortality. A study in England found relationship 
between levels of PM10 and worsening of symp-
toms in patients with COPD without in�uence on 
respiratory function (23). Another large study in 
US among men over 65 years old showed that 
increasing the levels of PM10 by 10mg/m3 in pre-
ceding 5 days resulted in an increase of medical 
visits  because of COPD worsening (27). Increas-
ing in the level of PM10 by 5mg/m3 for 5 years 
period resulted in 1.33 times increasing COPD 
morbidity among women (9). Air pollution also 
has an impact on the number of hospitalizations 
for asthma. 

Mechanism of disease
Many mechanisms of impact of PM air pollu-

tion on health have been investigated. Systemic 
exposure of PM resulted in local e�ects such as 
damaging of respiratory epithelium, allergic reac-
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на увреда на епитела на дихателните пътища, 
алергични реакции и развитие на неоплазии 
(8). За разлика от газообразните замърсители, 
някои вдишани сажди остават в тъканите на 
малките дихателни пътища с месеци, а веро-
ятно и години, заради което имат дългосрочен 
ефект върху здравето на хората (15).

Множеството вредни ефекти на ФПЧ са свър-
зани с феномените  на бронхиална хиперреак-
тивност (11), оксидативен стрес (21), белодроб-
но и системно възпаление (5), увеличаване на 
вирусните инфекции и намаляване на цили-
арната активност (16). Наскоро бе доказан и 
ефекта на ФПЧ на молекулно ниво, свързан с 
увеличена транскрипция на проинфламаторни 
гени (18). Частиците образувани при дизелово 
изгаряне (DEP) могат да индуцират генната екс-
пресия и освобожданане на лиганди за  епи-
телния растежен факторен рецептор (EGFR). 
Епителният растежен фактор стимулира про-
дуцирането на IL-8 от бронхиалните клетки.  
Скорошно проучване на университета Саут 
Хемптън показва, че DEP се свързват с дозоза-
висимо повишаване нивата на IL-8, зависещо 
от активацията на  EGFR (22). Открито е, че как-
то острите така и латентните аденовирусни ин-
фекции могат да подсилят проинфламаторния 
потенциал на ФПЧ10.

Допуска се, че грубите частици (ФПЧ 2.5-10), 
имат по-голям алергизиращ и проинфламато-
рен потенциал, поради способността да аб-
сорбират на повърхността си полени, микро-
организми (бактерии и гъби) и ендотоксини. 
Ендотоксините могат да причинят белодробни 
и системни възпалителни реакции, и да дове-
дат до екзацербации на наличните белодроб-
ни заболявания. 

Въпреки това, като доминантен замърсител 
засягащ здравето се сочат ФПЧ2.5. Тяхната ток-
сичност може да се дължи на сулфати, нитра-
ти, киселини и метали, влизащи в състава им. 
Поради размера си те остават суспендирани в 
атмосферата за повече време и се пренасят на 
по-големи разстояния, а също проникват и в 
по-голяма степен в домовете (20). Освен това, 
за разлика от по-големите частици, ФПЧ2.5 
достигат до малките дихателни пътища и алве-
олите.

Ролята на ултрафините частици, също е мно-
го дискутирана, поради доказаната от скорош-
ни проучвания способност да преминават от 
белите дробове, директно в кръвта, достигай-
ки до органи и системи на цялото тяло, което 
може да е в основата на ефектите върху сър-
дечно-съдовата система (20) ФПЧ0.1 и мета-
лите причиняват оксидативен стрес (18). Той 
може допълнително да ускори възпалителната 
реакция в дихателните пътища, която вече съ-
ществува при пациенти с ХОББ в резултат на 
заболяването (18) и да доведе до нарушаване 
на ендотелната бариера (8). Ултрафините пра-
хови частици могат да инхибират фагоцитоза-
та. Оставайки нефагоцитирани, те стимулират 

tions and carcinogenesis (8).  

In contrast of gaseous pollutants some inhaled 
soot can stay in small airways for months or per-
haps years, and that is why they have long term 
e�ect on health (15).

Many of deleterious e�ects of PM are related 
to bronchial hyperreactivity (11), oxidative stress 
(21), lung and systemic in�ammation (5), increas-
ing in viral infections, decrease in ciliary activity 
(16). The e�ect on molecular level, related with 
increasing proin�ammatory genes transcription, 
has been recently proved (18). Diesel exhausted 
particles (DEP) can induce gene expression and 
release of ligands for epithelial growth factor re-
ceptors (EGFR). EGF stimulates production of IL-8 
depended on EGRF activation (22). Proin�amma-
tory potential of PM10 can be reinforced by both 
acute and latent adenoviral infections.

It is supposed that coarse particles (PM2.5-10) 
have larger allergenic and proin�ammatory po-
tential because they can adsorb pollens, micro-
organisms (bacteria and fungi), and endotoxins 
on their surface. Endotoxins can cause respiratory 
and systemic in�ammation and to lead to exacer-
bations of varying lung diseases.

Nevertheless PM2.5 has been pointed as the 
main air pollutant concerning health. Their toxic-
ity could be result of sulfates, nitrates, acids and 
metals included in their composition. Because of 
their size, they stay suspended in the atmosphere 
longer and can be shifted at larger distances. Also 
they have larger capability to penetrate homes 
(20). Furthermore they can reach small airways 
and alveoli.

The role of ultra�ne particles is widely dis-
cussed because of recently proved capability to 
pass from the lung to the bloodstream reaching 
organs and system in the whole body, which can 
be basic for their e�ects on the heart (20). PM0.1 
and metals cause oxidative stress (18). They may 
enhance the airway in�ammatory reactions 
which are present in patients with COPD as result 
of disease, and destroy the endothelial barrier (8, 
18). PM0.1 can inhibit phagocytosis. By remain-
ing free they stimulate epithelial growth and can 
reach the interstitium (18). 
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разрастването на епителните клетки и могат да 
достигнат до интерстициума (18).
ФПЧ и климата

ФПЧ играят важна роля в глобалното за-
топляне чрез приноса си за сформирането на 
облаци (20). Климатичните условия, от своя 
страна, влияят върху ефектите на ФПЧ върху 
здравето на хората.

Горещите климатични вълни повишават ди-
хателната честота и белодробните обеми, и 
по този начин увеличават общото количество 
вдишани частици.  Високите температури имат 
ефект и върху качествения състав на частици-
те, увеличавайки нивата на сулфатите (заради 
по-бързото оксидиране на SO2) и намаляват 
нивата на нитратните частици които премина-
ват в газова фаза (13). Влажността също влияе 
върху количеството вдишани частици. Нивата 
на ФПЧ10 се покачват с намаляване на влаж-
ността.

Проучването APHEA доказа модифициране 
на ефекта на ФПЧ10, не само от сезона, но и от 
температурите специфични за региона. Тези 
ефекти са по-големи в по-топлите градове. 
Климатичните горещи вълни значително по-
тенцират ефекта на ФПЧ10 върху смъртността 
по респираторни причини, особено при хора 
на възраст от 65 до 74 години, в градове из сре-
диземноморския регион (17).
Намаляванена ФПЧ

Има достатъчно данни, че подобряване на 
качеството на атмосферния въздух води до 
подобряване на белодробното здраве. Мерки 
като забраната за продажба на въглища в Дъб-
лин и намаляване на количеството на сяра в 
горивата в Хонг Конг, значително са подобрили 
качеството на въздуха, което от своя страна е 
намалило смъртността от респираторни и кар-
диологични причини (6).

Намаляване на нивата на ФПЧ2.5 в атмосфер-
ния въздух в САЩ, е довело до значимо и из-
меримо удължаване на продължителността на 
живота на жителите (3).

Подобряването на качеството на въздуха и 
намаляването на нивата на ФПЧ10 се свърз-
ват с намаляване болестността от ХОББ, при 
проследяване, включващо функционално из-
следване на дишането на 402 жени през 2008-
2009 г. (25).

 Мерките за ограничаване на замърсяването 
с ФПЧ подобряват продължителността и ка-
чеството на живота, намаляват смъртността от 
респираторни причини и заболяваемостта от 
ХОББ. Преминаването към алтернативни, еко-
логични източници на енергия, както в дома-
кинствата, така и в промишлеността, и транс-
порта, би имало и благоприятен ефект, и върху 
глобалното затопляне.

PM and the climate 
PM has an important role in global warming, 

contributing to cloud formation. On the other 
hand climatic conditions have an impact on PM 
e�ects upon health.

Heat waves lead to an increase in respiratory 
rate and lung volumes and that way increase 
the amount of inhaled PM. High temperatures 
change the composition of PM increasing the 
levels of sulfates (because of faster oxidation of 
SO2) and decreasing the levels of nitrates which 
transform to gases (13). Humidity also has impact 
on amount of inhaled particles. The level of PM10 
increases with humidity decreasing. 

The APHEA study proved the modifying e�ect 
upon PM10 by both the season and local speci�c 
temperatures. These e�ects are larger in warmer 
cities. Heat waves magnify the e�ect of PM10 
on mortality for respiratory reasons especially in 
people from 65 to 74 years old, in the cities in the 
Mediterranean region (17).

Decreasing PM levels
There is enough evidence that improving air 

quality has bene�ts on respiratory health. Deci-
sions like banning on sale of coals in Dublin and 
decreasing the level of sulfur in fuels in Hong 
Kong have improved signi�cantly air quality and 
as a result, decreased mortality for respiratory 
and cardiac reasons (6).

Lowering levels of PM2.5 in air in the USA re-
sulted in signi�cant and measurable increases in 
life expectancy (3).

Improving air quality and lowering levels of 
PM10 is associated with a decrease in morbidity 
from COPD in the follow up with lung function 
measurement of 402 women in 2008-2009 (25).

The measures aimed at air pollution reduction 
improve life expectancy and quality, and also 
decrease mortality from respiratory causes and 
COPD morbidity. Switching to alternate, ecologi-
cally friendly sources of energy in households as 
well as in industry and transport could have a 
bene�cial e�ect on global warming.
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Резюме 
Витамин D има основна роля за калциевата обмяна и костната минерализация, но притежава 

и редица извънкалциемични функции като антибактериална, имуномодулираща, противовъз-
палителна, антипролиферативна и др. Поради това витамин D статусът е от особено значение 
при пациенти с хронично възпаление и повишен риск от дихателни инфекции, каквито са тези 
с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Недостигът и дефицитът на витамин D са 
често срещани при пациенти с ХОББ. Според различните проучвания честотата им варира меж-
ду 31-77%. Витамин D дефицитът утежнява протичането на ХОББ поради риск от развитие на 
остеопороза и вертебрални фрактури, повишена възприемчивост към инфекции, задълбочава-
не на хроничния възпалителен процес и ремоделиране на белодробната тъкан, всяко от които 
влошава белодробната функция. В допълнение той допринася за някои придружаващи заболя-
вания при ХОББ като мускулна дисфункция, сърдечносъдови заболявания, диабет и карцином. 
Данните за влиянието на витамин D върху екзацербациите при пациенти с ХОББ са разнопосоч-
ни. Съществуващите данни насочват за потенциалната полза на витамин D в превенцията или 
терапията на ХОББ.

Ключови думи: ХОББ, витамин D, дефицит, недостатъчност

Е. Меков, Я. Славова
СБАЛББ „Св. София“ ЕАД, София 
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VITAMIN D DEFICIENCY AND  
INSUFFICIENCY IN PATIENTS WITH COPD – 
A SYSTEMATIC REVIEW

Thoracic Medicine
Volume VI, June 2014, Issue 2

Abstract: 
Vitamin D plays a key role in calcium metabolism and bone mineralization, but also possesses a 

number of non-calcemic functions such as antibacterial, immunomodulatory, anti-in�ammatory, 
antiproliferative and others. Therefore, vitamin D status is particularly important in patients with 
chronic in�ammation and increased risk of respiratory infections, such as those with chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD). Vitamin D de�ciency and insu�ciency are common in patients 
with COPD. According to current studies, the prevalence varies between 31-77%. Vitamin D de�ciency 
worsens the course of COPD because of increased risk of osteoporosis and vertebral fractures, 
increased susceptibility to infections, worsening of chronic in�ammation and remodeling of lung 
tissue, any of which impairs the pulmonary function. In addition, it contributes to some comorbidities 
in COPD such as muscle dysfunction, cardiovascular diseases, diabetes and cancer. There is mixed 
data regarding the e�ect of vitamin D on exacerbations in patients with COPD. Existing data suggest 
potential bene�t of vitamin D in the prevention or treatment of COPD.

Keywords: COPD, vitamin D, de�ciency, insu�ciency
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Vitamin D: metabolism and mechanism of 
action

Vitamin D is synthesized by sunlight triger-
ing its production in the skin or is supplied with 
food (�sh, �sh products, dairy products). UV 
light catalyzes the biosynthesis of 7-dehydro-
cholesterol to previtamin D, which isomerizes 
to vitamin D. In liver hydroxylation is performed 
to 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D), which has a 
long half-life, found in the blood and indicates 
the concentration of vitamin D (62). 25(OH)D 
is hydroxylated to the active 1.25-dihydroxyvita-
min D (1.25(ОН)2D) in the kidney and this process 
is dependent on the concentration of calcium 
and phosphorus and their regulatory hormones 
(parathyroid hormone, calcitonin, phosphato-
nins) (62). 1.25(OH)2D performs negative feed-
back, reducing the concentration of 25(OH)D and 
its own. Calcitonin, cortisol, high concentrations 
of phosphates and 25(OH)D inhibit the activity of 
25-hydroxyvitamin D-1α-hydroxylase (154).

The function of vitamin D is not only depen-
dent on its concentration. Disorders in the vita-
min D status was observed also when there was 
reduced activation (CYP27B1), increased catabo-
lism of active vitamin D (CYP24A) and dysfunc-
tion of the nuclear receptor for vitamin D (VDR). 
Besides synthesis and vitamin D intake, other 

ВИТАМИН D: МЕТАБОЛИЗЪМ И МЕХАНИЗЪМ 
НА ДЕЙСТВИЕ

Витамин D се синтезира под действието на 
слънчевата светлина в кожата или се доставя 
с храната (риба, рибни продукти, млечни про-
дукти). Ултравиолетовата светлина катализира 
биосинтезата от 7-дехидрохолестерол в пре-
витамин D, който изомеризира до витамин D. 
В черния дроб се извършва хидроксилиране 
до 25-хидроксивитамин D (25(OH)D), който 
има дълъг полуживот, намира се в кръвта и 
отразява концентрацията на витамин D (62). 
25(OH)D се хидроксилира до активния 1.25-ди-
хидроксивитамин D (1.25(ОН)2D) в бъбрека 
като този процес зависи от концентрацията на 
калций и фосфор, и техните регулаторни хор-
мони (паратхормон, калцитонин, фосфатони-
ни) (62). 1.25(ОН)2D осъществява отрицателна 
обратна връзка, намалявайки концентраци-
ята на 25(OH)D и своята собствена. Калцито-
нинът, кортизолът, високите концентрации 
на фосфати и 25-ОНD подтискат активността 
на 25-хидроксивитамин D-1α-хидроксилазата 
(154).

Функцията на витамин D не зависи само от 
концентрацията му. Нарушения във витамин 
D статуса се наблюдава и при намалено акти-
виране (CYP27B1), увеличен катаболизъм на 
активния витамин D (CYP24A) и дисфункция на 
ядрения рецептор за витамин D (VDR). Освен 
синтеза и приема на витамин D, влияние оказ-
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Калциемични функции
Calcemic functions

Некалциемични функции
Non-calcemic functions

Увеличава абсорбацията на Ca2+

Increases the absorbtion of Ca2+

Увеличава минерализацията  на костите
Increases  bone mineralization

Антибактериална
Antibacterial
Pемоделиране на белодробната тъкан
Remodeling of lung muscle

Имуномодулираща
Immmunomodulatory

Kоморбидни заболявания (артериална хипертония, 
застойна сърдечна недостатъчност, захарен диабет тип 2, 
метаболитен синдром, карциноми, депресия)
Co-morbid diseases (hypertension, congestive heart failure, 
type 2 diabetes mellitus, metabolic syndrome, cancer, depression)

Черен дроб

Liver

Бъбреци, имунни клетки, 
епителни клетки
Kidney, immune cells,
epithelial cells

Бъбреци, имунни клетки, 
епителни клетки
Kidney, immune cells,
epithelial cells

Хранителен режим

Dietary intake

Слънчева светлина
Sunlight

7-дехидрохолестерол
7-dehydrocholesterol

Витамин D
Vitamin D

25(ОН)D

1,25(ОН) 2
D

Фиг. 1. Метаболизъм и 
функции на витамин D.

Fig. 1. Metabolism and 
functions of vitamin D.
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important factors are also smoking, chronic in-
�ammation, genetic and epigenetic factors (130). 
Smoking increases the expression of CYP24A in 
macrophages, and hence the catabolism of vita-
min D, decreasing its bioavailability (�g. 1) (102).

At present, su�cient concentration of 25(OH)
D is considered >50nmol/L (71), although some 
experts recommend a minimum of 75nmol/L for 
normal realization of non-calcemic functions (61). 
For the Bulgarian population the standards are 
as follows: su�ciency level >50nmol/L; insu�-
ciency between 25-49.99 nmol/L; and de�ciency 
<25nmol/L (1).
Epidemiology

Vitamin D de�ciency and insu�ciency are com-
mon in patients with COPD.

In Bulgaria, national representative study (n=2 
016) showed mean level of vitamin D in the gen-
eral population 38.75nmol/L and prevalence 
of hypovitaminosis D 75.8% (2). Participants in 
this study were between 20 and 80 years, but 
in the group over 45 years (in which usually fall 
patients with COPD) the mean level of vitamin D 
is 38.19nmol/L (p>0.05), and the prevalence of 
hypovitaminosis D is the same – 75.8%. No data 
about the level of vitamin D in COPD patients in 
Bulgaria are present, but it can be expected to be 
even lower.

According to the studies outside our country 
the incidence of hypovitaminosis D varies be-
tween 31-77%. Table 1 summarizes the data for 
prevalence of vitamin D de�ciency and insuf-
�ciency in COPD patients (Table 1). The concen-
tration of vitamin D in COPD patients is reduced 
when compared to control group (23, 77, 105, 
110, 122). Some studies found relationship with 
lung function and the degree of obstruction (23, 
77, 110, 117), but others didn't con�rm those 
�ndings (91, 122).

Concentration of vitamin D is di�erent in sum-
mer and winter season (4, 88, 89). However, the 
seasonal e�ect in patients with COPD is probably 
lower due to reduced outdoor activity as a conse-
quence of limited pulmonary function (89).

Smoking is a risk factor for vitamin D de�ciency 
(9) and smokers with vitamin D de�ciency are a 
risk group for development of COPD (91). African 
American smokers have a rapid progression of 
the disease, which corresponds to a reduced level 
of vitamin D in these patients (33). More than 50% 
of lung transplant waiting patients with advanced 
lung disease are with vitamin D de�ciency, most 
of which have COPD (47).

Causation
Patients with COPD are a risk group for vitamin 

D de�ciency for several reasons: poor diet (low in-
take); decreased ability of the skin in elderly for 
vitamin D synthesis; reduced sun exposure due 
to reduced outdoor physical activity; enhanced 

ват още тютюнопушенето, хроничното въз-
паление, генетични и епигенетични фактори 
(130). Тютюнопушенето увеличава експресията 
на CYP24A в макрофагите, а оттам и катабо-
лизма на витамин D, намалявайки бионалич-
ността му (фиг. 1) (102).

Към момента за достатъчна се счита концен-
трация на 25(OH)D над 50nmol/L (71), въпре-
ки че някои експерти препоръчват минимум 
75nmol/L за нормално осъществяване на не-
калциемичните функции (61). За българската 
популация е прието ниво на достатъчност 
>50nmol/L, за недостатъчност между 25–49.99 
nmol/L и за дефицит <25nmol/L (1). 
Епидемиология

Недостигът и дефицитът на витамин D са чес-
то срещани при пациенти с ХОББ. 

В България национално репрезентативно 
проучване (n=2 016) показва средно ниво на 
витамин D в общата популация 38.75nmol/L 
и честота на хиповитаминоза D 75.8% (2). Учас-
тниците в това проучване са между 20 и 80 г. 
като в групата над 45г. (каквито са обичайно 
пациентите с ХОББ) средното ниво на витамин 
D е 38.19nmol/L (р>0.05), а честотата на хипо-
витаминоза D е същата – 75.8%. Няма данни 
за нивото на витамин D при пациенти с ХОББ 
в България, но може да се очаква то да е още 
по-ниско.

Според различните проучвания извън на-
шата страна честотата на хиповитаминоза D 
варира между 31-77%. В таблица 1 са обобще-
ни данните за честота на витамин D дефицит и 
недостатъчност при пациенти с ХОББ (табл. 1). 
При съпоставяне с контролна група, концен-
трацията на витамин D при пациенти с ХОББ е 
намалена (23, 77, 105, 110, 122). Част от проуч-
ванията намират връзка с белодробната функ-
ция и степента на обструкция (23, 77, 110, 117), 
но при други това не се потвърждава (91, 122).

Концентрацията на витамин D се различава 
през зимния и летния сезон (4, 88, 89). Въпреки 
това сезонният ефект при пациентите с ХОББ 
вероятно е по-малък поради намаленото изла-
гане на открито като последица от ограничена-
та белодробна функция (89). 

Тютюнопушенето е рисков фактор за ви-
тамин D дефицит (9), а пушачите с витамин D 
дефицит са рискова група за развитие на ХОББ 
(91). Пушачите от афроамерикански произход 
имат по-бърза прогресия на заболяването, 
което съответства на по-ниското ниво на вита-
мин D при тези пациенти (33). Над 50% от чака-
щите за белодробна трансплантация пациенти 
с напреднало белодробно заболяване са с ви-
тамин D дефицит, повечето от които са с ХОББ 
(47).
Причинно-следствена връзка

Пациентите с ХОББ са рискова група за ви-
тамин D дефицит поради няколко причини: 
неправилен хранителен режим (недостатъчен 
прием); намалена способност на кожата при 
възрастни за синтез на витамин D; намалено 
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излагане на слънце поради намалена физиче-
ска активност на открито; усилен катаболизъм 
поради прием на кортикостероиди (КС); нару-
шен метаболизъм поради увредена бъбречна 
функция и намалени резерви в мускулите и 
мастната тъкан поради изчерпване (65).

Същевременно няма пряко доказателство 
за участието на витамин D в патогенезата на 

catabolism due to corticosteroid (CS) intake; im-
paired metabolism due to renal dysfunction and 
reduced reserves in muscle and adipose tissue 
due to depletion (65).

At the same time no direct evidence exists for 
the involvement of vitamin D in the pathogenesis 
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Table 1. Mean level and prevalence of vitamin D de�ciency and insu�ciency in patients with COPD.

Authors N Mean level (nmol/L) % patients with <50nmol/L % patients with 
<25nmol/L

Franco et al. (49) 49 patients with COPD 52 35%

Holmgaard et al. (66) 462 patients with COPD 55.9 44.8%

Janssens et al. (77)
262 patients with COPD  

and 152 healthy smokers

COPD patients: 50
GOLD II – 50.8
GOLD III – 46.9
GOLD IV – 39.9

Healthy smokers – 61.4 
(р<0.05)

COPD patients: 52%;  
GOLD I – 39%;  
GOLD II – 47%;  
GOLD III – 60% 
GOLD IV – 77%

Healthy smokers – 31%

COPD patients: 7.6%
GOLD I – 4.3%;  
GOLD II – 8.1%  

GOLD III –  8.0%  
GOLD IV – 13.3%

Healthy smokers – 2%

Kunisaki et al. (88) 973 patients with COPD 64 32% 8,4%

Kunisaki et al. (89) 196 patients with COPD 62.5 31% 7%

Mahlin et al. (105)
98 patients with COPD  

and 149 healthy controls
51.5

Control group – 57.6 (р<0.05)
53.7%

Control group – 36.8% (р<0.05)
11.1%

Control group – 4.2%

Persson et al. (110)
433 patients with COPD  

and 325 healthy smokers

COPD patients: 62.9;  
GOLD II – 70.1; 
GOLD III – 56.7; 
GOLD IV – 53.9; 

Control group - 62.4 (р>0.05)

COPD patients: 33%
GOLD II – 20%
GOLD III – 43% 
GOLD IV – 55%

Control group - 34% 

Puhan et al. (112) 356 patients with COPD 38.7 77% 29.8%

Romme et al. (117) 151 patients with COPD 58%

Verboom et al. (141) 244 patients with COPD 43.4%

Табл. 1. Средна стойност и честота на витамин D дефицит и недостатъчност при пациенти с ХОББ.

Автори N Средна стойност (nmol/L) % пациенти с <50nmol/L % пациенти  
с <25nmol/L

Franco et al. (49) 49 пациента с ХОББ 52 35%

Holmgaard et al. (66) 462 пациента с ХОББ 55.9 44.8%

Janssens et al. (77)
262 пациента с ХОББ и 

152 здрави пушачи

Общо: 50
GOLD II – 50.8
GOLD III – 46.9
GOLD IV – 39.9

Здрави пушачи – 61.4 (р<0.05)

Общо: 52%; 
GOLD I – 39%; 
GOLD II – 47%; 
GOLD III – 60% 
GOLD IV – 77%

Здрави пушачи – 31%

Общо: 7.6%
GOLD I – 4.3%; 
GOLD II – 8.1% 

GOLD III –  8.0% 
GOLD IV – 13.3%

Здрави пушачи – 2%

Kunisaki et al. (88) 973 пациента с ХОББ 64 32% 8,4%

Kunisaki et al. (89) 196 пациента с ХОББ 62.5 31% 7%

Mahlin et al. (105)
98 пациента с ХОББ  

и 149 здрави контроли

51.5
Контролна група - 57.6 

(р<0.05)

53.7%
Контролна група - 36.8% 

(р<0.05)

11.1%
Контролна група - 

4.2%

Persson et al. (110)
433 пациента с ХОББ  
и 325 здрави пушачи

Общо: 62.9;  
GOLD II – 70.1; 
GOLD III – 56.7; 
GOLD IV – 53.9; 

Контролна група - 62.4 
(р>0.05)

Общо: 33%
GOLD II – 20%
GOLD III – 43% 
GOLD IV – 55%

34% при контролна група

Puhan et al. (112) 356 пациента с ХОББ 38.7 77% 29.8%

Romme et al. (117) 151 пациента с ХОББ 58%

Verboom et al. (141) 244 пациента с ХОББ 43.4%
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ХОББ. Не е проучен и въпросът за хода на за-
боляването при субституиране с витамин D. 
Дефицитът му обаче се отразява негативно 
при тези пациенти поради нарушенията в кал-
циемичните и некалциемични функции на ви-
тамин D.

Витамин D дефицитът вероятно е после-
дица от ХОББ. Наличието му е свързано с 
влошено протичане на заболяването (78).

Калциемични функции
Серумната концентрация на 25-ОНD е про-

порционална на минералната плътност и об-
ратно пропорционална на концентрацията на 
паратхормона. Последният поддържа калцие-
вата хомеостаза като извлича калция от кос-
тите, водейки до остеопения, остеопороза и 
увеличен риск от фрактури (21, 43).

1.25(ОН)2D осъществява калциемичната 
си функция чрез свързване с VDR, който се 
свързва със специфични ДНК последовател-
ности (VDREs) и регулира голям брой гени. 
Активирането на VDR в черва, кости, бъбреци 
и паратиреоидни жлези поддържа нормална 
концентрацията на калций и фосфор, а оттам и 
минерализацията на костите (100). 

Ниското ниво на витамин D е свързано с на-
малена костна плътност при пациенти с ХОББ 
(47, 117). Данните от проучването NHANES III 
показват намалената костна плътност като 
независим рисков фактор за бронхиална об-
струкция (124). Според това проучване почти 
всички жени с тежка ХОББ имат остеопения, 
а 33% от тях имат остеопороза. Мъжкият пол 
е свързан с по-малък, но все пак трикратно 
повишен риск (11% от мъжете имат остеопо-
роза, 60% – остеопения).  Проучване показва 
остеопороза или остеопения при 68% от амбу-
латорни пациенти с ХОББ (81). Резултатите от 
проучването NHANES III (n=14 076) установяват 
силна връзка между серумното ниво на вита-
мин D и белодробната функция (ФВК и ФЕО1) 
(23), но не и с белодробната обструкция (ФЕО1/
ФВК) (148). Свързаната с остеопорозата кифоза 
намалява движението на ребрата и функцията 
на инспираторната мускулатура, и е причина 
за намалени стойности на ФЕО1 и ФВК (120). 
Витамин D предпазва от остеопороза и нис-
коенергийни фрактури. Открита е връзка 
между тежестта на ХОББ и броя на фрактурите 
(115). ФВК и ТБК намаляват правопропорцио-
нално на броя на вертебралните фрактури (95), 
а превенцията им съхранява белодробната 
функция (107).

Витамин D дефицитът има основна роля 
за възникването на остеопороза, която е 
причина за вертебрални фрактури и пос-
ледващо влошаване на дихателната функ-
ция при пациенти с ХОББ.
Некалциемични функции

Около 3% от целия геном на човека се регу-
лира от витамин D (139). Той притежава анти-
бактериални, противовъзпалителни, и анти-

of COPD. To our knowledge, there haven’t been 
any studies on the course of the disease after sub-
stitution with vitamin D. Its de�ciency however 
plays negative role in these patients because of 
impairment of the calcemic and non-calcemic 
functions of vitamin D.

Vitamin D de�ciency is probably a conse-
quence of COPD. Its presence is associated 
with a worse course of the disease (78).

Calcemic functions
Serum concentration at 25(OH)D is proportional 

to the mineral density and inversely proportional 
to the concentration of the parathyroid hormone. 
The latter maintains calcium homeostasis by 
extracting calcium from the bones, leading to os-
teopenia, osteoporosis and increased risk of frac-
tures (21, 43).

1.25(OH)2D performs its calcemic function by 
binding to the VDR, which binds to speci�c DNA 
sequences (VDREs) and regulates a large number 
of genes. The activation of the VDR in the intes-
tine, bone, kidney and parathyroid gland main-
tains normal concentration of calcium and phos-
phorus, and hence the mineralization of the 
bones (100).

The low level of vitamin D is related to de-
creased bone density in patients with COPD (47, 
117). Data from NHANES III study showed re-
duced bone density as an independent risk factor 
for bronchial obstruction (124). According to this 
study, almost all women with severe COPD have 
osteopenia and 33% of them have osteoporosis. 
The risk for osteopenia and osteorporosis in male 
patients is lower than that for female patients, but 
it is still threefold that of the general population 
(11% of men have osteoporosis, 60% – osteope-
nia). Study shows osteoporosis or osteopenia in 
68% of outpatients with COPD (81). The results of  
NHANES III study (n=14 076) found a strong rela-
tionship between serum vitamin D level and lung 
function (FVC and FEV1) (23), but not with pulmo-
nary obstruction (FEV1/FVC) (148). Osteoporosis-
related kyphosis reduces the movement of the 
ribs and the function of the inspiratory muscles 
and causes reduction of FEV1 and FVC (120). Vi-
tamin D prevents osteoporosis and pathologic 
fractures. There is relationship between the se-
verity of COPD and the number of fractures (115). 
FVC and TLC decreased proportionally with the 
number of vertebral fractures (95) and their pre-
vention preserves the lung function (107).

Vitamin D de�ciency plays a key role in the 
occurrence of osteoporosis, which causes ver-
tebral fractures and subsequent deterioration 
of respiratory function in patients with COPD.

Non-calcemic functions
About 3% of the entire genome of a human is 

regulated by vitamin D (139). It possesses antibac-
terial, anti-in�ammatory, and antiproliferative ef-
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пролиферативни ефекти (8) като влияе и върху 
функцията на белодробната гладкомускулна 
тъкан (12). Също така дефицитът на витамин D 
допринася за някои придружаващи заболява-
ния при ХОББ като мускулна дисфункция, сър-
дечносъдови заболявания, диабет и карцином 
(78). 

Антибактериална функция и честота на ек-
зацербациите

Недостатъчното количество витамин D 
допринася за дихателни инфекции и коло-
низация на дихателните пътища (153), което 
увеличава честотата на хоспитализациите и 
ускорява прогресията на ХОББ. Пациентите с 
ХОББ имат повишен риск за развитие на пнев-
мония и белодробен карцином, а при съвмест-
ното съществуване на последните са открити 
нарушения в клетъчния имунитет (намаление 
на CD3 и CD4), увеличаващи честотата на ус-
ложненията (133).

Витамин D е мощен стимулатор на вроде-
ния имунитет при инфекция (6). Ниската му 
серумна концентрация при пациенти с рахит 
корелира с намалена фагоцитна активност 
на макрофагите (128), която е обратима при 
субституция (17). По подобен начин витамин 
D възстановява нарушената хемотактична и 
фагоцитна способност на макрофагите при па-
циенти с ХОББ (28, 134). Антибактериалната му 
активност се осъществява чрез фосфатидили-
нозитол-3-киназа (125).

Епителните клетки на дихателните пътища 
са важен източник на витамин D като произ-
веждат ензими (CYP27B1), способни да пре-
връщат 25-ОНD в активен 1.25(ОН)2D (56). 
Последният регулира възпалителния отговор 
при вирусна инфекция чрез NF-kB инхибитор. 
Това води до намаляване на производството 
на хемокини и цитокини при поддържане на 
антивирусната активност (56, 57). 

Част от антибактериалната защита (анти-
микробни пептиди) се регулира и от VDRE 
(144). Локалното увеличение на витамин D и 
неговия рецептор в моноцитите стимулира 
производството на антимикробния пептид 
кателицидин (LL-37) (53) като подобрява въ-
треклетъчната ерадикация на mycobacterium 
tuberculosis (101, 116). Освен това витамин D 
улеснява автофагията и локализацията на M. 
tuberculosis (151), а пациентите с ХОББ са рис-
кова група за развитие на туберкулоза (70). 
Кателицидинът се експресира върху епитела 
на дихателните пътища, субмукозните жлези 
и в секреторните гранули на макрофагите и 
неутрофилите (11) и е ефективен и при реди-
ца устойчиви на антибиотици причинители 
като Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 
aureus, Chlamydophila pneumoniae и различ-
ни вируси (14, 54, 137). В допълнение витамин 
D регулира и експресията на антимикробния 
пептид дефензин-β2 (144). 

Ниското ниво на витамин D се свързва с 
повишена възприемчивост към инфекции, 

fects (8), and also a�ects the function of the lung 
smooth muscle tissue (12). In addition vitamin D 
de�ciency contributes to some comorbid diseas-
es in COPD patients such as muscle dysfunction, 
cardiovascular diseases, diabetes and cancer (78).

Antibacterial function and frequency of exacer-
bations

Insu�cient vitamin D levels contribute to respi-
ratory infections and colonization of the respira-
tory system (153), which increases the frequency 
of hospitalization, and accelerates progression of 
COPD. Patients with COPD are at increased risk of 
developing pneumonia and lung cancer and their 
coexistence is associated with impairment in cel-
lular immunity (reduction of CD3 and CD4), which 
increases the frequency of complications (133).

Vitamin D is a potent stimulator of innate im-
munity upon infection (6). Its low serum concen-
tration in patients with rickets correlates with 
decreased phagocytic activity of macrophages 
(128) that is reversible with substitution (17). 
Similarly, vitamin D restores impaired chemotac-
tic and phagocytic ability of macrophages in pa-
tients with COPD (28, 134). Its antibacterial activ-
ity is performed via phosphatidylinositol-3-kinase 
(125).

Epithelial cells of the respiratory tract are an 
important source of vitamin D, contributing to 
its synthesis by producing enzymes (CYP27B1), 
which are able to convert 25(OH)D to active 
1.25(OH)2D (56). The latter regulates the in�am-
matory response in viral infection by NF-kB inhibi-
tor. This leads to a reduction in the production of 
chemokines and cytokines via the maintenance 
of antiviral activity (56, 57).

Part of antibacterial defense (antimicrobial 
peptides) is regulated by the VDRE (144). Lo-
cal increase of vitamin D and its receptor in the 
monocytes stimulate the synthesis of antimicro-
bial peptide cathelicidin (LL-37) (53) thus improv-
ing the intracellular eradication of mycobacte-
rium tuberculosis (101, 116). Moreover, vitamin 
D facilitates the autophagy and localization of 
M. tuberculosis (151) and patients with COPD are 
risk group for development of tuberculosis (70). 
The cathelicidin is expressed on the airway epi-
thelium, submucosal glands and in the secretory 
granules of macrophages and neutrophils (11), 
and is also e�ective in a number of antibiotic-
resistant pathogens such as Pseudomonas aeru-
ginosa, Staphylococcus aureus, Chlamydophila 
pneumoniae and some viruses (14, 54, 138). In 
addition, vitamin D also regulates the expression 
of the antimicrobial peptide defensin-β2 (144).

The low level of vitamin D is associated 
with increased susceptibility to infections, es-
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pecially in patients with COPD (OR 2.26) (32, 51, 
59). The results of NHANES III study show an in-
verse correlation between the level of 25(OH)D 
and incidence of infections of the upper airways 
in patients with asthma. A similar trend was ob-
served in patients with COPD, but it did not reach 
statistical signi�cance (51). A meta-analysis of 11 
studies, however, showed a signi�cant reduction 
in the risk of respiratory infections with vitamin D 
substitution (p=0.0014, OR 0.64; 95%CI 0.49-0.84) 
(18). This e�ect is 3.5 times stronger for a daily in-
take of vitamin D, compared with bolus adminis-
tration (large doses with over interval of time) (OR 
0.51 versus OR 0.86).

According to another study, patients with vita-
min D de�ciency (<25nmol/L) had the highest risk 
of exacerbation (2.2±5.3), which has led some 
clinicians to use it as a marker for risk of exacer-
bation (58). A similar study found no relationship 
between vitamin D and an increased incidence 
of exacerbations and mortality (112). Prospective 
studies also found no relationship between mor-
tality (66), exacerbations, incidence of rhinovirus 
infection and VDR polymorphisms and the level 
of vitamin D in COPD patients (113). Low concen-
tration of vitamin D is associated with reduced 
quality of life, measured by questionnaires, but 
not with the frequency of exacerbations and the 
time to �rst exacerbation (88). The �rst random-
ized trial investigating the e�ect of vitamin D sub-
stitution on exacerbations in COPD failed to show 
a positive e�ect, probably due to small sample 
size (n=182) (96). Such e�ect, however, was ob-
served in the subgroup with vitamin D de�ciency 
(OR 0.57; 95%CI 0.33-0.98) (96).

Data about the e�ect of vitamin D on exac-
erbations in patients with COPD are mixed. 
These studies suggest a more complex relation-
ship between exacerbations and vitamin D. It is 
not clear whether the lack of e�cacy of vitamin 
D substitution is associated with intracellular re-
sistance to vitamin D or lack of supplementation 
e�ect. Seasonal reduction in the level of vitamin 
D may contribute to the increased incidence of 
lung infections in winter. Achieving the normal 
vitamin D levels in patients with COPD stimulate 
innate immunity against viral and bacterial infec-
tions and may have a bene�cial e�ect on immu-
nity and the frequency of exacerbations.

Immunomodulatory function (anti-inammatory 
function)

In COPD processes of in�ammation, oxidative 
stress and imbalance proteases/antiproteases are 
taking place. Vitamin D is also a part of these pro-
cesses (8, 41). Direct damage to the epithelial cells 
due to toxic particles activates toll-like receptors 
and alveolar macrophages, enhances NF-kB-

особено при пациенти с ХОББ (OR 2.26) (32, 
51, 59). Резултатите от проучването NHANES III 
показват обратна зависимост между нивото 
на 25-ОНD и честотата на инфекциите на гор-
ни дихателни пътища при пациенти с астма. 
Подобна тенденция се наблюдава и при па-
циенти с ХОББ, но тя не достига статистическа 
значимост (51). Метаанализ на 11 проучвания 
обаче показва значимо намаляване на риска 
от дихателни инфекции при витамин D субсти-
туция (p=0.0014, OR 0.64; 95% CI 0.49-0.84) (18). 
Този ефект е 3.5 пъти по-силен при ежедневен 
прием на витамин D, сравнен с болус прием 
(големи дози през интервал от време) (OR 0.51 
срещу OR 0.86). 

Според друго проучване пациентите с ви-
тамин D дефицит (<25nmol/L) имат най-висок 
риск от екзацербация (2.2±5.3), което дава ос-
нование на някои автори за употребата му като 
маркер за риск от екзацербация (58). Подобно 
проучване не открива зависимост между ви-
тамин D и увеличена честота на екзацербации 
и смъртност (112). Проспективни проучвания 
също не намират връзка между смъртността 
(66), екзацербациите, честота на риновирусна 
инфекция и VDR полиморфизми в зависимост 
от нивото на витамин D при пациенти с ХОББ 
(113). Ниската концентрация на витамин D е 
свързана с влошено качество на живот, изме-
рено чрез въпросници, но не и с честотата на 
екзацербациите и с времето до поява на пър-
вата екзацербация (88). Първото рандомизи-
рано проучване, изследващо влиянието на ви-
тамин D субституция върху екзацербации при 
ХОББ не успява да покаже положителен ефект, 
вероятно поради малката извадка (n=182) (96). 
Такъв обаче се наблюдава в подгрупата с вита-
мин D дефицит (OR 0.57; 95% CI 0.33 – 0.98) (96).

Данните за влиянието на витамин D вър-
ху екзацербациите при пациенти с ХОББ 
са разнопосочни. Тези проучвания загатват 
за по-комплексна връзка между екзацерба-
циите и витамин D. Не е ясно дали липсата на 
ефективност на витамин D субституцията е 
свързана с вътреклетъчна резистентност към 
витамин D или с липса на ефект от корекцията. 
Сезонното намаление на нивото на витамин D 
може да допринесе за увеличената честота на 
белодробни инфекции през зимния период. 
Достигането на нормални стойности на вита-
мин D при пациенти с ХОББ стимулира вроде-
ния имунитет срещу вирусни и бактериални 
инфекции, и може да има благоприятен ефект 
върху имунитета и честотата на екзацербаци-
ите.

Имуномодулираща функция (противовъзпа-
лителна функция)

При ХОББ се наблюдават процеси на възпале-
ние, оксидативен стрес и дисбаланс протеази/
антипротеази. Участие в тях взима и витамин D 
(8, 41). Директното увреждане на епителните 
клетки от токсични частици активира toll-like 
рецептори и алвеоларните макрофаги, усилва 
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NF-kB-зависими възпалителни отговори с пос-
ледващо увеличаване броя на неутрофилите, 
моноцитите и дендритните клетки (38). Про-
гресията на ХОББ е свързана с увеличаване на 
CD4+ и CD8+ клетките (37, 60). 

Всички клетки на придобития имунитет 
(дендритни клетки, моноцити, Т-клетки, В-клет-
ки, NK-клетки) експресират VDR постоянно или 
след имунна стимулация и са чувствителни на 
действието на витамин D. Високите нива на ви-
тамин D потискат матурацията на дендритни-
те клетки като намаляват производството на 
проинфламаторни молекули (IL-2, IL-12, IL-17, 
NFkB, IFN-γ и IL-23) и усилват експресията на IL-
10, което води до увеличаване на регулаторни-
те Т-клетки (7, 46, 82, 109, 140). 

Витамин D участва в придобития имунитет и 
като регулира Т-лимфоцитната пролифера-
ция и функция. Еластиновите фрагменти, които 
се освобождават като резултат от възпаление 
в следствие тютюнопушене (68) стимулират 
Th1 клетки, наблюдавани в тежките стадии на 
ХОББ (94). Биологично активният 1.25(ОН)2D 
подтиска пролиферацията на Тh-лимфоцитите 
(97). Витамин D пренасочва отговора от Th1/
Th17 към Th2, показвайки възможност за пов-
лияване на редица автоимунни заболявания 
(27, 39, 79, 82), а според някои автори ХОББ има 
автоимунна компонента (106). Th17 клетките 
представляват интерес при ХОББ и поради 
това, че IL-17 привлича неутрофили и усилва 
производството на мукус (99). Намаляването 
на тези клетъчни типове би могло да има бла-
гоприятни последици. Най-много екзацерба-
ции на автоимунни заболявания и на ХОББ се 
наблюдават през зимния период, когато нива-
та на витамин D са най-ниски, което допълни-
телно насочва към връзката между витамин D, 
ХОББ и придобития имунитет (69).

1.25(ОН)2D участва в В-клетъчната хомеос-
таза като инхибира пролиферацията и апопто-
зата на активирани В-клетки, и подтиска дифе-
ренцирането на В-лимфоцити до плазматични 
и паметови В клетки (34). 

Дисфункцията на някои вътреклетъчни ен-
зими и рецептори, повлияващи функцията на 
витамин D и VDR водят до проинфламаторно 
състояние при пациенти с ХОББ. Витамин D 
има противовъзпалителен ефект, осъщест-
вяван чрез влиянието му върху Т- и В- лим-
фоцити, дендритни клетки, макрофаги и 
отделяните от тях цитокини. Дефицитът му 
оказва влияние върху хроничното възпале-
ние при ХОББ.
Ремоделиране на белодробната тъкан

Освен пролиферацията, диференциацията 
и апоптозата на различни клетъчни типове, 
1.25(ОН)2D регулира и извънклетъчната хо-
меостаза в структури като бял дроб и кожа 
чрез трансформиращия растежен фактор β 
(TGF-β), матриксните металопротеинази (MMP) 
и активаторите на плазминогена (29, 44, 86). 
В животински модели липсата на VDR води 

dependent in�ammatory responses with a con-
sequent increase in the number of neutrophils, 
monocytes and dendritic cells (38). Progression 
of COPD is associated with an increase in CD4+ 
and CD8+ cells (37, 60).

All cells of the adaptive immunity (dendritic 
cells, monocytes, T-cells, B-cells, NK-cells) express 
the VDR steadily or after immune stimulation and 
are susceptible to the e�ects of high levels of vita-
min D. High levels of vitamin D inhibit the matura-
tion of dendritic cells, reduce production of pro-
in�ammatory molecules (IL-2, IL-12, IL-17, NFkB, 
IFN-γ and IL-23) and enhance the expression of 
IL-10, which leads to an increase in the regulatory 
T-cells (7, 46, 82, 109, 140).

Vitamin D is also involved in acquired immu-
nity by regulating T-lymphocyte proliferation 
and function. Elastin fragments that are released 
as a result of in�ammation due to smoking (68) 
stimulate Th1 cells observed in the severe stages 
of COPD (94). The biologically active 1.25(ОН)2D 
inhibits the proliferation of Th lymphocytes (97). 
Vitamin D shifts Th1/Th17 response to Th2, in-
dicating the possibility of in�uencing a number 
of autoimmune diseases (27, 39, 79, 82), and ac-
cording to some authors COPD have an autoim-
mune component (106). Th17 cells are of interest 
in COPD because IL-17 attracts neutrophils and 
increases the production of mucus (99). The re-
duction of these cell types could have bene�cial 
e�ects. Most exacerbations of autoimmune dis-
eases and COPD occur in winter when vitamin D 
levels are lowest, which further points to the con-
nection between vitamin D, COPD and acquired 
immunity (69).

1.25(OH)2D is involved in the B-cell homeosta-
sis by inhibiting the proliferation and apoptosis of 
activated B-cells and inhibits the di�erentiation 
of B-lymphocytes to plasma and memory B cells 
(34).

Dysfunction of certain intracellular enzymes 
and receptors that are a�ecting the function of 
vitamin D and VDR lead to pro-in�ammatory 
state in COPD. Vitamin D has an anti-in�amma-
tory e�ect, carried out by its e�ects on T-and 
B-lymphocytes, dendritic cells, macrophages 
and released from them cytokines. Its de�-
ciency a�ects chronic in�ammation in COPD.

Remodeling of lung tissue
In addition to proliferation, di�erentiation and 

apoptosis of various cell types, 1.25(OH)2D also 
regulates extracellular homeostasis in structures 
such as the lung and the skin through transform-
ing growth factor β (TGF-β), matrix metallopro-
teinases (MMP) and plasminogen activators (29, 
44, 86). In animal models the lack of VDR lead to 
hyperin�ation of the lungs, increased lung in-
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до свръхраздуване на белия дроб, увеличено 
белодробно възпаление и формиране на лим-
фоидни агрегати (129), докато витамин D дефи-
цитът води до забавяне растежа на белия дроб 
(159), преждевременно остаряване, емфизем, 
атрофия на кожата и остеопороза (115). Вита-
мин D намалява усиления от ММР-9 синтез на 
TNF-алфа в кератиноцитите (9), а дефицитът му 
не намалява активността на ММР-9 и усилената 
дегенерация на белодробния паренхим (126). 
Голямо епидемиологично проучване намира 
връзка между нивото на витамин D и спада на 
белодробната функция, и определя витамин 
D като рисков фактор за развитие на ХОББ (3). 
Други проучвания обаче не откриват статис-
тически значима разлика в концентрацията на 
витамин D при пациентите с ХОББ с бърз и ба-
вен годишен спад на ФЕО1 (89, 91, 113).

Поради ремоделиращия ефект на вита-
мин D върху белодробната тъкан, дефици-
тът му е обсъждан като рисков фактор за 
усилена загуба на белодробна функция при 
пациенти с ХОББ.
Функция на периферната мускулатура

Слабостта на скелетната мускулатура е често 
срещана при умерена и тежка ХОББ и е рисков 
фактор за дихателна недостатъчност и смърт 
(55, 123, 131). За възникването й допринасят 
както липсата на физически упражнения (по-
ради ограничение от задух), така и оксидатив-
ния стрес, системното възпаление, хипоксията 
и употребата на кортикостероиди (40, 42).

Мускулната сила при възрастни хора за-
виси от концентрацията на витамин D (20, 21, 
63, 64, 152). Скелетната мускулатура притежа-
ва VDR и изисква витамин D за нормалното си 
функциониране (21, 64). Открита е зависимост 
между полиморфизми в гена за VDR и силата 
на четириглавия бедрен мускул (67). Скорост-
та на съкращение и силата на мускулната тъ-
кан значимо се подобряват при нарастване на 
концентрацията на витамин D (20, 21). Витамин 
D предизвиква дълготрайни и краткотрайни 
промени съответно чрез геномни (пролифе-
рация и диференциация) и негеномни (регула-
ция) механизми на действие (24).

Загубата на мускулна сила и маса увелича-
ва риска от падания и фрактури. Ниската 
концентрация на витамин D и високата на 
паратхормона са силни независими риско-
ви фактори за загуба на мускулна сила и маса 
(саркопения) (142, 145). Витамин D субститу-
цията намалява броя на паданията при въз-
растни чрез подобряване на мускулната сила 
(50, 83). Метаанализ на 5 рандомизирани про-
учвания (n=1 237) показва намаляване на рис-
ка от фрактури с 22% при прием на витамин D 
в сравнение с плацебо (19). Тези наблюдения 
вероятно се отнасят и за пациенти с ХОББ. 

Открита е връзка между силата на скелетна-
та мускулатура и концентрацията на витамин 
D при пациенти с ХОББ (117). Въпреки тези ре-
зултати голямо проучване не открива връзка 

�ammation and formation of lymphoid aggre-
gates (129), while the vitamin D de�ciency results 
in growth retardation of the lung (159), prema-
ture aging, emphysema, skin atrophy and osteo-
porosis (115). Vitamin D decreases the MMP-9 
enhanced synthesis of TNF-alpha in keratinocytes 
(9), but its de�ciency does not reduce the activ-
ity of MMP-9 and increased degeneration of lung 
parenchyma (126). A large epidemiological study 
found an association between vitamin D levels 
and the decline of lung function and concluded 
that vitamin D is a risk factor for development of 
COPD (3). However, other studies found no signif-
icant di�erence in the concentration of vitamin D 
in patients with COPD with fast and slow annual 
decline in FEV1 (89, 91, 113).

Because the remodeling e�ect of vitamin D 
on lung tissue, its de�ciency is discussed as 
a risk factor for the accelerated loss of lung 
function in COPD patients.

Function on peripheral muscle
Skeletal muscle weakness is common in moder-

ate and severe COPD and is a risk factor for respi-
ratory failure and death (55, 123, 131). Contribut-
ing factors are lack of exercise (due to limitation 
of dyspnea), oxidative stress, systemic in�amma-
tion, hypoxia and the use of corticosteroids (40, 
42).

Muscle strength in the elderly depends on the 
concentration of vitamin D (20, 21, 63, 64, 152). 
Skeletal muscle has VDR and requires vitamin D 
for normal functioning (21, 64). There is correla-
tion between polymorphisms in the gene for VDR 
and the strength of the quadriceps muscle (67). 
The speed and force of contraction of the muscle 
tissue signi�cantly improved with increased con-
centrations of vitamin D (20, 21). Vitamin D causes 
long-term and short-term changes respectively 
by genomic (proliferation and di�erentiation) 
and non-genomic (regulation) mechanisms of ac-
tion (24).

Loss of muscle strength and mass increases the 
risk of falls and fractures. Low concentrations 
of vitamin D and high parathyroid hormone are 
strong independent risk factors for loss of muscle 
strength and mass (sarcopenia) (142, 145). Vita-
min D substitution reduces the number of falls in 
the elderly patients by improving muscle strength 
(50, 83). A meta-analysis of 5 randomized trials 
(n=1 237) shows a decrease in the risk of fracture 
by 22% with vitamin D intake when compared to 
placebo (19). These �ndings are likely to apply to 
patients with COPD.

There is a relationship between the strength of 
the skeletal musculature and the concentration of 
vitamin D in COPD patients (117). Despite these 
results, a large study found no link between vita-
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между витамин D и мускулната сила, и издръж-
ливост при пациенти с ХОББ за разлика от 
здрави контроли, което вероятно е свързано 
с резистентност към витамин D (76). Нормали-
зирането на концентрацията чрез субституция 
също не повлиява физическото състояние (22). 
Въпреки това витамин D може да играе важна 
роля като антиоксидант за профилактика сре-
щу кахексия и саркопения (87). 

Слабостта на скелетната мускулатура е 
често срещана при пациенти с ХОББ. Данни-
те за влиянието на витамин D върху мус-
кулната тъкан не са еднозначни. Витамин D 
субституцията може да повлияе благопри-
ятно мускулната сила.
Витамин D резистентност и епигенетична 
регулация

Тютюнопушенето и оксидативният стрес при 
ХОББ водят до преждевременно остаряване на 
белия дроб (74). Витамин D участва в генната 
експресия на редица възпалителни медиатори 
и регулира гени, свързани с клетъчния цикъл, 
апоптоза, стареене, антиоксиданти и растеж-
ни фактори, които участват при ХОББ (16, 130, 
137). Нарушения в ацетилирането и метили-
рането на хистоните корелират с тежестта на 
заболяването (75). Намалената хистон деаце-
тилаза 2 (HDAC2) води до недостатъчна генна 
репресия, намалена транскрипционна инакти-
вация и последващ продължителен проинфла-
маторен отговор. Активирането на VDR възста-
новява тези нарушения посредством HDAC2 и 
сиртуин 1 деацетилази (SIRT1) (5, 36). Активира-
нето на SIRT1, които са намалени при пациенти 
с ХОББ, забавя клетъчното стареене (114, 150). 
Тютюнопушенето и оксидативният стрес на-
маляват активността на HDAC2 при пациенти 
с ХОББ, което води до проинфламаторно със-
тояние и кортикостероидна резистентност (15, 
16, 90). По подобен начин вероятно възниква 
и резистентност към витамин D, което се по-
твърждава от липсата на резултат от витамин D 
суплементация при пациенти с ХОББ (96). Не е 
изяснен механизмът на влияние на витамин D 
върху кортикостероидната резистентност, но 
се наблюдава възстановяване на способнос-
тта на CD4 клетките да произвеждат IL-10 след 
приложение на дексаметазон при стероид-ре-
зистентна бронхиална астма (149). Витамин D 
не повлиява терапевтичния отговор към инха-
латорни кортикостероиди (90), но съществуват 
данни за премахване на кортикостероидната 
резистентност чрез възстановяване отговора 
на IL-10 (15).

Стимулирането на HDAC2 и SIRT1 чрез 
лекарствени средства (резвератрол, 
SRT1720), хранителен баланс и физическа 
активност в съчетание с противовъзпали-
телни медиатори като КС и витамин D могат 
да имат силен противовъзпалителен ефект 
при пациенти с ХОББ, и да подобрят функ-
цията на витамин D (108).

min D and muscle strength and endurance in pa-
tients with COPD, in contrast to healthy controls. 
This is likely associated with resistance to vitamin 
D (76). Normalization of concentration by substi-
tution did not a�ect the physical condition (22). 
Nevertheless vitamin D may play an important 
role as an antioxidant for the prevention of ca-
chexia and sarcopenia (87).

Skeletal muscle weakness is common in pa-
tients with COPD. Data on the e�ect of vitamin 
D on muscle tissue are not conclusive. Vita-
min D substitution may improve the muscle 
strength.

Vitamin D resistance and epigenetic regulation

Smoking and oxidative stress in COPD leads 
to premature aging of the lung (74). Vitamin D is 
involved in the gene expression of a number of 
in�ammatory mediators and regulate genes re-
lated to cell cycle, apoptosis, aging, antioxidants 
and growth factors that are involved in COPD 
(16, 130, 137). Abnormal methylation and acety-
lation of histones correlates with the severity of 
the disease (75). Decreased histone deacetylase 
2 (HDAC2) leads to insu�cient gene repression, 
reduced transcriptional inactivation and sub-
sequent prolonged proin�ammatory response. 
Activation of VDR restores these disturbances 
through HDAC2 and sirtuin deacetylases 1 (SIRT1) 
(5, 36). Activation of SIRT1, which are reduced in 
patients with COPD, slows cell aging (114, 150). 
Smoking and oxidative stress reduce the activity 
of HDAC2 in COPD patients, which leads to a pro-
in�ammatory state and corticosteroid resistance 
(15, 16, 90). Similarly, it is likely that a resistance 
to vitamin D occurs, which is con�rmed by the 
absence of a result of vitamin D supplementation 
in patients with COPD (96). The mechanism of ac-
tion of vitamin D on the corticosteroid resistance 
has not been fully understood but recovery is ob-
served on the ability of CD4 cells to produce IL-
10 after the administration of dexamethasone in 
steroid-resistant asthma (149). Vitamin D has no 
in�uence on the therapeutic response to inhaled 
corticosteroids (90) but there is evidence for re-
moving corticosteroid resistance by restoring the 
response to IL-10 (15).

Stimulation of HDAC2 and SIRT1 by drugs 
(resveratrol, SRT1720), nutritional balance 
and physical activity in combination with anti-
in�ammatory mediators such as CS and vita-
min D may have strong anti-in�ammatory ef-
fect in patients with COPD and to improve the 
function of vitamin D (108).
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There are genetic changes in COPD patients, 
a�ecting the metabolism of vitamin D. A single 
nucleotide polymorphism (SNP) in the vitamin D 
binding protein (DBP) has been associated with a 
reduced risk of COPD but the mechanism is not 
understood yet (119). Similar mutations in the 
same gene may a�ect the levels of 25(OH)D and 
1.25(OH)2D (10, 72, 73, 77, 84, 93, 132). There is re-
lationship between the power of skeletal muscle 
in patients with COPD and the variations of VDR 
(67). DBP has pleiotropic functions and activates 
macrophages in COPD (146), which explains 
some of the di�erences in the results for vitamin 
D status.

There is evidence for genetic changes in 
COPD patients a�ecting the metabolism of vi-
tamin D that change its level and function.

Comorbid diseases
COPD is a disease that a�ects mainly the lungs, 

but is characterized by systemic in�ammation 
and a number of extrapulmonary manifestations 
(42, 45). Only 1/3 of patients with COPD die due 
to respiratory failure. Main cause of death is lung 
cancer and cardiovascular complications (31). Vi-
tamin D de�ciency is also associated with arterial 
hypertension and congestive heart failure (48, 
143, 158).

Vitamin D is involved in cell proliferation, dif-
ferentiation and apoptosis of normal and tumor 
cells. Its low concentration is associated with an 
increased risk for the development of cancer (13, 
78, 85, 135). Vitamin D level and VDR genotypes 
showed an association with survival of non-small 
cell cancer (156, 157). Vitamin D intake greatly re-
duce the risk of cancer (92). A large prospective 
study shows a 17% reduction in morbidity and 
28% reduction in mortality from cancer while in 
cancers of the gastrointestinal tract mortality de-
creases by 45% with increase in the concentration 
of vitamin D by 25nmol/L (52).

NHANES III study shows an inverse correlation 
between the concentration of vitamin D and the 
presence of diabetes mellitus (121). Intake of 
800IU vitamin D daily reduced the risk of type 
2 diabetes mellitus by 33% (111). Vitamin D de-
�ciency increases insulin resistance, reduces the 
insulin synthesis and is a risk factor of metabolic 
syndrome and diabetes (35). Obesity is a risk fac-
tor for vitamin D de�ciency not only in patients 
with COPD (77, 110, 147) due to reduced bioavail-
ability of 25(OH)D, which is deposited in adipose 
tissue (147).

Several studies report an increased prevalence 
of vitamin D de�ciency in patients with depres-
sion (80, 127) or depressive symptoms (103). Pa-
tients with depression spend less time outdoors 
and have a lower physical activity. These factors 
are associated with more severe COPD and may 

Открити са генетични промени при пациен-
ти с ХОББ, засягащи метаболизма на витамин 
D. Единичен нуклеотиден полиморфизъм (SNP) 
във витамин D свързващия протеин (DBP) е 
свързан с намален риск от ХОББ, като механи-
змът все още не е изяснен (119). Подобни мута-
ции в същия ген могат да повлияят нивата на 
25-ОНD и 1.25(ОН)2D (10, 72, 73, 77, 84, 93, 132). 
Открита е връзка между силата на скелетната 
мускулатура при пациенти с ХОББ и различни 
варианти на VDR (67). DBP има плейотропни 
функции и активира макрофагите при ХОББ 
(146), което обяснява част от разликите в ре-
зултатите по отношение на витамин D статуса.

Открити са генетични промени при паци-
енти с ХОББ, засягащи метаболизма на ви-
тамин D, които повлияват нивата и функци-
ята му.
Коморбидни заболявания

ХОББ е заболяване, засягащо основно белия 
дроб, но характеризиращо се със системно 
възпаление и редица извънбелодробни проя-
ви (42, 45). Само 1/3 от пациентите с ХОББ уми-
рат от дихателна недостатъчност. Основната 
причина за смъртност е белодробен карцином 
и сърдечносъдови усложнения (31). Дефици-
тът на витамин D също се свързва с артериал-
на хипертония и застойна сърдечна недос-
татъчност (48, 143, 158). 

Витамин D участва в клетъчната пролифера-
ция, диференциация и апоптоза на нормални, 
и туморни клетки. Ниската му концентрация се 
свързва с увеличен риск за развитие на някои 
карциноми (13, 78, 85, 135). Нивата на витамин 
D и VDR генотипите показват връзка с прежи-
вяемостта от недребноклетъчен карцином 
(156, 157). Прием на витамин D значително 
редуцира риска от карцином (92). Голямо про-
спективно проучване показва 17% намаление 
на заболяемостта и 28% намаление на смърт-
ността от карцином, като при карциномите на 
стомашно-чревния тракт смъртността намаля-
ва с 45% при увеличение на концентрацията на 
витамин D с 25nmol/L (52). 

Проучването NHANES III показва обратна 
връзка между концентрацията на витамин D 
и наличието на захарен диабет (121). Прием 
на 800IU витамин D дневно намалява риска за 
захарен диабет тип 2 с 33% (111). Витамин D де-
фицитът увеличава инсулиновата резистент-
ност, намалява инсулиновия синтез и е рисков 
фактор за метаболитен синдром, и захарен 
диабет (35). Затлъстяването е рисков фактор 
за витамин D дефицит не само при пациенти с 
ХОББ (77, 110, 147) поради намалената биона-
личност на 25-ОНD, който е депозиран в маст-
ната тъкан (147).

Няколко проучвания откриват повишена 
честота на витамин D дефицит при пациенти с 
депресия (80, 127) или депресивни симптоми 
(103). Пациентите с депресия излизат по-ряд-
ко и имат по-ниска физическа активност. Тези 
фактори са свързани и с по-тежка ХОББ, и мо-
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contribute to the relationship between the level 
of vitamin D and the severity of COPD. One study 
however found no evidence for the presence of 
depression as a risk factor for vitamin D de�ciency 
in patients with COPD when compared with con-
trols (110).

Vitamin D insu�ciency may play a role in the 
development of arterial hypertension and car-
diovascular diseases, cancers, diabetes melli-
tus and depression, which are common in pa-
tients with COPD and have a signi�cant impact 
on quality of life and mortality.

Correction of the de�ciency
According to the Expert Committee daily in-

take of 600IU ensures  su�cient level of vitamin 
D in 97.5% of people aged <70 years. In those of 
age >70 the recommendations are for 800IU daily 
(118). These recommendations are for the general 
population. In patients with COPD who are taking 
CS, it is necessary to use higher doses of vitamin D 
due to increased catabolism (63, 155).

Large doses of vitamin D demonstrate a good 
e�ect on the prevention of fractures (136) and 
preserving of muscle strength (104).

Conclusion
Vitamin D de�ciency and insu�ciency are com-

mon in patients with COPD. According to present 
studies the prevalence varies between 31-77%. 
The low level of vitamin D is related to decreased 
bone density in patients with COPD. Decreased 
bone density is an independent risk factor for 
bronchial obstruction. Prevention of vertebral 
fractures preserves lung function. Vitamin D pos-
ses antibacterial, anti-in�ammatory and antipro-
liferative e�ects and also in�uences the function 
of the pulmonary smooth muscle tissue. Its low 
concentration contributes to some comorbid dis-
eases in COPD such as muscle dysfunction, car-
diovascular diseases, diabetes and cancer. Data 
about the e�ect of vitamin D on exacerbations in 
patients with COPD are mixed. It should be noted 
that the metabolism of vitamin D is not only de-
pendent on the concentration of 25(OH)D. Spe-
cial attention should be paid to locally produced 
1.25(OH)2D and the VDR in the lung and immune 
cells. Understanding the regulatory mechanisms 
of vitamin D will identify which group of COPD 
patients would most bene�t from substitution 
therapy.

COPD is a systemic disease which is associated 
with recurrent infections, systemic in�ammation, 
muscular dysfunction and a signi�cant number 
of comorbidities. Vitamin D plays a role in all of 
these characteristics in the course of COPD. Exist-
ing data points to the potential bene�t of vitamin 
D in the prevention or treatment of COPD.

гат да допринесат за връзката между нивото 
на витамин D и тежестта на ХОББ. Проучване 
обаче не показва наличието на депресия като 
рисков фактор  за витамин D дефицит при па-
циенти с ХОББ, сравнено с контроли  (110).

Недостигът на витамин D може да има 
роля за развитието на артериална хипер-
тония и сърдечносъдови заболявания, кар-
циноми, захарен диабет и депресия, които 
са често срещани при пациенти с ХОББ, и 
имат съществено влияние върху качество-
то на живот и смъртността.
Корекция на дефицита

Според експертен комитет ежедневен при-
ем на 600IU осигурява достатъчно ниво на ви-
тамин D при 97.5% от хората на възраст до 70 
г. При възраст над 70 г. се препоръчва 800IU 
дневно (118). Тези препоръки са за общата по-
пулация. При пациенти с ХОББ, които провеж-
дат лечение с КС, е необходимо приложение на 
по-високи дози витамин D поради увеличения 
катаболизъм (63, 155).

Големи дози витамин D показват добър 
ефект по отношение профилактика на фрак-
турите (136) и съхраняване на мускулната сила 
(104).
Заключение

Недостигът и дефицитът на витамин D са 
често срещани при пациенти с ХОББ. Според 
различните проучвания честотата им варира 
между 31-77%. Ниското ниво на витамин D е 
свързано с намалена костна плътност при па-
циенти с ХОББ. Намалената костна плътност 
е независим рисков фактор за бронхиална 
обструкция. Превенцията на вертебралните 
фрактури съхранява белодробната функция. 
Витамин D притежава антибактериални, проти-
вовъзпалителни, и антипролиферативни ефек-
ти като влияе и върху функцията на белодроб-
ната гладкомускулна тъкан. Намалената му 
концентрация допринася и за някои придру-
жаващи заболявания при ХОББ като мускулна 
дисфункция, сърдечносъдови заболявания, 
диабет и карцином. Данните за влиянието на 
витамин D върху екзацербациите при пациен-
ти с ХОББ са разнопосочни. Трябва да се отбе-
лежи, че метаболизмът на витамин D не зависи 
само от концентрацията на 25(OH)D. Специал-
но внимание трябва да се обърне на локално 
продуцирания 1.25(ОН)2D и VDR в белия дроб 
и имунните клетки. Разбирането на вътрешните 
регулаторни механизми на витамин D ще уста-
нови кои пациенти с ХОББ биха имали най-го-
ляма полза от субституираща терапия.

ХОББ е системно заболяване, което е свър-
зано с повтарящи се инфекции, системно въз-
паление, мускулна дисфункция и значителен 
брой коморбидности. Витамин D играе роля 
във всички тези особености на протичането на 
ХОББ. Съществуващите данни насочват за по-
тенциалната полза на витамин D в превенция-
та или терапията на ХОББ.
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МНОГОТО ЛИЦА  
НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА 

Резюме
Бронхиалната астма е хетерогенно заболяване, съставено от множество различни субгрупи, 

които се различават по начало на появата, екзацербации, възпалителен статус и отговор на те-
рапията. В последните години усилията са насочени към подобрение разбирането на подгрупи-
те и определяне на биомаркерите за всеки от тези фенотипове. Класифицирането на пациенти 
с бронхиална астма на базата на фенотип/ендотип дава възможност за нова таргетна терапия и 
ендотип специфично лечение.
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Abstract
Bronchial asthma is a heterogeneous disease, consisting of a plurality of di�erent subgroups, which 

di�er in the point of onset, exacerbations, in�ammatory status and response to therapy. In recent 
years, e�orts have been directed to improving the understanding of the subgroups and identi�cation 
of biomarkers for each of these phenotypes. Classi�cation of patients with bronchial asthma according 
the basis of phenotypes/endotypes allows for new target therapy and endotype speci�c treatment.
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Бронхиалната астма е хетерогенно заболява-
не, съставено от множество различни субгру-
пи. Фенотипът на заболяването може сигни-
фикантно да промени избора на диагностичен 
тест, дългосрочната прогноза и най-важно да 
предвиди отговора към специфична фармако-
терапия. 

Терминът фенотип се използва за описание 
на субтиповете астма, като се фокусират види-
мите характеристики на организма, резултат 
от взаимодействието между гените и заоби-
калящата среда (3, 5, 13).  Молекулярният фе-
нотип съответства на връзката на клиничния 
фенотип с патологичните процеси на молеку-
лярно ниво. Той включва патобиологични ха-
рактеристики и биомаркерите (4). 

Въвеждането на термина ендотип е с оглед 
етиологията и определящите патобиологич-
ни характеристики. Пълната дефиниция на 
ендотип включва естествената история, ге-
нетичната и клинична характеристика, про-
изтичащи от специфичната патобиология, 
асоциирана с биомаркерите и отговора на 
терапията (36). Ендотипът се определя като 
интеграция на специфични идентифицирани 
патологични процеси, инхибицията на които 
довежда критично до елементарни клинични 
характеристики (6). Той може да бъде напъл-
но дефиниран, когато се инхибира специфи-
чен молекулярен път, водещ до подобрение 
на клиничните резултати. 
Възпалителни биомаркери
Възпалителни клетки

Еозинофилният брой е повишен сигнифи-
кантно при тежка форма на астма с късно на-
чало. Клетките Th2 са отговорни за еозинофил-
ната инфилтрация в дихателните пътища и за 
главните цитокини, влияещи на инфлукса на 
еозинофили, в това число IL-4, IL-5 и IL-13 (8, 
9). IL-5 определя диференцияцията, преживяе-
мостта и хемотаксиса на еозинофилите. IL-4 и 
IL-13 повишават регулацията на адхезионните 
молекули и навлизането на еозинофили в тъ-
каните. Наличие на повишен брой на еозино-
фили в кръвта или спутума обикновено е дока-
зателство за Th2-тип възпаление (35).
Протеини

Th2 цитокини се изследват в бронхиални 
промивни води, но практически не се прилага 
рутинно за определяне на фенотипа. Наскоро 
изследователи идентифицираха деривати на 
протеини в БАЛ течност, които са асоциирани 
с Th2 възпаление, което може да се прилага за 
фенотипизиране на бронхиалната астма (14). 
При лека астма и кортикостероидно повлия-
ващи се пациенти, чрез брашинг биопсия на 
епителни клетки изследователи са установи-
ли експресия на три гена, които са с повишена 
регулация от Th2 цитокини –  IL-13, включващ 
POSTIN, който кодира периостин; CLCA1 – ко-
дира калций-активирани хлорни канали регу-
латор1 и SERPINB2, който кодира серпин пеп-
тидаза инхибитор клон В, член 2 (33).

Bronchial asthma is a heterogeneous disease, 
consisting of a plurality of di�erent subgroups. 
The phenotype of the disease can signi�cantly al-
ter the choice of diagnostic test, long-term prog-
nosis and most important to predict response to 
speci�c pharmacotherapy. 

Phenotype term used to describe  asthma sub-
types focusing the visual characteristics of the 
body resulting from the interaction between the 
genes and the surrounding medium (3, 5, 13). The 
molecular phenotypes corresponds to the rela-
tion between the clinical phenotype and patho-
logical processes at the molecular level. It includes 
patobiological features and biomarkers (4). 

The introduction of the term is in order endo-
type etiology and patobiological de�ning char-
acteristics. The full de�nition of an endotype 
includes the natural history, genetic and clinical 
characteristics resulting from the speci�c patho-
biology associated with biomarkers and response 
to therapy (36). Endotype is determined by inte-
gration of the speci�c identi�ed pathologies, the 
inhibition of which leads to simple critical clinical 
characteristics (6). It can be completely de�ned as 
to inhibit a speci�c molecular pathway leading to 
the improvement of the clinical outcome. 

In�ammatory biomarkers 
In�ammatory cells 

Eosinophil numbers are signi�cantly increased 
in severe asthma with late onset. Th2 cells are re-
sponsible for eosinophil in�ltration in the airways 
and major cytokines responsible for the in�ux of 
eosinophils, including IL-4, IL-5 and IL-13 (8, 9). 
IL-5 de�nes di�erentiation, survival and chemo-
taxis of eosinophils. IL-4 and IL-13 increase the 
regulation of adhesion molecules and the intro-
duction of eosinophils in the tissue. The presence 
of an increased number of eosinophils in blood 
or sputum is usually evidence of Th2-type in�am-
mation (35). 

Proteins 
Th2 cytokines were tested in bronchial wash-

ings, but practically is not routinely used to de-
termine the phenotype. Recently, researchers 
have identi�ed protein derivatives of BAL �uid, 
which are associated with Th2 in�ammation and 
may be applied to the phenotyping of bronchial 
asthma (14). In mild asthma and corticosteroid 
naive patients by brashing biopsy of epithelial 
cells, researchers have identi�ed the expression 
of three genes that are upregulated by Th2 cyto-
kines - IL-13, comprising POSTIN, which encodes 
a periostin; CLCA1-encodes the calcium-activat-
ed chloride channels regulator1 and SERPINB2, 
which encodes serpin peptidase inhibitor clone 
B, member 2 (33). 
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Издишан азотен окис
Азотният окис се произвежда чрез ензима 

азотноокисна синтатаза, която е под директен 
контрол на Th2 цитокин IL-13. Повишени нива 
на азотен окис в издишан въздух съответства 
на повишена активност на IL-13 и индицира на-
личие на Th2  фенотип (1, 2, 15, 19, 20).
Молекулярни фенотипи

Счита се, че астмата e Th2 заболяване с по-
вишаване на IgE и еозинофилно възпаление 
причинено от повишени нива на Th2- цитоки-
ни. Клетъчният имунен процес е представен 
на Фиг.1 Наивните Т-клетки получават алер-
генното присъствие от дендритните клетки. 
Процесът започва с развитието на Th2  клетки 
и тяхната продукция на цитокини IL-4, IL-5  и IL-
13. Цитокините стимулират алергичното и ео-
зинофилно възпаление, промените в епитела и 
гладката мускулатура. Наивнитe Т-клетки също 
се диференцират до Th1 или Th17  в зависи-
мост от цитокините. Th1 и Th17 стимулират и 
индуцират неутрофилното възпаление. 

Exhaled nitric oxide 
Nitric oxide is produced by the enzyme nitric 

oxide synthetase, which is under the direct con-
trol of Th2 cytokine IL-13. Elevated levels of nitric 
oxide in exhaled air correspond to an increased 
activity of IL-13 and indicate the presence of Th2 
phenotype (1-3, 15, 19, 20). 
Molecular phenotypes 

Asthma is considered Th2 disease with in-
creased IgE and eosinophilic in�ammation 
caused by increased levels of Th2 type cytokines. 
The cellular immune process is shown in Fig.1 T 
cell is received allergen presentation by dendritic 
cells. The pathway starts with Th2 cells develop-
ment and their production of IL-4, IL-5 and IL-13.  
These cytokines stimulate allergic and eosino-
philic in�ammation, epithelial and smooth-mus-
cle changes. Naïve Т-cells are also di�erentiated 
to Th1 or Th17 depending of cytokines. Th1 cell 
and Th17 cell stimulate and induce neutrophilic 
in�ammation. 

В Th2 молекулярен фенотип на астмата се 
включват някои, но не всички пациенти с тра-
диционна алергична астма с ранно начало, 
също така някои пациенти с астма при усилие 
и персистираща еозинофилна астма с късно 
начало (Табл. 1). 

 Тези пациенти имат атопия, еозинофилно 
възпаление и отговор към кортикостероиди. 
Маркерите, включващи кръвни еозинофили, 
периостин и издишан азотен окис, може да се 
използват за диференцирането на Th2 подо-
бен фенотип. Използването на тези биомарке-
ри подобрява възможностите за идентифици-
ране на Th2 таргетна терапия и повлияване на 

Th2 molecular phenotype of asthma include 
some, but not all patients with allergic asthma 
traditional early onset. Some patients with e�ort 
asthma and persistent eosinophilic asthma with 
late onset are also included (Table 1).

 
These patients have atopy, eosinophilic in�am-

mation and respond to corticosteroids. Markers 
including blood eosinophils, periostin and ex-
haled nitric oxide can be used for di�erentiation 
of Th2 phenotype similar. Using these biomarkers 
enhances identi�cation of Th2 targeted therapy 
and a�ect the outcome of the treatment. Re-
sponse to treatment varies even when Th2 such 

Фиг. 1. Клетъчен имунен 
отговор в дихателните 
пътища при бронхиална 
астма (16).

Fig. 1. T-cell immune 
response in the airway of 
asthmatic patients (16).
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изхода от лечение. Отговорът на лечението ва-
рира дори при Th2 подобни пациенти (17). Така 
някои пациенти отговарят по-добре на IL-4/13 
директна терапия, докато друга група отговаря 
по-добре на директна терапия с IL-5  (41). 

Потенциално Th2 асоциирани фенотипи (38) са:
1. Бронхоспазъм индуциран от усилие – леко 

заболяване, асоциирано с мастоцити, IL-9 от-
говор.

2. Лека с ранно начало алергична астма – на-
следствена, кортикостероид чувствителна, 
IL-4/IL-13  отговор.

3.  Eозинофилна астма с късно начало – назал-
ни полипи, аспиринова чувствителност, IL-5 
отговор.

4. Тежка с ранно начало алергична астма – на-
следствена, слаба чувствителност към кор-
тикостероиди, но IL-4/IL-13 отговор.
Не-Th2 асоцииран фенотип на астмата оста-

ва по-слабо дефиниран. Той се определя чрез 

patients (17). Thus, some patients respond better 
to IL-4/13 direct therapy, while another group re-
sponds better direct therapy with IL- 5 (41).

Potentially associated Th2 endotype (38) are:
1. Bronchoconstriction induced by exercise –

mild disease associated with mast cells, IL- 9 
response.

2. Mild early-onset allergic asthma – hereditary, 
corticosteroids sensitive IL-4/IL-13 response.

3. Late-onset eosinophilic asthma – nasal polyps, 
aspirin sensitivity, IL- 5 response.

4. Severe early-onset allergic asthma – hereditary, 
low sensitivity to corticosteroids, but IL-4/IL-13 
response.
Non-Th2 phenotype associated asthma re-

mains a poorly de�ned. It was determined by the 

Табл. 1. Фенотипове бронхиална астма (41).

Фенотип Видове Клинична  
характеристика

Физиологична  
характеристика Биомаркери Гени Отговор на терапия

Th2 астма
Алергична  

с ранно начало
Ранно начало,  
лека до тежка

Алергични симптоми  
и други заболявания

Cпецифични IgE, Th2 
цитокини

17q12Th2 -  
свързани гени

КС, Th2 таргет

Еозинофилна,  
с късно начало

Начало при 
възрастни, 
често тежка

Малко алергична
Рефрактерна на КС 
еозинофилия, IL-5

Отговор на антитела на IL-5 и 
цистенил левкотриенови модифи-

катори, КС-резистентна

Индуцирана 
при усилие

Лека, интермитентна  
при усилие

Активация на масто-
цити, Th2 цитокини, 

цистенил левкотриени

Отговор на цистенил левкотриенови 
модификатори, бета2 антигонисти и 

антитела към IL-9

Не Th2 астма
Свързана  

със затлъстяване
Начало при 
възрастни

Предимно при жени, симп-
томатична, малко изяснена 

бронхиална хиперреактивност

Липса на Th2 биомар-
кери, оксидативен 

стрес, ADMA

Отговор при отслабване, антиокси-
данти и възможност за хормонална 

терапия

Неутрофилна
Нисък FEV1, повече блокиран 

газ
Неутрофили в храчка, 

Th17 път, IL-8
Възможен отговор към макролиди

Тютюнопушене
Пасивно 

или активно
Влошен FEV1, резистентност 

към стероиди
Нисък FeNO

Възможен отговор при спиране на 
тютюнопушенето

ADMA - асматичен ди-метил аргинин

Тable 1. Asthma phenotypes (41).

Phenotype Type Clinical History Physiological characteristics Biomarkers Genetics Response to therapy

Th2 asthma Early onset allergic
Early onset,  

mild to severe
Allergic symptoms  
and other deseases

Speci�c Ig, Th2 
cytokines

17q12Th2 -  
related genes

CS responce, Th2 target

Late onset 
eosinophilic

Adult onset, often 
sever

Less allergic
CS-refractory, 

eosinophilia, IL-5

Responce to antibody IL-5 and 
cysteinyl leukotrien modi�ers, 

CS-responce

Exercise included Mild, intermittent with exrcise
Activated mast cells, 

Th2 cytokines, cysteinyl 
leukotrienes

Responce to antibody cysteinyl 
leukotrien modi�ers, CS-refractory

Non Th2 
asthma

Obesity-related Adult onset
Women are primary a�ected, 

very symphtomatic, airway 
hyperresponciveness less clear

Lack of Th2 
biomarkers, oxidative 

stress, ADMA

Respone to weight loss, antioxidants 
and possibly to hormonal therapy

Neurophilic Low FEV1, more air trapping
Neurophils in sputum, 

Th17 path, IL-8
Possibly responce to macrolides

Smoking
Active and passive 

smoking
Deteriorating FEV1,  

CS resistance
Low FeNO Possibly responce to quitting smoking

ADMA - asthmetric dimethil argine
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липса на биомаркери асоциирани с Th2-по-
добна астма и се състои от слабо дефиниран 
микс от астма, асоциирана със затлъстяване, 
неутрофилна астма,  pauci granulocytic (с нор-
мални нива на еозинофили и неутрофили в 
експекторацията) астма и астма асоциирана с 
тютюнопушене и всички, които имат слаб отго-
вор на кортикостероиди. Тези пациенти са по-
малко тежки, докато клиничните наблюдения 
предполат, че Th2-подобна астма има склон-
ност към екзацербации. Предполага се участие 
на неврогенен механизъм, оксидативен стрес 
и алтернативен вроден или адаптивен имунен 
път. Скорошни проучвания поддържат наличи-
ето на по-късно начало, астма асоциирана със 
затлъстяване, при която липсват Th2-подобни 
имунни процеси и които може да са идентифи-
цират чрез редуване на естествен инхибитор 
на индуцираща NO синтатаза и асиметрия на 
диметиларгинин в кръвта (40).

Наскоро бяха добавени Th17 клетки като 
трети субтип Т хелпери клетки (Фиг. 2). Те се 
характеризират със секреция на IL-17A, IL-17F, 
IL-2l и IL-22, но не INF-γ или IL-4 (16). Th17 ре-
гулира възпалението с участие на неутрофили 
и макрофаги в автоимунните заболявания, а 
наскоро е описана тяхната роля при астмата и 
кортикостероидна нечувствителност. Неясна 
е ролята на Th17 цитокини за неутрофилното 
въвличане. Тази връзка е доказана при миши 
модел, докато при проучвания при хора резул-
татите са противоречиви. Не е ясно дали уста-
новеният път за кортикостероидна резистент-
ност е наблюдаваното при миши модел Th17 
медиирано алергично възпаление на дихател-
ните пътища и бронхиална хиперреактивност.  
Подобно Th17 клетъчно медиирано Th2 неза-
висимо неутрофилно възпаление е доказано 
при трансгенни мишки. Вероятно Th17 медии-
рано възпаление може да съществува заедно с 
Th2 фенотип и усилва Th2 отговора.  

absence of a biomarker associated with a Th2- like 
asthma and consists of a weakly -de�ned mixture 
of asthma associated with obesity, neutrophilic 
asthma, paucigranulocytic (with normal levels 
of eosinophils and neutrophils in expectoration) 
asthma, asthma associated with smoking and all 
having a poor response to corticosteroids. These 
patients are less severe according to the clini-
cal observations compare to Th2- asthma with 
frequent exacerbations. Suspected involvement 
of neurogenic mechanism, oxidative stress, and 
alternative innate or adaptive immune pathway. 
Recent studies have supported the presence of 
late-onset asthma is associated with obesity, 
which lack a Th2- like immune processes and 
which may be identi�ed by a rotation of a natu-
ral inhibitor of inducible NO synthase and dime-
thilarginine asymmetry in blood ( 40).

Recently, with the addition of Th17 cells as 
the third subtype T helper cells (Fig. 2). They are 
characterized by the secretion of IL-17A, IL-17F, 
IL-2l, and IL- 22, but not INF-γ or IL- 4 (16). Th17 
cells regulate in�ammation involving neutrophils 
and macrophages in autoimmune diseases, and 
recently their role in asthma and corticosteroid 
insensitivity was described. Unclear is the role of 
Th17 cytokines in neutrophil recruitment. This 
link has been demonstrated in a mouse model, 
whereas the results in human studies have been 
con�icting. It is unclear whether the established 
time for corticosteroid resistance is observed in 
a mouse model Th17 -mediated allergic airway 
in�ammation and bronchial hyperreactivity. Like 
Th2 Th17 cell mediated independently neutro-
philic in�ammation has been shown in transgenic 
mice. Probably Th17 -mediated in�ammation can 
coexist with Th2 phenotype and e�ort It is pos-
sible that in�ammation does not play a dominant 
role in the clinical manifestation of a subgroup of 

Фиг. 2. Подвидове Т-хел-
перни клетки и съотве-
тен профил цитокини 
(16).

Fig. 2. T-helper subsets 
and cytokine pro�les (16).

МНОГОТО ЛИЦА  
НА БРОНХИАЛНАТА АСТМА 

Торакална Медицина
Том VI, юни 2014, бр.2

обзори



39

patients with Th2- low asthma and some inter-
nal abnormalities of smooth muscle contractility 
and remodeling. Insu�cient explored and further 
study are aberrant response of smooth muscle 
contraction or mediators of a higher degree of 
hyperplasia or hypertrophy as a mechanism for 
Th2- low asthma.

In�ammatory cell phenotypes
The technique of induced sputum as a non-

invasive collection of cells of the respiratory tract 
has been the gold standard for the determination 
of the in�ammatory phenotype asthma (10). Ex-
haled nitric oxide is a valid marker of eosinophilic 
in�ammation (18). It is not the situation in terms 
of neutrophil in�ammation, which lacks predic-
tive marker.

Based on the proportions of eosinophils and 
neutrophils in the sputum some authors (27) di-
vide the patients with asthma in four in�ammato-
ry phenotypes: eosinophilic asthma - eosinophils 
in sputum > a 1.0%, neutrophilic asthma (61% 
neutrophils), mixed granulocytic asthma with si-
multaneous increase of eosinophils and neutro-
phils and pautsigranulotsitna asthma (with nor-
mal levels of eosinophils and neutrophils ) .

For other authors eosinophil phenotype is with 
eosinophils in sputum > to 3.0%, neutrophil phe-
notype – neutrophils over 76 % (30). Eosinophilic 
asthma is associated with high levels of exhaled 
nitric oxide, and bronchial hyperreactivity (21). 
Eosinophilic asthma phenotype is characterized 
by increased levels of sputum IgE, IL- 5 and IL-13 
compared to healthy individuals and pautsig-
ranulocytic asthma (22). The levels of exaled nitric 
oxide less than 25 ppb generally exhibit a lower 
probability of eosinophilic in�ammation and cor-
ticosteroid response (1, 2, 3, 23, 30). Predictors of 
eosinophilia in sputum are high eosinophil count,  
high blood nitric oxide, levels of IgE and low 
FEV1/FVC (23, 25, 27, 31).

In patients with neutrophil in�ammatory phe-
notype have been observed elevated systemic in-
�ammation, elevated CRP, IL- 6 and IL-8, also and 
in sputum neutrophil elastase (40). There is also 
a low degree of bronchial hyperresponsiveness. 
Bronchial hyperreactivity in pauchigranulocytic 
asthma   is similar to that of eosinophilic asthma. 
Noneosinophilic asthma is supported with data 
for the phenotype with changes into the lumen 
of the airways and bronchial mucosa (12, 26, 28).

Data of most authors have shown that the dom-
inant phenotypes are eosinophilic and pauchi-
granulocytic asthma (30 ) .

Blood eosinophilia is an alternative as a predic-
tor of eosinophilia in sputum, but neutrophilia in 
sputum is relatively low associated with blood 

Възможно е възпалението да не играе доми-
нантна роля за клиничната манифестация при 
подгрупа пациенти с Th2–ниска астма, а някои 
вътрешни абнормалности на контрактилност-
та на гладката мускулатура или ремоделиране. 
Недостатъчно проучени и обект на бъдещи из-
следвания са абнормния отговор на гладката 
мускулатура на медиаторите на контракция, 
или по-висока степен на хиперплазия или хи-
пертрофия като механизъм за Th2-нискосте-
пенна астма. 
Клетъчни възпалителни фенотипи

Техниката на индуцираната храчка за неин-
вазивна колекция на клетки от дихателните пъ-
тища е златен стандарт за определяне на въз-
палителния фенотип астма (10). Издишаният 
азотен окис  е валиден маркер за еозинофил-
ното възпаление (18). Не така е положението 
по отношение на неутрофилното възпаление, 
за което  липсва маркер предиктор. 

Базирайки се на пропорциите на еозинофи-
лите и неутрофилите в спутума някои автори 
(27) разделят пациентите с астма на четири 
възпалителни фенотипа: еозинофилна астма 
–  еозинофили в спутума >1.0%; неутрофилна 
астма (неутрофили над 61%); смесена грану-
лоцитна астма с едновременно нарастване на 
еозинофилите и неутрофилите, и астма с нор-
мални нива на еозинофилите и неутрофилите. 

За други автори еозинофилният фенотип е 
при еозинофили в спутума >3.0%, неутрофил-
ният фенотип при неутрофили над 76% (30). 
Еозинофилната астма е асоциирана с високи 
нива на издишания азотен окис и с повишена 
бронхиална хиперреактивност (21). Фенотипът 
еозинофилна астма се характеризира с пови-
шени нива в спутума на IgE, IL-5  и IL-13, в срав-
нение със здрави и пауцигранулоцитна астма 
(22). Нивата на озотен окис в издишания въздух 
по-ниски от 25 ppb обикновено показват по-
ниска вероятност за еозинофилно възпаление 
и отговор на кортикостероиди (1, 2, 3, 23, 30). 
Предиктори за еозинофилия в спутума са  висо-
кият брой еозинофили в кръвта, азотният окис, 
нивата на IgЕ и нисък FEV1/FVC (23, 25, 27, 31).  

 При пациенти с неутрофилен възпалителен 
фенотип се наблюдава повишено системно 
възпаление – повишение на CRP, IL-6, а също 
IL-8  и неутрофилна еластаза в спутума (40). На-
блюдава се и ниска степен на бронхиална хи-
перреактивност. Бронхиалната хиперреактив-
ност при пауцигранулоцитна астма е подобна 
на тази при еозинофилната астма. Нееозино-
филната астма се подкрепя с данни за феноти-
па с промени в лумена на дихателните пътища 
и в бронхиалната мукоза (12, 26, 28). 

Данните на повечето автори показват, че до-
миниращият фенотип е еозинофилната и аст-
ма с нормален брой еозинофили и неутрофи-
ли(30). 

Кръвната еозинофилия е алтернатива като 
предиктор на еозинофилията в спутума, но 
неутрофилията в спутума е слабо релативно 
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свързана с кръвната неутрофилия. Важни про-
учвания подкрепят, че еозинофилното възпа-
ление реално предсказва отговора на проти-
вовъзпалителната терапия, като инхалаторните 
кортикостероиди и анти-IL-5.  Тези проучвания 
показват, че нормализирането на еозинофил-
ното възпаление е съпроводено с по-добър 
контрол на заболяването и по-нисък брой хос-
питализации. Няма обаче доказателства, че 
инхалаторните кортикостероиди може да по-
добрят контрола в кратък срок при липса на не-
контролирано еозинофилно възпаление, сре-
щано при паучигранулоцитна астма. От друга 
страна се предполага, че неутрофилната астма 
най-добре се повлиява с кларитромицин (40).

Определянето на възпалителния фенотип  е 
изключително полезно, защото е свързано с 
терапевтичния отговор (6), с механизма и пато-
генезата, а също и с бъдещия риск за заболя-
ването. Така клинично полезното прилагане на 
анализа на индуцираната храчка показва не-
придържането към кортикостероидната тера-
пия, определяне на адекватността на инхала-
торната кортикостероидна терапия, воденето 
на поддържаща терапия, дозата на кортикосте-
роидите при рефрактерна астма и преценката 
на професионална астма (32). 
Клинични фенотипи на базата на кластерен 
анализ

В последните години за класифицирането на 
астмата се прилага кластерен анализ. Той се 
базира на мултивариантен математически ме-
тод за количествено определяне на подобни 
между индивидите, на базата на специфични 
вариабилности и групиране на индивидите в 
кластери основавайки се на подобностите. Три 
големи анализа са осъществени в Европа и в 
САЩ, развивайки кластерите на базата на въз-
раст на поява на астмата, пол, алергичен ста-
тус, симптоми на астма, белодробна функция 
и др. Всички проучвания намират алергична 
астма с ранно начало и друг фенотип, който се 
наблюдава при жени с късно начало, неатопич-
ни и висок процент неутрофили (34, 39). 

Така чрез кластерен анализ в изследовател-
ската програма за тежка астма са определени 
пет подгрупи (11):
- Лека с ранно начало алергична астма (нор-

мална белодробна функция/малко медика-
ция);

- Лека-умерено тежка с ранно начало алергич-
на астма с лека обструкция, която е обратима 
до норма;

- Тежка с  ранно начало алергична астма с ни-
сък FEV1, който все още е обратим;

- По-тежка с по-късно начало/по-малко ато-
пична, главно при жени, с леко понижение 
на FEV1 и висок BMI;

- Тежка фиксирана обструкция с късно начало, 
слаба обратимост до норма, по-малко ато-
пична и чести тежки екзацербации.
Други автори използват 15 вариации, вклю-

чително използвайки кластерен анализ при 
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neutrophilia. Important studies support that 
eosinophilic in�ammation actually predicts the 
response of anti-in�ammatory therapy such as 
inhaled corticosteroids and anti -IL-5. These stud-
ies show that the normalization of eosinophilic 
in�ammation associate with a better disease 
control and a lower number of hospitalizations. 
However, there is no evidence that inhaled corti-
costeroids can improve control in the short term 
in the absence of uncontrolled eosinophilic in-
�ammation encountered in pauchigranulocytic 
asthma. On the other hand it is assumed that the 
neutrophilic asthma is with best responds to clar-
ithromycin (40).

The determination of the in�ammatory pheno-
type is particularly useful because it is associated 
with therapeutic response (6), with the mecha-
nism and pathogenesis, and future risk of disease. 
So clinically useful application of induced sputum 
analysis shows non-compliance with corticoste-
roid therapy, determine the adequacy of inhaled 
corticosteroid therapy, keeping maintenance 
therapy, the dose of corticosteroids in refractory 
asthma and assessment of occupational asthma 
(32).

Clinical phenotypes based on cluster analysis

In recent years, the classi�cation of asthma ap-
ply cluster analysis. It is based upon a multivari-
ate mathematical method for the quantitative 
determination of such based on inter-individual 
variability of the speci�c grouping the individuals 
in clusters based on large similarity. Three analysis 
were carried out in Europe and the United States, 
building clusters on the basis of age of onset of 
asthma, sex, allergic status, asthma symptoms, 
lung function and more. All studies are allergic 
asthma with early onset and another phenotype 
observed in women with late-onset, nonatopic 
and a high percentage of neutrophils (34, 39).

Thus, by cluster analysis in a research program 
on severe asthma de�ned �ve subgroups (11)

- Mild early-onset allergic asthma (normal lung 
function / less medications);

- Mild - moderate early-onset allergic asthma 
with mild obstruction that is reversible to 
normal ranges;

- Severe early-onset allergic asthma with low 
FEV1, which is still reversible;

- More severe with later onset/less atopic, mainly 
in women with mild decrease in FEV1 and high 
BMI;

- Severe �xed obstruction, late onset, poor 
reversibility to normal, atopic less frequent and 
severe exacerbations
Other authors used 15 variations, including 

using cluster analysis in 423 patients with more 
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423 пациенти с по-тежка астма и определят 
четири фенотипа. Пациентите с много тежка 
астма показват  еозинофили ≥2% и неутро-
фили ≥40% . Кластер А и В са пациенти с лека 
до умерена с ранно начало алергична астма с 
паучигранулоцитен или еозинофилен профил 
на спутума. Възпалителни данни присъстват 
само в 7% от пациентите с кластер С  и клас-
тер D, които са с чести нужди от здравни гри-
жи при терапия с високи дози от инхалаторни 
или орални кортикостероиди, а при кластер D 
са редуцирани значително функционални по-
казатели. Повечето от тези пациенти имат не-
утрофили в спутума >83%, самостоятелно или 
заедно с еозинофилия (24). 

Определянето на фенотипа на индивидите 
с астма е изключително важно за пациенти с 
умерено-тежко и тежко заболяване, което не е 
контролирано с обичайната терапия (7). 

Клинични фенотипи при тежка астма (7) са :
1. Астма с чести тежки екзацербации
2. Астма с фиксирана обструкция
3. Кортикозависима астма

Възпалителни фенотипове при тежка астма:
1. Персистираща тежка еозинофилна астма
2. Нееозинофилна тежка астма с повишени не-

утрофили
3. Тежка паучигранулоцитна астма
Фенотипизиране на астмата спрямо други-
те заболявания на дихателните пътища

Чрез използване на клинични въпросници, 
функционално изследване на дишането, из-
мерване на NO, кръвни тестове и СТ,  Weatherall 
и съав. чрез кластерен анализ определят след-
ните кластери (37):
1. Тежка и подчертана вариабилна обструкция;
2. Самостоятелен емфизем; 
3. Атопична астма с еозинофилно възпаление 

на дихателните пътища; 
4. Лека обструкция без друг доминиращ фено-

тип и;
5. Хроничен бронхит при непушачи.

Маркирано повишение на FeNO се наблю-
дава при пациенти с кластер 3, където е уста-
новена алергична астма с еозинофилно въз-
паление, високи нива на IgE и сигнификантен 
бронходилатативен отговор. Пациенти с клас-
тер 4 показват лека обструкция, минимална 
бронходилататорна реверзибилност, или ВЕД 
вариабилност, без данни за хроничен бронхит 
или емфизем и нисък FeNO.

 При прилагане на агломеративен Aгнес ал-
горитъм се обособяват две групи с клинична 
характеристика на емфизем, вторично възник-
нал следствие на тютюнопушене. Тези две гру-
пи показват тежка степен на обструкция на ди-
хателните пътища и хиперинфлация, редукция 
на дифузинния капацитет, високо превалиране 
на емфизем от СТ, и висока експозиция на тю-
тюнев дим. Кластер 2 има класическа характе-
ристика на емфизем, без продукция на храчки, 
минимална реверзибилност и ниски нива на 
IgE и FeNO. От друга страна кластер 1 показва 
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severe asthma phenotype identi�es four clusters.  
All patients with very severe asthma showed ≥ 2% 
eosinophils and neutrophils ≥ 40%. Cluster A and 
B patients are with mild to moderate early-onset 
allergic asthma or eosinophilic pauchigranulocyt-
ic pro�le of sputum. In�ammatory data present 
in only 7% of patients with cluster C and cluster 
D, which are common with the needs of health 
care therapy with high doses of inhaled or oral 
corticosteroids, and for cluster D are substantially 
reduced functional parameters . Most of these pa-
tients, have >83% neutrophils in sputum with or 
without eosinophilia (24).

Determining the phenotype of individuals with 
asthma is very important for patients with moder-
ate or severe disease that is not controlled with 
conventional therapy (7) .

Clinical phenotype in severe asthma (4) are:
1. Asthma with frequent severe exacerbations
2. Asthma with �xed obstruction
3. Corticosteroid-dependent asthma

In�ammatory phenotypes in severe asthma:
1. Persistent severe eosinophilic asthma
2. Non eosinophilic severe asthma with increased 

neutrophils
3. Pauchigranulocytic  severe asthma
Phenotyping of asthma compared to other 
airway diseases

By using clinical questionnaires, pulmonary 
function tests, measurement of NO, blood tests 
and CT scan,  Weatherall and al. made cluster 
analysis identi�ed the following clusters (37):
1. Severe and underlined variable obstruction;
2. Emphysema only;
3. Atopic asthma by eosinophilic airway in�am-

mation;

4. Mild obstruction without other dominant phe-
notype and;

5. Chronic bronchitis in non-smokers.
Marked increases in FeNO was observed in pa-

tients with cluster 3, wherein the allergic asthma 
has been established with eosinophilic in�amma-
tion, high levels of IgE and signi�cant bronchodi-
lator response. Patients with cluster 4 show mild 
obstruction, bronchodilator minimal reversibil-
ity or PEF variability without evidence of chronic 
bronchitis or emphysema and low FeNO.

 
In applying agglomerative Agnes algorithm is 

composed of two groups with clinical features 
of emphysema secondary to a result of smoking. 
These two groups show severe airway obstruction 
and hyperin�ation, reduction of DL, high preva-
lence of emphysema on CT and high exposure 
to tobacco smoke. Cluster 2 has a classical char-
acteristic of emphysema, without production of 
sputum, minimum reversibility and low levels of 
IgE and FeNO. On the other hand cluster 1 shows 
most of the bronchodilator response and PEF 
variability, atopy in the presence of high levels of 
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най-голяма степен на бронходилатативен от-
говор и вариабилност на ВЕД,  атопия с нали-
чие на високи нива на IgE, наличие на екзема 
и ринит, хронична продукция на спутум. Тази 
група представлява оверлап нарушение с ха-
рактеристика на емфизем, атопична астма и 
хроничен бронхит, и обикновено пациентите 
се изключват от големи рандомизирани про-
учвания поради тютюнопушенето при астма и 
поради наличие на реверзибилност при ХОББ. 
Ефект на коморбидните състояния върху 
астма фенотипа

Астмата е във връзка с много коморбидни 
състояния, които може да се наблюдават като 
част от фенотипа и също могат да повлияят 
клиничните симптоми:
1. Алергичен ринит
2. Затлъстяване
3. ГЕРБ
4. Дефицит на витамин D
5. Придържане към лечение, тютюнопушене, 

психиатрични заболявания, психологични 
проблеми и др. 

Ендотипи астма
Група експерти (PRACTALL consensus) селек-

тират 7 параметри, които включват клинични 
характеристики, биомаркери, белодробна фи-
зиология, генетика, хистопатология, епидеми-
ология и отговор на лечението, и предлагат 
всеки ендотип да бъде определен чрез тези па-
раметри (5). Те предлагат  следните ендотипи:
1. Алергична астма
2. Аспирин сензитивна астма
3. Алергична бронхопулмонална микоза
4. Астма прогнозни индекси
5. Тежка с късно начало и хипереозинофилия 

астма
6. Астма при скибегачи

В заключение, резулатите от големи кохорт-
ни проучвания подкрепят хетерогенността на 
бронхиалната астма. Различни патогенетични 
механизми може да причинят подобни симп-
томи при астма и може да се обособят в опре-
делени фенотипи. Фенотипизирането покрива 
клиничните характеристики, но не показва ди-
ректната връзка с етиологията и патофизиоло-
гията. Определяне съответните молекулярни 
биомаркери за индивидуалния патогенетичен 
механизъм на заболяването подчертава фе-
нотипа или субгрупите в рамките на феноти-
па. Точното ендотипизиране рефлектира на 
естествената история на астмата и подпомага 
предвиждането на терапевтичния отговор. 
Класификацията на пациенти с бронхиална 
астма на базата на фенотип/ендотип дава въз-
можност за таргетно и ендотип специфично 
лечение.
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IgE, the presence of eczema and rhinitis, chronic 
sputum production. This group represents over-
lap disorder with features of emphysema, atopic 
asthma and chronic bronchitis, and usually pa-
tients are excluded from large randomized trials 
because of smoking in asthma patients and be-
cause of reversibility of COPD.

E�ect of comorbidity conditions on asthma 
phenotypes

Asthma is in relation with many comorbidity 
conditions that may occur as part of the pheno-
type and may also a�ect the clinical symptoms:

1. Allergic rhinitis
2. Obesity
3. GERD
4. Vitamin D de�ciency
5. Adherence to treatment, smoking, psychiatric 

disorders, psychological problems, etc. .

Endotype of asthma
Group of experts (PRACTALL consensus) se-

lected seven parameters, which include clinical 
characteristics, biomarkers, pulmonary physiol-
ogy, genetics, histopathology, epidemiology and 
response to therapy, and o�er each endotype be 
determined by these parameters ( 5). They o�er 
the following endotypes:
1. Allergic asthma
2. Aspirin sensitive asthma
3. Allergic bronchopulmonary mycosis
4. Asthma predictive index
5. Severe late onset asthma and hypereosinophilia
6. Asthma �eeing cross skiers 

In conclusion, results of the large cohort stud-
ies support heterogenity of asthma. Various 
pathogenetic mechanisms may cause such symp-
toms in asthma and may be divided into certain 
phenotypes. Phenotyping covers the clinical fea-
tures, but does not show direct relation to the 
etiology and pathophysiology. Determining the 
appropriate molecular biomarkers for individual 
pathogenic mechanism of the disease pheno-
type, or subgroups stresses within the phenotype. 
The exact endotype re�ects the natural history of 
asthma and assist the prediction of therapeutic 
response. Classi�cation of patients with bronchial 
asthma on the basis of phenotype/endotype en-
ables targeted and speci�c endotype treatment.
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Резюме 
БТЕ е относително често заболяване, чиято годишна разпространеност в САЩ е 23 диагно-

стицирани случаи на 100 000. Повече от 50% остават недиагностицирани. Нелекуваният БТЕ е 
свързан с висока смъртност, която сигнификантно намалява след антикоагулантна терапия.

Клиничното съмнение за БТЕ в 90% от случаите се базира на клиничните белези и симптоми, 
докато само 10% се подозира oт електрокардиографски, кръвно-газови или рентгенови белези. 

Комбинацията на клиничните признаци и резултатите от диагностичните тестове на първо 
ниво (електрокардиограма, кръвно-газов анализ и рентгенография на бял дроб) позволяват по-
точна класификация на пациентите с ‘’клинично подозрение за БТЕ’’ в три категории на клинич-
на (или предшестваща) вероятност: ниска, умерена и висока. 

Клиничната дигноза на БТЕ често е неточна, което налага използването на допълнителни из-
следвания, включващи задължително образни методи.

Изборът и комбинацията (диагностичен алгоритъм) на диагностични тестове от второ и трето 
ниво (Д-димер, венозен ултразвук, ехокардиография, белодробна сцинтиграфия, спирална ком-
пютър томография и белодробна ангиография) зависи преди всичко от клиничното състояние 
на пациентите и клиничната вероятност за белодробен тромбоемболичен инцидент.

Препоръчва се използването на два диагностични алгоритми:
1. Диагностичен алгоритъм за пациенти, клинично суспектни за БТЕ в критично състояние (хе-

модинамично нестабилни).
2. Диагностичен алгоритъм за пациенти клинично суспектни за БТЕ в некритично състояние (хе-

модинамично стабилни).

Ключови думи: диагностични алгоритми, диагностична стратегия, белодробен тромбоембо-
лизъм

С. Найденска, Д. Петрова, О. Георгиев, Е. Смилкова
Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, УМБАЛ „Александровска”,  
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Abstract: 
Pulmonary embolism (PE) is a relatively common disease, with an estimated annual incidence in the 

United States of 23 cases diagnosed per 100 000 persons. More than 50% of cases are undiagnosed. 
Untreated pulmonary embolism has a high mortality, although risk for death is reduced signi�cantly 
with anticoagulation.

In 90% of cases the clinical suspicion of pulmonary embolism (PE) is raised by clinical signs 
and symptoms, while in only 10% of cases PE is suspected on the basis of electrocardiographic, 
arterialblood gas analysis or radiological �ndings. 

The combination of clinical signs and symptoms, and the results of �rst-level diagnostic tests 
(electrocardiography, gas analysis and chest X-ray) allows a fairly accurate classi�cation of patients 
with “clinical suspicion of PE” into three categories of clinical (or pre-test) probability: low, intermediate 
and high. 

The clinical diagnosis of PE is very often inaccurate making the use of additional tests, including 
imaging techniques, mandatory. 

The choice and the combination (diagnostic algorithms) of second- and third-level diagnostic tests 
(D-dimer, venous ultrasound, echocardiography, lung scintigraphy, helical computed tomography 
and pulmonary angiography) depend primarily on the clinical conditions of patients and their pre-
test probability. 

It proposes two diagnostic algorithms: 
1. А diagnostic algorithm for patients with clinically suspected PE and critical clinical conditions 

(hemodynamically unstable patients); 
2. А diagnostic algorithm for patients with clinically suspected PE and non-critical clinical conditions 

(hemodynamically stable patients).

Key words: diagnostic algorithms, diagnostic strategy, pulmonary embolism

PULMONARY EMBOLISM- 
DIAGNOSTIC ALGORITHMS

S. Naydenska, D. Petrova, O. Georgiev, E. Smilkova
Department of Propedeutic of Internal Diseases, UMHAT “Alexandrovska,  
Medical University – So�a 
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Introduction 

The diagnosis of acute pulmonary embolism 
(PE) still remains a common, major, vexing and 
elusive clinical problem. The ideal diagnostic test 
should be accurate, safe, readily available, easy 
to interpret and cost-e�ective. None of the avail-
able tests meets all these criteria. This holds true 
for pulmonary angiography as well, that has been 
generally considered the “gold standard” in the 
diagnostic work-up of PE.
Clinical suspicion of pulmonary embolism

In 90% of cases the “clinical suspicion of PE” is 
raised by clinical signs and symptoms, especially 
if patients present with clinical evidence of deep 
venous thrombosis or at risk for venous throm-
boembolism. Only in 10% of cases, PE is suspect-
ed because of incidental electrocardiographic or 
arterial blood gas analysis or radiological �nd-
ings (chest X-ray or helical computed tomogra-
phy) (2, 15).

Approximately 25-30% of patients with clinical-
ly suspected PE really have PE. In the context of 
a recent trial which enrolled 756 consecutive pa-
tients with clinically suspected PE collected from 
the emergency departments of three University 
Hospitals, the prevalence of PE was 26% (6). 

Symptoms commonly associated with pul-
monary embolism include dyspnea, chest pain, 
cough, hemoptysis, palpitations, syncope, and 
sweating. Pleuritic chest pain and sudden dys-
pnea are signi�cantly more common in patients 
with pulmonary embolism but are not pathog-
nomonic (8, 23). The signs commonly associated 
with PE include tachypnea, tachycardia, neck 
vein distention, a fourth heart sound, a loud pul-
monary component of the second heart sound, 
inspiratory crackles, pleural rub, and low-grade 
fever. Tachypnea and tachycardia are more com-
mon in patients with PE, but the other signs are 
not helpful in distinguishing between patients 
with and without PE (8, 23) 

The clinical signs and symptoms alone of PE 
are non-speci�c; as a consequencethe clinical di-
agnosis of PE is very often inaccurate. In order to 
improve clinical accuracy it is therefore necessary 
to use additional tests which include imaging 
techniques (6). 

First-level tests (�rst-line diagnostic tests), avail-
able in all hospitals, readily and easily performed, 
are the following: electrocardiography (ECG), ar-
terial blood gas analysis, and chest X-ray. Unfor-
tunately the diagnostic value of each test is poor 
(Table 1) (13, 14).

Clinical probability or pre-test probability.
Evidence-based literature supports the practice 

of determining the clinical pretest probability of 
pulmonary embolism before proceeding with di-
agnostic testing (9, 19). A clinical practice guide-

Въведение:
Диагнозата на остър белодробен емболизъм 

продължава да бъде голям клиничен проблем. 
Идеалният диагностичен метод трябва да бъде 
точен, безопасен, лесно достъпен, лесен за ин-
терпретация и рентабилен. Но нито един от на-
личните диагностични тестове не отговаря на 
всички тези критерии. Същото важи и за пулмо-
налната ангиография, която обикновено се раз-
глежда като „златен стандарт” за диагнозата БТЕ.
Клинично съмнение за БТЕ

В 90% от случаите „клинично подозрение за 
БТЕ” се поражда от  клиничните белези и симп-
томи, особено при пациенти с налични данни 
за дълбка венозна трмбоза (ДВТ) или други 
рискови фактори за венозен тромбоемболи-
зъм. Само при 10% диагнозата се подозира 
вследствие на случайни електрокардиограф-
ски, кръвно-газов анализ (КГА) или данни от 
образните изследвания (рентгенография на 
бял дроб или спирална компютър томография) 
(2, 15).

Приблизително 25-30% от пациентите с кли-
нично съмнение за БТЕ действително имат бе-
лодробен емболизъм.

В съвременно проучване, в което са постъ-
пили последователно 756 пациента с клинично 
съмнение за БТЕ, събрани от спешните отделе-
ния на три Университетски болници, честотата 
на БТЕ е била 26% (6).

Симптомите свързани с БТЕ обикновено 
включват диспнея, гръдна болка, кашлица, 
хемоптиза, сърцебиене, синкоп, изпотяване. 
Плевралната болка и внезапният задух са сиг-
нификантно по-често срещани при пациенти 
с БТЕ, но не са патогномонични (8, 23). Най-
честите клинични белези за БТЕ са тахипнея, 
тахикардия, шиен венозен застой, четвърти 
сърдечен тон, усилена пулмонална съставка 
на втори сърдечен тон, инспираторни дребни 
влажни хрипове, плеврално триене, фебрили-
тет. Тахипнеята и тахикардията са по-чести при 
БТЕ, но останалите белези не помагат за раз-
граничаването на пациентите с или без това 
заболяване (8, 23).

Клиничните белези и симптоми самостоятел-
но не са специфични за БТЕ, в резултат на което 
клиничната диагноза често е грешна. За пре-
цизиране на клиничната вероятност се препо-
ръчва допълнително използването на образни 
диагностични методи (6).

Тестовете от първо ниво (първа линия на 
диагностични методи), с които всяка болница 
разполага, лесни за извършване и интерпрета-
ция са следните: електрокардиoграфия (ЕКГ), 
КГА, рентгенография на гръден кош. Диагнос-
тичната стойност на всеки един от тях е ниска 
(13, 14) (табл.1).
Клинична вероятност (пре-тест) вероятност

Литературата, базирана на доказателствата 
препоръчва определянето на клинична ве-
роятност в практиката за БТЕ преди пристъп-
ването към диагностичните тестове (9, 19). 
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line, Current Diagnosis of Venous Thromboembo-
lism in Primary Care, from the American Academy 
of Family Physicians (AAFP) and the American 
College of Physicians (ACP), recommends that 
validated clinical prediction rules be used to esti-
mate pretest probability of pulmonary embolism 
and to interpret test results (9, 17).

The combination of all these variables (risk fac-
tors for venous thromboembolism or document-
ed deep venous thrombosis, signs or symptoms 
suggestive of PE, results of �rst-level tests) allows 
a fairly accurate strati�cation of patients with 
“clinical suspicion of PE” in three categories of 
clinical or pre-test probability: low, intermediate 
and high clinical probability of PE. 

Clinical probability may be estimated empirical-
ly or by a prediction score. The main advantage of 
a prediction score is to allow a standardized evalu-
ation. The most prospectively valid scores are the 
simple clinical models devised by Wells et al.(22) 

Според указанията в клиничната практика от 
Американската академия на семейните лека-
ри (ААFP) и Американския колеж на лекарите 
(АСР) за диагнозата венозен тромбемболизъм 
в първичната практика, се препоръчва опре-
делянето и преценяването на предшестващата 
вероятност за БТЕ  да бъде интерпретирана за-
едно с останалите резултати (9, 17).

Комбинацията от всички променливи (ри-
скови фактори за венозен тромбоемболизъм 
или установена дълбока венозна тромбоза, бе-
лези или симптоми на БТЕ, резултати от първа 
линия на диагностични тестове), позволяват 
абсолютно точна класификация на пациентите 
с „клинично съмнение за БТЕ” в три категории 
на вероятност: ниска, умерена и висока за БТЕ.

Клиничната вероятност може да бъде пре-
ценена емпирично или в резултат на сумиране 
на точки. Най-важното преимущество в суми-
рането на точки, като прогноза, е че дава въз-
можност за стандартизирана оценка. Най-мно-

Табл. 1. Диагноза на БТЕ . Първо ниво на диагностични тестове.

Чувствителност Специфичност

EКГ

БТЕ 70% Умерена/ Висока

Масивна БТЕ 95% Умерена/ Ниска

КГА

БТЕ 85%
Ниска при ХОББ и възрастни пациенти

Висока при здрави и млади пациенти

Масивна БТЕ 95% Ниска

Рентгенография на гръден кош

Пациенти без предшестващи кардиопулмонални заболявания Висока Ниска

Пациенти с предшестващи кардиопулмонални заболявания Ниска Много ниска

PIOPED рандомизирано проучване 88% Ниска

ХОББ = Хронична обструктивна белодробна болест

Table. 1. Diagnosis of pulmonary embolism (PE): �rst-level tests.

Sensitivity Speci�city

ECG

Versus PE 70% Intermediate/high

Versus massive PE 95% Intermediate/ low

Arterial blood gas analysis

Versus PE 85%
Low in COPD and elderly patients

High in healthy and young subjects

Versus massive PE 95% Low

Chest X-ray

Patients without prior cardiopulmonary disease High Low

Patients with prior cardiopulmonary disease Low Very low

PIOPED trial 88% Low

COPD = chronic obstructive pulmonary disease
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гобройните действителни точкови системи са 
създадени от Wells и сътр.(22) и тази на Же-
невската група (24). Съвременни проучвания, 
сравнявайки ролята на тези модели при 215 
пациенти с БТЕ, показват много важна разлика 
в точното определяне „клинична вероятност 
за БТЕ” (12). Това не доказва обаче, че степену-
ването на клиничната вероятност чрез точко-
вите системи представя по-точен метод от ем-
пиричната оценка на опитен лекар.

Препоръчват се две точкови системи: Мо-
дифицираната скала на Wells (Wells score) и 
Ревизираната Женевска скала (Geneva score). 
Първоначални проучвания подкрепят валид-
ността на тези скали. За всеки един критерий 
се дават точки (4, 10). 

В най-многобройни проспективни проучва-
ния е използвана предказващата улеснена (мо-
дифицирана) скала на Wells (22). Тя оценява се-
дем фактора и класифицира пациентите в три 
рискови категории – ниска, умерена и висока. 
В проспективно проучване, използващо Wells 
скалата, инцидентът от БТЕ е бил 1.3%, 16.2% и 
40.6% съответно за ниско-, умерено- и високо 
рисковите категории (22).

Според указанията на AAFP/ACP се препо-
ръчва използването на Модифицираната скала 
на Wells, която има най-голяма предсказваща 
стойност и по-точна оценка и интерпетация. 
Все пак гайдлайна отбелязва, че тази скала 
функционира по-добре при млади пациенти 
без коморбидност или анамнеза за венозен 
тромбоемболизъм. Настоящите доказателства 
също посочват този метод като ефикасен при 
бременни пациентки (9).

Обективните компоненти на критериите на 
Wells скалата имат малко влияние върху въз-
можната класификация на критериите, кои-
то фактически са свързани със субективното 
мнение на лекаря за възможна белодробна 
емболия.

Wells и сътр. (22) включват алтернативно изва-
дени стойности за клинична вероятност, което 
довежда до разделянето на две на получените 
резултати („възможна БТЕ” и „невъзможна БТЕ”) 
вместо разделянето на три рискови категории. 
Това е направено за да подпомогне разделяне-
то на пациентите на такива, които нямат нужда 
от допълнителни изследвания (тези които са с 
„невъзможна БТЕ” и имат негативен Д-димер) и 
останалите, които имат нужда от по-нататъш-
ни такива. С този модел на разделяне на две 
и допълнително изследване на Д-димер, 46% 
от пациентите в тяхната потвърдена група, са 
класифицирани като „невъзможна БТЕ” и имат 
негативен Д-димер (8, 22). В тази подгрупа (не-
възможна БТЕ с негативен Д-димер), честотата 
на БЕ е била само 1.7%. В сравнение само 27% 
от пациентите имат комбинацията нисък риск 
и негативен Д-димер, оценени с модела от три 
категории. Дихтохомният модел е способен да 
ограничи по-нататъшните изследвания в 46% 
от случаите с неувеличаването на инциденти 

and the score of the Geneva Group (24). A recent 
study which compared the performance of these 
three models in 215 consecutive patients with PE 
showed a very important di�erence in de�ning 
precisely the pre-test probability of PE (12). It has 
not been demonstrated yet that grading clinical 
probability by scoring systems represents a more 
accurate method than the empirical assessment 
undertaken by an experienced physician.

It is recommended two validated systems the 
Modi�ed Wells Scoring System and the Revised 
Geneva Scoring System. Initial studies support 
the validity of these scores. Points are assigned to 
each of the criteria (4, 10).

The simpli�ed (or modi�ed) Wells prediction 
rule has been used in most prospective valida-
tion studies(22). It evaluates seven factors and ca-
tegorizes patients into three risk categories: low, 
intermediate, and high. In a prospective study 
that used the simpli�ed Wells prediction rule, the 
incidence of PE was 1.3%, 16.2%, and 40.6% in the 
low-, intermediate-, and high-risk categories, re-
spectively 

The AAFP/ACP guideline advocates use of the 
Modi�ed Wells prediction rule for the above-spec-
i�ed estimation and interpretation requirements. 
However, the guideline notes that the Wells rule 
performs better in younger patients without co-
morbidities or a history of venous thromboem-
bolism. Current evidence also suggests this tool is 
e�ective in pregnant patients (9).

The objective components of the Wells crite-
ria have been shown to have little e�ect on the 
strati�cation power of the criteria; virtually all of 
the classi�cation power is associated with a physi-
cian's subjective prejudgment of the likelihood of 
pulmonary embolism.

Wells and colleagues (22), included alternative 
cuto� values for the clinical prediction rule that 
yielded a dichotomous outcome (“PE likely” and 
“PE unlikely”) instead of the three risk categories. 
This was done to help dichotomize the patient 
population into those who did not need further 
investigations (those who were in the “PE unlike-
ly” group and had negative D-dimer tests) and all 
others who would need further workup. With this 
dichotomous model and additional D-dimer test-
ing, 46% of the patients in their validation cohort 
were categorized as “PE unlikely” and had nega-
tive D dimers (8;22). In this subgroup (PE unlikely 
and negative D dimer), the rate of PE was only 
1.7%. In comparison, only 27% of patients had 
a combination of low risk and negative D dimer 
as assessed by the three-category model in the 
same study. The dichotomous model was thus 
able to limit further investigations in 46% of pa-
tients, with no increase in the incidence of PE on 
follow-up. A prospective study has con�rmed the 
safety of the two-category approach along with 
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от БТЕ впоследствие. В предстоящо проучване 
се подтвърждава безопасността на двете кате-
гории, подтвърждавайки по-нататък с КТ-анги-
ография и Д-димер (21).

Понастоящем достатъчно данни подкре-
пят предсказващата стойност на Wells скалата 
(двете или трите категории), свързани с чувст-
вителен тест за Д-димер, при пациенти, за кои-
то е известен отностително нисък риск за ин-
цидент от БТЕ (21, 22).

Нито една от скалите не е доказателствена 
или разработена за пациенти, които са дос-
та различни. В ретроспективното проучване 
PIOPED, пациентите с Wells скалата са предста-
вени слабо в съответните подгрупи, но това 
има диагностична стойност за амбулаторно 
болните (14).

Друга утвърдена скала, предсказваща кли-
нична вероятност използвана за диагностика 
на белодробния емболизъм е ревизираната 
Женевска скала (Geneva score). Извършване-
то на тази точкова система е еквивалентна на 
Wells скалата, но получените данни сочат, че 
последната е по-точна (9).

Женевските критерии, зависещи само от 
обективни измервания, довеждат до класи-
фикацията с разпространение на белодробен 
емболизъм в 8% от случаите в най-ниската 
рискова група (Geneva score 0) – твърде висока 
честота, която може да бъде пропусната.

При всички пациенти с възможна белодроб-
на емболия, клиничната вероятност трябва да 
бъде преценена и документирана (3). Все пак 
позитивната предсказваща стойност е прибли-
зително 70-75%, докато негативната предсказ-
ваща стойност с ниска клинична вероятност е 
около 85-90%. По тази причина се препоръчва 
използването на диагностични тестове от вто-
ро и трето ниво.

Второ ниво на диагностични тестове, дос-
тъпни във всички болници са следните: лабо-
раторен анализ (Д-димер, тропонин, мозъчен 
натрийуретичен пептид), доплер на вените на 
долни крайници и ехокардиография.

Трето ниво на диагностични тестове, които 
не са налични във всички болници са следни-
те: белодробна сцинтиграфия, спирална КТ, 
пулмоангиография.

Д-димер се продуцира от разрушаването на 
свързания фибрин от фибринолитичната сис-
тема. Нивата му се повишават при остър бело-
дробен емболизъм в резултат на лизирането 
на свързания фибрин в тромба. Д-димерът се 
повишава също и при други състояния (напр. 
постоперативно, злокачествени заболявания, 
бременност) който не е патогномоничен за 
тромбоемболично заболяване. Тъй като пови-
шените му нива не са специфични и не са ди-
агностични за БТЕ, то негативните  стойности 
показват липсата му.

Високо чуствителният Д-димер трябва да е 
с нива по-високи от предвидените при почти 
всички пациенти с белодробен емболизъм. 

CT angiography and D-dimer testing (21).

At present, su�cient data support the use of 
the Wells prediction rule (either the two- or three-
category modi�cation) in conjunction with a sen-
sitive D-dimer test in patient populations known 
to have a relatively low incidence of PE (21, 22).

Any score not validated prospectively or de-
veloped in a patient population that is distinctly 
di�erent. In a retrospective study of PIOPED pa-
tients, the Wells score performed poorly in spe-
ci�c subgroups, but its diagnostic accuracy was 
acceptable for outpatients (14).

Another validated clinical prediction rule for 
use in the diagnosis of pulmonary embolism is 
the revised Geneva score. The performance of this 
scoring system appears equivalent to that of the 
Wells score; however, it should be mentioned that 
Wells score to be more accurate (9).

The Geneva criteria, which depend only on 
objective measures, lead to a strati�cation with 
a pulmonary embolism prevalence of 8% in the 
lowest-risk group (Geneva score of 0) – a preva-
lence too high to be neglected. 

In all patients with possible PE, clinical probabil-
ity should be assessed and documented (3). How-
ever, the positive predictive value of high clinical 
probability is approximately 70-75% whereas the 
negative predictive value of low clinical probabil-
ity is approximately 85- 90%. Therefore, it is nec-
essary to use second- and third-level diagnostic 
tests. 

Second-level diagnostic tests, available in all 
hospitals, are the following: laboratory assays 
(D-dimer, troponin, brain natriuretic peptide), ve-
nous ultrasound, and echocardiography.

Third-level imaging tests, not available in all 
hospitals, are the following: lung scintigraphy, 
helical computed tomography, pulmonary angi-
ography.

D dimer is produced by the breakdown of 
cross-linked �brin by the �brinolytic system. D-
dimer levels are elevated in acute thromboem-
bolism and result from the lysis of cross-linked 
�brin within the thrombus. D-dimer levels are, 
however, elevated in other conditions (e.g., post-
operative state, cancer, pregnancy) and thus are 
not pathognomonic for thromboembolic disease. 
Because elevated D-dimer levels are nonspeci�c 
and are not diagnostic for PE, the value of D-di-
mer testing rests on the ability of a negative test 
to predict the absence of PE.

A highly sensitive D-dimer test would ensure 
levels above the chosen threshold for nearly all 
patients with PE. However, such high sensitivity 
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often comes at the cost of low speci�city (high 
false-positive rates). Even if elevated levels are 
not taken as evidence of PE, positive D-dimer 
tests usually result in further investigations, each 
with its adverse e�ects and inherent false-posi-
tive and false-negative rates. A balance between 
high sensitivities (ensuring that no patients with 
PE are missed) and high speci�city (ensuring that 
no normal patient receives anticoagulation for an 
erroneous diagnosis of PE) is essential. A false-
negative rate of 1% to 2% is considered accept-
able for a diagnostic protocol in view of similar 
numbers encountered with pulmonary angiogra-
phy, which is considered the gold standard (23).

An appropriate protocol categorizes a patient 
into di�ering risk categories with a clinical pre-
diction rule (e.g., low, intermediate, and high risk 
for the Wells score), thus estimating the pretest 
probability based on incidence rates for similar 
patients in historical validation studies (e.g., 1%-
3% for the low-risk category in the Wells score). 
An appropriate protocol also selects a test with an 
appropriate likelihood ratio (e.g., negative likeli-
hood ratio of 0.13 for the ELISA assay) and yields 
a post-test probability (<1%). Thus, an adequate 
match between the patient population and the 
selected clinical prediction rule is necessary to 
ensure a reasonably accurate estimation of the 
pretest probability (8, 23).

These considerations have a direct bearing on 
D-dimer tests used in diagnosing PE. Many dif-
ferent assays are used for D-dimer assessment. A 
meta-analysis by Stein (18) demonstrated better 
sensitivity and likelihood ratios for enzyme-linked 
immunosorbent assay (ELISA)-based methods 
than for other assays. The sensitivity of the quan-
titative rapid ELISA assay was 95%, with a nega-
tive likelihood ratio of 0.13 (cuto� value <500 ng/
ml). A negative test thus e�ectively excludes pa-
tients who have a low pretest probability. These 
variations underscore the importance of knowing 
the particular assay used locally.

The result of a D-dimer test, irrespective of the 
sensitivity of the assay, cannot be interpreted in 
isolation. The diagnostic accuracy of D-dimer test 
is less in hospitalized patients than in outpatients.
The incidence of a false-negative D-dimer result 
in patients categorized as “PE likely” or high prob-
ability for PE was considerable (10.3% and 20%, 
respectively) in one study, although a less-sensi-
tive whole-blood assay was used (22). Even when 
sensitive assays are used, the false-negative rate 
rises as the pretest probability rises. These con-
siderations reiterate the necessity for interpreting 
results from diagnostic studies as well from clini-
cal prediction rules in the context of the various 
factors that can in�uence the manifestations and 
sequelae of PE.

Въпреки това, обаче високата чуствителност 
е за сметка на ниска специфичност (висока 
степен на фалшиво положителни стойности). 
Високите му нива не доказват белодробна ем-
болия. Положителният Д-димер обикновено 
води до по-нататъшни изследвания, всеки със 
собствена честота на фалшиво-позитивна или 
фалшиво-негативна стойност. Основна част е 
балансът между високата чуствителност (оси-
гуряващ да не се изпусне пациент с БТЕ) и ви-
сока специфичност (осигуряващ здрави паци-
енти с погрешна диагноза БТЕ да не получават 
антикоагулантна терапия). Фалшиво-негативна 
стойност от 1% до 2% се приема за допустима 
за диагностичния протокол, с оглед на подоб-
ни отчетени стойности при пулмоангиографи-
ята, която се счита за златен стандарт (23).

При съответния протокол, категоризиращ 
пациентите в различни предиктивни риско-
ви групи (нисък, умерен и висок риск според 
Wells), се оценява клиничната вероятност, 
базираща се на честотата от инциденти за ед-
накви пациенти в подтвърдени проучвания 
(1%-3% за категорията с нисък риск при Wells). 
Също така изборът на тест със съответния ве-
роятен коефициент (негативен вероятен кое-
фициент от 0.13 за ELISA анализа) довежда до 
пост-тестова вероятност (<1%). Важен е  под-
ходящ подбор между пациента и клиничното 
предвиждане, необходимо да осигури точната 
оценка на клинична вероятност (8, 23). 

Тези факти директно насочват към опреде-
лянето на Д-димер за диагностика на бело-
дробен емболизъм. Много различни методи 
се използват за изследване на Д-димер. В ме-
та-анализ на Stein (18) се показва по-добра 
чуствителност и коефициент на вероятност за 
ензимно-свързания имуносорбентен анализ 
(ELISA) в сравнение с другите методи. Чувст-
вителността на бързия количествен ELISA тест  
е 95% с негативен коефициент на вероятност 
0.13 ( стойност <500 ng/ml). Негативният ре-
зултат изключва пациентите с ниска клинична 
вероятност. Тези отклонения подчертават важ-
ността на познаването на отделните анализи, 
използвани в съотвеното звено.

Резултатът от изследването на Д-димер 
няма връзка с чувствителността на анализа 
и не може да бъде интерпретирана самосто-
ятелно. Диагностичната точност на Д-димера 
е по-малка при хоспитализирани пациенти, 
отколкото при амбулаторни. Обхватът на фал-
шиво-негативните стойности произтичащ от 
пациенти с класифицирани като ''възможно 
БТЕ'' или с висока вероятност е значителен 
(10.3% и 20% респективно) в едно проучване, 
въпреки че е по-малко чуствителен поради из-
ползването на цяла кръв за анализа (22). Дори 
когато е използван чувствителен анализ, фал-
шиво-негативният резултат се повишава с по-
вишаването на клинична вероятност. По тези 
съображения е необходимо многократното 
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Helical Computed Tomography
There has been a profusion of studies evaluat-

ing the role of spiral CT in suspected PE. One is-
sue that has been examined is whether the pul-
monary angiogram can still be considered the 
gold standard in the current era of multidetector 
CT (MDCT) (9). In addition, there is no conclusive 
proof that MDCT has greater sensitivity than pul-
monary angiography in detecting subsegmental 
emboli.

These observations tie in neatly with two stud-
ies that evaluated the use of multidetector CT 
within a diagnostic algorithm (9, 21). The Christo-
pher study (21) used a modi�ed Wells score and a 
sensitive D-dimer assay. Patients who were in the 
“PE unlikely” group and had a negative D-dimer 
result had no further investigations. All other pa-
tients had a CT, either multidetector or single de-
tector. Patients in the “PE likely” group who had 
negative CT scans had rates of fatal or nonfatal 
PE that were no di�erent from rates in the “PE un-
likely” group who had negative D-dimer rates and 
were not di�erent from rates in historical controls 
with negative pulmonary angiograms (21).

The PIOPED II study classi�ed patients into 
low-, intermediate-, and high-risk categories us-
ing modi�ed Wells criteria (16, 22). There was an 
interaction among CT angiogram results (with or 
without CT venography), the risk category, and PE 
location. Such that a positive CT angiogram (CTA) 
and CT venogram (CTV) was more likely to re�ect 
the presence of an actual thrombus (positive pre-
dictive value) when the pretest probability was 
high and when the thrombus was proximally lo-
cated. CTA plus CTV had higher sensitivity than 
CTA alone, but it had equivalent sensitivity to CTA 
assessment in conjunction with risk category. 
When the clinical assessment was discordant with 
the CTA results, the negative predictive value was 
lower and further investigations (ultrasonogra-
phy, pulmonary angiogram, ventilation-perfusion 
scan) were necessary to exclude PE.

At present, CT scan results need to be assessed 
in light of the pretest probability. Proximal throm-
bi are detected well across all risk categories, 
whereas false-positive and false-negative rates 
for subsegmental clots are high when the risk cat-
egory and CT scan results are discordant (9). 

му извършване за интерпретиране на резул-
татите а също така и за клиничното предвиж-
дане в контекста на много различни фактори, 
които могат да окажат влияние на проявите и 
последствията от БТЕ. 
Спирална КТ

Съществуват много проучвания, сравняващи 
ролята на спиралната КТ при съмнение за БТЕ. 
Едно издание сравнява дали пулмоналната ан-
гиография може все още да се счита за златен 
стандарт в настоящата ера на мултидетектор-
ната КТ (МDCT) (9). Няма убедителни доказа-
телства, че MDCT е с по-висока чувствителност 
в сравнение с белодробната ангиография в от-
криването на субсегментни емболи.

Съществуват две проучвания, които оценя-
ват ползата от мултидетекторната КТ в диаг-
ностичния алгоритъм (9, 21). В свое проучване 
Christopher (21) използва модифициран Wells и 
изследване на Д-димер. Пациентите, които са 
били в групата с „невъзможна БТЕ” и отрицате-
лен Д-димер, не са били подложени на допъл-
нителни изследвания. На всички останали па-
циенти е направено КТ изследвне. Пациентите 
в групата с „възможна БТЕ” с негативна КТ имат 
честота от фатална или нефатална емболия, 
която не се различава от тази на групата с „не-
възможна БТЕ” с отрицателен Д-димер, също 
така и от тази с негативна ангиография (21).

PIOPED II проучването, класифицира пациен-
тите с нисък, умерен и висок риск, използвай-
ки модифицираната скала на Wells критериите 
(16, 22). Налице е връзка  между резултатите от 
КТ ангиографията (с или без КТ венография), 
рисковата категория и установяването на бе-
лодробната емболия. Такъв с позитивна КТ ан-
гиография (СТА) и КТ венография (CTV) повече 
говори за наличие на съществуващ тромб (по-
ложителна прогностична стойност), когато има 
висока клинична вероятност и когато тромбът 
е проксимално локализиран. КТ ангиографи-
ята заедно с КТ венографията има по-висока 
чувствителност, отколкото КТ ангиографията 
самостоятелно, но е еднаква чувствителността 
на КТ ангиографията във връзка с рисковата 
категория. Когато клиничната оценка е в про-
тиворечие с резултатите от СТА и ниската не-
гативна предиктивна стойност се налагат до-
пълнителни изследвания за изключване на БТЕ 
(ултрасонография, белодробна ангиография, 
вентилационно-перфузионна сцинтиграфия).

Понастоящем резултатите от  КТ изследване 
трябва да бъдат оценявани с оглед на тяхната 
клинична вероятност. Проксималните тромби 
се визуализират добре напречно при всички 
рискови категории, докато процентът на фал-
шиво позитивни или фалшиво негативни е 
висок при субсегментните тромби, когато съ-
ществува противоречие между рисковата гру-
па и КТ резултата (9).
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Компресионна ултрасонография и компю-
тър томографска венография

При 90% от пациентите, белодробният тромб 
произхожда от дълбока венозна тромбоза (ДВТ) 
на долен крайник. В традиционното изследва-
не, използващо венография, ДВТ се установява 
при 70% от пациентите с доказана БТЕ. Понасто-
ящем компресионната венозна ултрасоногра-
фия (КВУ) на долните крайници изцяло замества 
венографията в диагностиката на ДВТ. КВУ има 
чувствителност над 90% за проксимална ДВТ и 
специфичност около 95%. Тя показва ДВТ в 30-
50% от пациентите с БТЕ. Единственият утвър-
ден диагностичен критерий за ДВТ е непълно-
то свиване на вената, което показва наличието 
на тромб, докато изследването на кръвотока е 
неточно. Диагностичната стойност на КВУ може 
да се повиши с извършването на пълна ултрасо-
нография, включваща и дисталните вени. В съ-
временно проучване, съотношението на паци-
ентите с БТЕ, при които се открива ДВТ нараства 
от 22% когато е извършена само проксимална 
КВУ на 43%, използваща пълна, но специфич-
ността намалява съответно от 96% на 84% (7). 
Високата специфичност на позитивната прок-
симална КВУ, водеща до БТЕ се потвърждава от 
данните на голямо проспективно проучване с 
524 пациента, които са изследвани с мултиде-
текторна КТ и КВУ. Сензитивността на КВУ при 
наличие на БТЕ, доказана с мултидетекторна 
КТ е 39% и специфичност 99%. Вероятността за 
позитивна проксимална КВУ е по-висока при 
пациенти с клинични белези и симптоми от до-
лните крайници, отколкото при асимптомни.

До скоро компютър томографската веногра-
фия беше препоръчвана, като лесен начин за 
диагностициране на ДВТ при пациенти сус-
пектни за БТЕ, като може да бъде комбинирана 
с  КТ-ангиография  на торакс или като самос-
тоятелна процедура, използваща само едно 
инжектиране на контраст. В последното про-
учване PIOPED II (16), комбинирането на КТ ве-
нографията с КТ ангиография увеличава чувст-
вителността за БТЕ от 83% на 90% с подобна 
специфичност (около 95%). КТ венография 
увеличава процентът на пълното откриванена 
тромби главно в периферните вени при паци-
енти със суспектна БТЕ, като добавя значимо 
количество лъчение, което е обезпокоително 
по-специално за млади жени. 
Вентилационно-перфузионна сцинтиграфия

Вентилационно-перфузионната сцинтигра-
фия (V/Q) е била най-използваният образен 
метод на изследване до появата на спирална-
та КТ (11). Съчетанието на висока или ниска 
клинична вероятност и съответният резултат 
от V/Q сцинтиграфия показва наличието или 
отсъствието на белодробна емболия с голя-
ма точност. Традиционният проблем на това 
изследване е големия брой на  съмнителни 
резултати и следователно невъзможността за 
окончателното категоризиране на болшин-
ството от изследваните пациенти (8).

Compression ultrasonography and computed 
tomographic venography

In 90% of patients, PE originates from DVT in a 
lower limb. In a classic study using venography, 
DVT was found in 70% of patients with proven PE. 
Nowadays, lower limb compression venous ultra-
sonography (CUS) has largely replaced venogra-
phy for diagnosing DVT. CUS has a sensitivity over 
90% for proximal DVT and a speci�city of about 
95%. CUS shows a DVT in 30–50% of patients with 
PE

The only validated diagnostic criterion for DVT 
is incomplete compressibility of the vein, which 
indicates the presence of a clot, whereas �ow cri-
teria are unreliable. The diagnostic yield of CUS in 
suspected PE might be raised by performing com-
plete ultrasonography, including the distal veins. 
In a recent study, the proportion of patients with 
PE in whom a DVT could be detected increased 
from 22% when performing proximal CUS only 
to 43% using complete CUS, but the speci�city 
decreased accordingly from 96 to 84% (7). The 
high speci�city of a positive proximal CUS result 
for PE is con�rmed by data from a large prospec-
tive outcome study in which 524 patients under-
went both multidetector computed tomography 
(MDCT) and CUS. The sensitivity of CUS for the 
presence of PE on MSCT was 39% and its speci�c-
ity was 99%. The probability of a positive proximal 
CUS in suspected PE is higher in patients with leg 
signs and symptoms than in asymptomatic pa-
tients. 

More recently, computed tomography (CT) ve-
nography has been advocated as a simple way to 
diagnose DVT in patients with suspected PE as it 
can be combined with chest CT angiography as 
a single procedure using only one intravenous 
injection of contrast dye. In the recent PIOPED 
II study (16), combining CT venography with CT 
angiography increased sensitivity for PE from 83 
to 90% and had a similar speci�city (around 95%). 
CT venography increases the overall detection 
rate only marginally in patients with suspected 
PE and adds a signi�cant amount of irradiation, 
which may be a concern, especially in younger 
women

Ventilation-Perfusion Scanning (V/Q scanning)
V/Q scanning was the �rst-line imaging test 

study until the advent of helical CT (11). The com-
bination of high or low pretest clinical probabil-
ity and concordant V/Q scan results predicts the 
presence or absence of PE with a high degree of 
accuracy. The traditional problem with V/Q scan-
ning has been the high incidence of nondiagnos-
tic tests and indeterminate results and conse-
quently the inability to de�nitively categorize a 
majority of the tested patients (8).
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В рандомизирано контролирано проучване 
е установено дали компютър томографската 
пулмоангиография (СТРА) е по-нискостояща от 
вентилационно-перфузионната сцинтиграфия 
в изключването на белодробна емболия при 
симптомните пациенти в острата фаза (1).  Пър-
воначалните данни доказват, че СТРА не е по-
нискостояща от V/Q сцинтиграфия в изключ-
ването на БТЕ. Проучването също доказва, че 
ако група пациенти с невисока вероятност от 
вентилационно-перфузионната сцинтиграфия 
и „невъзможна БТЕ” от Wells score, също така с 
негативен Д-димер и негативна ултрасоногра-
фия на долните крайници имат същия резул-
тат както и тази с негативна СТРА и негативна 
ултрасонография след 3 месеца. Това предпо-
лага, че съмнителните резултати от V/Q сцин-
тиграфия не са напълно завършени, но могат 
да бъдат клинично полезни ако са включени в 
съответния алгоритъм.
Еднофотонна емисионна томография комби-
нирана с компютър томография (SPECT/CT)

Хибридът вентилация/перфузия (V/P) SPECT-
CT е подобрил диагностичната точност на бело-
дробната сцинтиграфия за белодробния ембо-
лизъм с намаляване на фалшиво-позитивните 
резултати и нарастване на специфичността на 
изследването. Съвместното регистриране на 
вентилационно-перфузионна сцинтиграфия и 
КТ изследване осигурява по-прецизна  функ-
ционална и допълнителна морфологична ин-
формация за белодробния паренхим, плеврал-
ната и медиастинална структури. Добавената 
КТ обикновено е ниско-дозова и може да бъде 
осъществена за кратко време и ниска лъчева 
експозиция. Подходяща е както за първично 
изследване при пациенти с контраиндикации 
свързани с контраста, а също така и за млади 
пациенти и пременопаузални жени, поради 
ниската експозиция на цялото тяло и гърдите. 
Също така може да се използва и за проследя-
ване на оздравели пациенти (5).

Компютър томографската пулмоангиогра-
фия е метод на избор, визуализираща директ-
но тромбите в пулмоналните клонове. Тя е 
налична в условия на спешност и е подходяща 
за разграничаване на БТЕ, миокарден инфаркт 
и аортна дисекация. Също така дава допълни-
телна информация за белодробния паренхим 
и евентуална плеврална, перикардна и меди-
астинална патология. Ограниченията на мето-
да са свързани с голяма лъчева експозиция, 
именно висока експозиция в гърдите, което 
е нежелателно при пременопаузални жени 
(20-50mGy срещу 1.3 за V/Q сцинтиграфия), 
или контраиндикации (бъбречна недостатъч-
ност, тежка алергия към контраста, диабетици 
на метформин), засягащи до 23-31% от паци-
ентите, нуждаещи се от образно изследване 
(5). Хибридният метод V/Q SPECT/CT може да 
замени СТРА при тези пациенти. То е свърза-
но с по-малко лъчево натоварване. Неговата 
функционална характеристика улеснява оцен-

A randomized. controlled trial sought to deter-
mine whether CTPA was noninferior to V/Q scan-
ning in ruling out PE in acutely symptomatic pa-
tients (1). 

The primary endpoint was met, demonstrat-
ing that CTPA was not inferior to V/Q scanning in 
ruling out PE. The study also demonstrated that 
if the group of patients with nonhigh probability 
V/Q scan results and PE unlikely by Wells score 
also had negative D-dimer tests and negative leg 
ultrasonography, the outcomes at 3 months were 
similar to those of patients who had negative 
CTPA and negative leg USG. This suggests that 
indeterminate results on V/Q scans are not dead 
ends but can be clinically useful if incorporated 
into an appropriate algorithm

Single photon emission tomography combined 
with computed tomography (SPECT/CT).

The hybrid ventilation/perfusion (V/P) SPECT/
CT has improved the diagnostic accuracy of lung 
scintigraphy for pulmonary embolism (PE) by re-
ducing the false-positive results and by increasing 
the speci�city of examinations. The co-registered 
V/P and CT scans provide more precise functional 
and additional morphological information about 
pulmonary parenchyma, pleural and mediastinal 
structures. The CT acquisition is typically low-
dose and can be implemented with little addi-
tional acquisition time and radiation exposure. 
It is convenient as a primary examination for pa-
tients with contrast-related contraindications, as 
well as young patients and premenopausal wom-
en, because of the low whole body and breast 
exposure.  It can be also used for follow-up of the 
patients’ recovery (5).

Computed tomography pulmonary angiogra-
phy (CTPA) became the method of choice, visual-
izing directly the thrombi in the pulmonary tree. 
It is available in emergency situations, and conve-
nient for di�erentiation of PE, myocardial infarc-
tion, and aortic dissection. It also provides addi-
tional information about lung parenchyma and 
eventual pleural, pericardial and mediastinal pa-
thology. The limitations of the method, related to 
radiation exposure namely high breast exposure 
unacceptable in premenopausal women: (20-50 
mGy v/s 1.3 for V/P scan) or to contrast contraindi-
cations (renal failure, severe contrast allergy, dia-
betics on metformin), concern up to 23- 31% from 
the patients that may need imaging test (5). The 
hybrid method V/P SPECT /CT can replace CTPA in 
these patients. It is related to lower exposure. Its 
functional character facilitates the evaluation of 
defects’ resolution, and the detection of eventual 
new defects which promote it as a test of choice 
for the follow-up.
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ката на дефектите и открива евентуално нови 
такива, което го прави метод на избор за про-
следяване.
Пулмонална ангиография

Пулмоналната ангиография е била въведе-
на, и е станала стандарт в практиката от 1960г. 
насам. Диагностичният критерий за остър БТЕ 
при директната ангиография е определен почти 
преди 40 години и се състои от директни дока-
зателства за  тромб или регистриране на дефект, 
или ампутиране на клон на пулмоналната арте-
рия. С директната ангиография могат да бъдат 
визуализирани толкова малки тромби, като 1 
или 2mm в субсегментните артерии. Други ин-
директни белези за белодробна емболия са бав-
но стичане на контраста, регионална хипопер-
фузия и задържане или намаляване на венозния 
пулмонален кръвоток, но те не са подтвърдени и 
следователно не са диагностични.

Скалата на Miller в Европа и тази на Walsh в 
САЩ се използват за определяне на степента 
на обструкция на лумена. С развитието и усъ-
вършенстването на КТ пулмоангиография, ди-
ректната пулмоангиография с инжектиране 
на контраст в пулмоналните артерии сега се 
извършва рядко като отделна диагностична 
процедура.

Пулмоналната ангиография е инвазивна и 
не лишена от рискове. Смъртността, дължаща 
се на пулмоангиография е била 0.2% в обеди-
нен анализ от 5 серии с общо 5696 пациента 
(7). Рядко смъртните случаи са се обяснявали 
с пулмоангиографията, настъпващи при теж-
ките пациенти с хемодинамични нарушения 
или остра дихателна недостатъчност. Въпреки, 
че пулмоангиографията е била златен стандарт 
за подтвърждаване или изключване на диа-
гнозата БТЕ, сега се използва рядко тъй като 
неинвазивната КТ ангиография дава подобна 
или по-добра информация. Понастоящем дяс-
ната вентрикулография е остаряла техника, 
трудна за интерпретация и практически диа-
гнозата за деснокамерна дилатация при остър 
БТЕ е изместена от ехокардиографията и био-
маркерите. Рискът от локално кървене, като 
усложнение е подчертано висок при опит за 
тромболиза при пациенти с диагностицриана 
белодробна емболия чрез стандартната пул-
моангиография. При направена ангиография, 
трябва да се регистрира хемодинамичното из-
мерване на пулмоналното налягане.
Ехокардиография

Ехокардиографията не се разглежда като ди-
агностичен метод за белодробна емболия, въ-
преки че докладваната чрез трансезофагеална 
ехокардиография чувствителност е 60-80% 
и специфичност 95-100% (11). Обикновено в 
практиката за диагноза на белодробна емболия 
се използва трансторакалната ехокардиогра-
фия и то главно за откриване на деснокамерна 
дисфункция с чувствителност около 60-70%, а 
негативният резултат не може да изключи БТЕ 
(7). От друга страна признаците на деснокамер-
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Pulmonary angiography

Pulmonary angiography was re�ned and was 
standard practice from the late 1960s onwards. 
The diagnostic criteriafor acute PE in direct angi-
ography were de�ned almost 40 years ago and 
consist of direct evidence of a thrombus, either a 
�lling defect or amputation of a pulmonary arte-
rial branch. With direct angiography, thrombi as 
small as 1 or 2 mm within the subsegmental ar-
teries can be visualized. Other indirect signs of PE 
include the presence of a slow �ow of contrast, 
regional hypoperfusion and delayed or dimin-
ished pulmonary venous �ow, but these are not 
validated and hence not diagnostic.

 

The Miller score in Europe and the Walsh score 
in the United States were used to quantify the 
extent of luminal obstruction. However, with the 
development and re�nement of CT pulmonary 
angiography, direct pulmonary angiography with 
contrast injection into the pulmonary arteries is 
now rarely performed as an isolated diagnostic 
procedure. 

Pulmonary angiography is invasive and not de-
void of hazards. The mortality due to pulmonary 
angiography was 0.2%  in a pooled analysis of �ve 
series with a total of 569 patients (7). However, the 
rare deaths attributable to pulmonary angiogra-
phy occurred in very sick patients with haemo-
dynamic compromise or acute respiratory failure. 
Although pulmonary angiography has been the 
gold standard for the diagnosis or exclusion of PE, 
the technique is now rarely employed because 
non-invasive CT angiography o�ers similar or bet-
ter information. Right ventriculography is di�cult 
to interpret and is now an obsolete technique in 
the daily practical diagnosis of Right ventricular 
dilatation (RVD) from acute PE, having been su-
perseded by echocardiography and biomarkers. 
The risk of local bleeding complications is mark-
edly increased if thrombolysis is attempted in pa-
tients with PE diagnosed by standard pulmonary 
angiography. However, if angiography is done, 
haemodynamic measurements of pulmonary ar-
tery pressure should be recorded.

Echocardiography
Echocardiography is usually not considered a 

diagnostic modality for pulmonary embolism, 
although a sensitivity of 60% to 80% and a speci-
�city of 95% to 100% have been reported with 
transesophageal echocardiography (11). Trans-
thoracic echocardiography is more commonly 
used during workup of pulmonary embolism 
and is mainly used to detect the presence of right 
ventricular dysfunction with sensitivity of around 
60–70%, a negative result cannot exclude PE (7). 
On the other hand, signs of right ventricular (RV) 
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но обременяване или дисфункция могат също 
да се дължат на съпътстващо сърдечно или бе-
лодробно заболяване при липса на остър БТЕ. 
При хемодинамично нестабилни пациенти, 
които вероятно имат белодробна емболия, на-
мирането на този белег я определя като масив-
на, което е индикация за тромболиза (8).

При високо-рискови пациенти със съмнение 
на БТЕ намиращи се в шок или хипотензия, лип-
сата на ехокардиографски признаци на десно-
камерно свръхнатоварване или дисфункция, 
практически изключва емболията като причи-
на. Ехокардиографията може да подпомогне 
диференциалната диагноза за причината на 
шока с откриване на сърдечна тампонада, ос-
тро клапно нарушение, остър миокарден ин-
фаркт или хиповолемия (7).

Едновременното изследване на проксимал-
ните вени, търсейки венозни тромби с ком-
пресионен ултразвук и също така главните 
пулмонални артерии за наличие на емболи с 
трансезофагеална ехокардиография се пре-
поръчва при особени клинични ситуации. 
Поради високата честота на билатерални 
тромбоемболи в главни клонове на артерия 
пулмоналис при пациенти с хемодинамично 
значима белодробна емболия, трансезофаге-
алната ехокардиография може да потвърди 
диагнозата в голям брой случаи. С транстора-
кална ехокардиография могат да се устано-
вят тромби в дясното сърдечна половина при 
4-8% от пациентите с остър БТЕ (7).

Диагностична стратегия
Изборът и комбинацията от диагностични те-

стове (диагностични алгоритми) зависи от:

1. Клиничното състояние на пациентите със 
съмнение за БТЕ (критично, некритично, на-
личие или липса на предшестващо кардио-
пулмонално заболяване).

2. Клинична или пре-тест вероятност (ниска, 
умерена или висока).

3. Съмнение за БТЕ при амбулаторни или хос-
питализирани пациенти.

4. Предиктивна точност на диагностичните те-
стове, получена от клиничната оценка.

5. Локална наличност на диагностичните тестове.
6. Локална предиктивна точност на диагнос-

тичните тестове, получена от опитни специа-
листи и екипи.

7. Анализ цена-резултатност на диагностична-
та стратегия и съотношение полза-риск.

Диагностични алгоритми
Диагностичен алгоритъм за пациенти с 

клинично съмнение за БТЕ в критично кли-
нично състояние (нестабилни пациенти). 
Определението за критично клинично състоя-
ние е както следва (6):
-  хемодинамично нестабилни пациенти (кар-

диак арест, шок, хипотония);
- пациенти без хемодинамична нестабилност, 
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overload or dysfunction may also be due to con-
comitant cardiac or respiratory disease in the ab-
sence of acute PE. In hemodynamically unstable 
patients who are believed to have a PE, this �nd-
ing de�nes the PE as massive and is an indication 
for thrombolysis (8).

In patients with suspected high-risk PE pre-
senting with shock or hypotension, the absence 
of echocardiographic signs of RV overload or 
dysfunction practically excludes PE as a cause 
of haemodynamic instability. Echocardiography 
may help in the di�erential diagnosis of the cause 
of shock, by detecting cardiac tamponade, acute 
valvular dysfunction, acute myocardial infarction 
or hypovolaemia (7).

Concomitant exploration of proximal veins 
in search of venous clots with compression ul-
trasound and searching for emboli in main pul-
monary arteries by transoesophageal echocar-
diography may be considered in speci�c clinical 
situations. Indeed, because of the high prevalence 
of bilateral central pulmonary thromboemboli in 
patients with haemodynamically signi�cant PE, 
transoesophageal echocardiography may con-
�rm the diagnosis in most cases. Also, right heart 
thrombi, which can be found with transthoracic 
echocardiography in 4–18% patients with acute 
PE, justify (7).

Diagnostic strategy
The choice and the combination of diagnostic 

tests (diagnostic algorithms, diagnostic work-up) 
depends on: 
1. Clinical conditions of patients with clinically 

suspected PE (critical or non-critical, presence 
or absence of prior cardiopulmonary disease). 

2. Clinical or pre-test probability (low, intermediate 
or high). 

3. Suspected PE in outpatients or in hospitalized 
patients. 

4. Predictive accuracy of diagnostic tests as 
obtained by clinical evaluation.

5. Local availability of diagnostic tests.
6. Local predictive accuracy of diagnostic tests 

as obtained by experienced professionals and 
equipments; 

7. Cost-e�ectiveness analysis of diagnostic 
strategies and risk-bene�t ratio.

Diagnostic algorithms
Diagnostic algorithm for patients with clini-

cally suspected pulmonary embolism and 
critical clinical conditions (unstable patients). 
The de�nition of critical clinical conditions is as 
follows (6): 
- patients with hemodynamic instability (cardiac 

arrest, shock, hypotension);
- patients without hemodynamic instability but 
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но с най-малко едно от следващите: 
а) значителна, постоянна или влошаваща се 

диспнея;
б) скорошен синкоп.
Не е наличен абсолютен, а също и утвърден 

алгоритъм за нестабилни пациенти с клинично 
съмнение за БТЕ, диагнозата е повлияна от не-
обходимстта да се вземат неотложни терапев-
тични мерки.

Диагностичен алгоритъм за пациенти с 
клинично съмнение за БТЕ в некритично 
състояние (хемодинамично стабилни паци-
енти). Диагностичната стратегия и алгоритъм 
зависи главно от предшестващата вероятност.

А) Пациенти с клинично съмнение за БТЕ и 
висока пре-тест вероятност (приблизително 
20% от всички пациенти с клинична суспекция) 
имат доказан БТЕ в 70% от случаите (позитивна 
предиктивна стойност на висока пре-тест ве-
роятност 70%). 

За тези пациенти с висока предшествща ве-
роятност имат смисъл следните диагностични 
методи: белодробна сцинтиграфия, спирална 
компютър томография и ехокардиография.

Пациенти с висока пре-тест вероятност ако е 
необходимо могат да бъдат подложени на пул-
моангиография за диагностициране на БТЕ (6).

Изследването на Д-димер не трябва да се 
извършва при пациенти с висока пре-тест ве-
роятност, тъй като нормалните му нива, полу-
чени с високо чувствителни техники (ELISA) не 
изключват белодробна емболия (3).

При пациенти с висока вероятност ехокар-
диографията може да бъде изплзвана за доказ-
ване на белодробна емболия.

Б) Пациенти с клинично съмнение за БТЕ и 
„не висока” клинична вероятност за БТЕ  („не 
висока” означава ниска или умерена вероят-
ност) са около 80% от всички пациенти с кли-
нично съмнение на БТЕ са представени само 
20% с БТЕ (негативна предиктивна стойност от 
не висока пре-тест вероятност 80%). При тези 
пациенти имат смисъл следните диагностични 
методи: изследване на Д-димер, белодробна 
сцинтиграфия, спирална КТ. 

Пациентите с не висока вероятност не тряб-
ва да се подлагат на пулмоангиография за ди-
агностициране на белодробна емболия.

При тези пациенти нормалното изследване 
на Д-димер е с висока чувствителност, а също 
така и негативният бърз количествен тест ELISA 
може да изключи белодробна емболия (3, 20).

Първо и второ ниво на диагностичните те-
стове (налични във всички болници) дават въз-
можност за диагностицирането на голяма част 
от пациентите клинично суспектни за БТЕ. Сле-
дователно дори в болниците, където липсват 
нуклеарно медицински средства и спирална 
КТ е възможна част от диагностиката на кли-
нично суспектните пациенти.
1) Амбулаторни пациенти с клинично съмне-

ние за БТЕ, в не критично състояние и не ви-
сока предшестваща вероятност в спешните 
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with at least one of the following: 
- a) signi�cant, persistent and worsening dys-

pnea
-  b) recent syncope.
No absolute as well as validated algorithm is 

available for unstable patients with clinically sus-
pected PE; diagnosis is in�uenced by the neces-
sity to take urgent therapeutic measures.

Diagnostic algorithm for patients with clini-
cally suspected pulmonary embolism and non-
critical clinical conditions (hemodynamically 
stable patients). The diagnostic strategy and al-
gorithm mainly depend on the pre-test probability. 

A) patients with clinically suspected PE and 
high pretest probability of PE (approximately 20% 
of all patients with clinically suspected PE) have 
documented PE in 70% of cases (positive predic-
tive value of high pre-test probability: 70%). 

For those patients with high pre-test probabili-
ty the following diagnostic tests are advised: lung 
scintigraphy, helical computed tomography, and 
echocardiography. Patients with high pre-test 
probability, if necessary, may undergo pulmonary 
angiography for diagnosis of PE (6).

    The D-dimer assay should not be performed 
in patients with high pre-test probability because 
also normal D-dimer levels obtained using highly 
sensitive techniques (VIDAS or turbidimetrics) do 
not rule out PE (3). 

In patients with high pre-test probability echo-
cardiography consistent with PE may be diagnos-
tic of PE.

B) Patients with clinically suspected PE and 
“nonhigh” (“non-high” means low or intermedi-
ate pre-test probability) pre-test probability of PE 
approximately 80% of all patients with clinically 
suspected PE represent only 20% of PE (negative 
predictive value of non-high pre-test probability: 
80%). In these patients the following diagnostic 
tests are advised: D-dimer assay, lung scintigra-
phy, and helical computed tomography. 

Patients with non-high pre-test probability 
should not undergo pulmonary angiography for 
diagnosis of PE.

In patients with non-high pre-test probability a 
normal D-dimer test at high sensitivity as well as 
a negative rapid quantitative ELISA (VIDAS) test 
may rule out PE (3, 20). 

First- and second-level diagnostic tests (avail-
able in all hospitals), permit the management of 
most patients with clinically suspected PE; there-
fore, even in hospitals missing nuclear medicine 
facilities and helical computed tomography a 
partial management of clinically suspected PE is 
possible.
1. Outpatients with clinically suspected PE, non-

critical clinical conditions and non-high pre-test 
probability in emergency room: approximately 
50% of outpatients with clinically suspected 
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отделения: приблизително около 50% от ам-
булаторните пациенти с клинична суспекция 
за БТЕ могат да бъдат диагностицирани с на-
личните методи във всички болници.

2) Хоспитализирани пациенти с клинично съм-
нение за БТЕ в не критично състояние и не 
висока предшестваща вероятност: прибли-
зително 25% от хоспитализираните пациенти 
с клинична суспекция за БТЕ могат да бъдат 
диагностицирани във всички болници.

Изводи:
1) Белодробият емболизъм е изява на венозна-

та тромбоемболична болест и обикновено е 
усложнение на тромб произлизащ от прок-
сималните вени на долните крайници.

2) Използване на системата за клинично пред-
виждане заедно с изследване на Д-димер и 
компютър томографията подпомага диагно-
стиката на белодробния емболизъм.

3) Клиничната оценка дава възможност за кла-
сифициране на пациентите във вероятни ка-
тегории, кореспондиращи с увеличаване на 
честотата от БТЕ.

4) Негативният резултат на Д-димер във високо 
чувствително изследване, със сигурност из-
ключва БТЕ при пациенти с ниска или умере-
на клинична вероятност.

5) Търсенето на проксимална ДВТ при паци-
енти с БТЕ дава положителен резултат при 
около 20% от случаите. Комбинирането на 
КТ венография с КТ ангиография добавя зна-
чително количество лъчение и не е полезно 
при използването на мултидетекторна КТ.

6) КТ ангиография показва наличието на тромб до 
субсегментно ниво, което може да бъде  доста-
тъчно доказателство в голям брой случаи.

7) Пулмоангиографията е сигурен, но инвази-
вен метод и понастоящем е полезен когато 
неинвазивните методи са неясни.
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PE may be appropriately managed with tests 
available in all hospitals; 

2. Hospitalized patients with clinically suspected 
PE, non-critical clinical conditions and non-
high pre-test probability: approximately 25% of 
inpatients with clinically suspected PE may be 
appropriately managed in all hospitals.

Conclusions:
1) Pulmonary embolism is one manifestation of 

venous thromboembolic disease and usually 
develops from a venous thrombus involving 
the proximal lower-limb veins.

2) The systematic use of clinical prediction rules 
in conjunction with D-dimer testing and 
computed tomography helps in the diagnosis 
of PE.

3) Clinical evaluation makes it possible to 
classify patients into probability categories 
corresponding to an increasing prevalence of 
PE.

4)  A negative D-dimer results a highly sensitive 
assay safely excludes PE in patients with a low 
or moderate clinical probability.

5) Searching for a proximal DVT in patients with 
PE by CUS yield a positive result in around 20% 
of patients. Combining CT venography with 
CT angiography adds a signi�cant amount of 
radiation and is not useful when using MDCT.

6) CT angiography showing a thrombus up to the 
subsegmental level can be taken as adequate 
evidence of PE in most instances.

7) Pulmonary angiography is a reliable but 
invasive test and is currently useful when the 
results of non-invasive imaging are equivocal.
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Резюме 
Инхалаторът Genuair® е нов, многодозов сух прахов инхалатор за приложение на aclidinium 

bromide. Лесен е за употреба и притежава множество механизми за обратна връзка, и за безо-
пасност. Средният процент на депозицията на aclidinium bromide като процент от отмерената 
доза, отлагаща се в целия бял дроб е висок (30.1±7.3%). Най-високият ВИД постигнат чрез инха-
латор Genuair® за плацебо (97±15.7L/min), е значително по-висок от постигнатия чрез инхалатор 
HandiHaler® (съответно 51.2±10.4L/min; p<0.001). Резултатите от пилотно клинично изпитване 
показват, че Genuair® се приема добре от пациентите с най-висок успех (69% успешно инхали-
ране), най-висока оценка за удовлетворение от устройството (4.03 при 5-о бална скала) и паци-
ентско предпочитание (17.46cm при метрична система) при сравнение с други инхалатори. Тези 
резултати предполагат по-добро придържане към лечението, което е в асоцияция с по-добър 
здравен статус и с по-малко екзацербации. 

Ключови думи:  ХОББ, ДДМА, aclidinium bromide, Genuair®  

В. Юрукова
СБАЛББ “Света София“ ЕАД
Медицински Университет, София

GENUAIR® – НОВ МНОГОДОЗОВ СУХ 
ПРАХОВ ИНХАЛАТОР ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО 
НА ДЪЛГОДЕЙСТВАЩ МУСКАРИНОВ 
РЕЦЕПТОРЕН  АНТАГОНИСТ

обзори Торакална Медицина
Том VI, юни 2014, бр.2
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Abstract: 
The Genuair® inhaler is novel multi-dose dry powder inhaler for administration of aclidinium 

bromide. It is easy to use and features multiple feedback and safety mechanisms. The mean percentage 
of acidinium bromide whole lung deposition as percent of the metered dose is high (30.1±7.3%). 
The highest peak inspiratory �ow (PIF) achieved with the Genuair® inhaler for placebo (97±15.7 L/
min) was signi�cantly higher than that achieved with the HandiHaler® inhaler (51.2±10.4 L/min, 
respectively; p<0.001). The results from pilot clinical study have shown that the Genuair® inhaler was 
well accepted by patients, with the highest overall inhaler success rate (69% of patients succeeding), 
the highest rating for patients’ overall satisfaction with the device (4.03 points on a 5-point scale) and 
for overall patients’ preference (17.46cm on metric system) compared to other inhalers. These results 
suggest improved adherence to the treatment, which is associated with improved health status and 
less exacerbations.

Keywords: COPD, LAMA, aclidinium bromide, Genuair®  

GENUAIR® – NEW MULTI-DOSE 
DRY POWDER INHALER FOR 
ADMINISTRATION OF
A LONG-ACTING MUSCARINIC 
RECEPTOR ANTAGONIST

V. Youroukova
SHATPD “Sveta So�a“ EAD
Medical University, So�a
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Съвремените гайдлайни препоръчват брон-

ходилататорите като терапия първи избор 
при лечение на Хронична обструктивна бело-
дробна болест (ХОББ) (7). Краткодействащите 
се прилагат при нужда, при пациенти с малко 
симптоми и малък риск за екзацербация (паци-
енти група А), докато дългодействащите брон-
ходилататори се препоръчва да се приемат 
регулярно при пациенти с повече симптоми 
и/или висок риск за екзацирбация на ХОББ 
(пациенти група B, C и D) съгласно GOLD (7). 
Бронходилататорите подобряват Форсирания 
експираторен обем за 1sec. (ФЕО1) и експи-
раторните дебити, като резултат разширяват 
дихателните пътища. Водят до подобрено из-
празване на белите дробове,  капацитета при 
усилие и редуцират хиперинфлацията. 

Успешната инхалаторна терапия е в зависи-
мост, както от ефикасността на медикамент, 
така и от подходящия инхалатор. Лесно за при-
ложение устройство може значително  да по-
добри комплаянса (придържане) на пациента 
и терапевтичната полза (12).
Характеристика на устройството

Инхалаторът Genuair® е нов, многодозов сух 
прахов инхалатор (DPI Laboratorios Almirall SA, 
Barcelona, Spain) за приложение на aclidinium 
bromide, нов дългодействащ мускаринов ре-
цепторен антагонист (LAMA).  Инхалаторът 
Genuair® има средно съпротивление на въдуш-
ния дебит и използва оптимизирана система 
на въдушния поток (циклон дисперсна систе-
ма), която гарантира ефективна деагломера-
ция на инхалирания прах (5).

Инхалаторът притежава всички предимства 
на DPI устройствата: задейства се чрез вдиш-
ване и не е необходима синхронизация на за-
действане на устройството с вдишване (1, 5); не 
изисква използване на замърсяващи околната 
среда пропеланти и не произвежда студено 
усещане  при инхалация, което причинява ае-
розолната струйка от дозиращ инхалатор под 
налягане (рMDI) (5). Друго предимства на DPI 
устройството Genuair® е, че е многодозово ус-
тройство и така няма директна манипулация 
от страна на пациента във вътрешния механи-
зъм на устройството (1, 5). 

Температурата и влажността може да повли-
яят стабилността на лекарствената форма в DPI 
устройството, поради което стабилността на 
доставения аклидиниев бромид 200µg е оце-
нена при съхранение повече от 3г. при широки 
граници на атмосферните условия (25°C/60% 
влажност, 30°C/65% влажност, 25°C/75% влаж-
ност, 40°C/75% влажност и 40°C/75% влажност). 
Средната доставена доза и дозата на финните 
частици остава непроменена (2, 5).

Повечето инхалатори нямат обратна инфор-
мация и пациентите не са сигурни дали прием-
ат медикамента коректно (12, 16). Други пре-
димство на Genuair® са механизма за обратна 
връзка, който показват успешна инхалация, 
дозовия индикатор и защитна система срещу 

The recent guidelines recommend that bron-
chodilators should be used as a �rst-line therapy 
in the treatment of stable Chronic obstructive 
pulmonary disease (COPD) (7). Short-acting bron-
chodilators should be used as necessary in pa-
tients with few symptoms and a low risk of COPD 
exacerbations (group A patients) while long-
acting bronchodilators are recommended to be 
taken on a regular basis in patients with either 
more symptoms and/or a high risk of COPD ex-
acerbations (group B, C and D patients) according 
to GOLD (7). Bronchodilators improve the Forced 
Expiratory Volume in one second (FEV1) and ex-
piratory �ows as a result of dilating the airways. 
Furthermore, they lead to improvements in emp-
tying of the lung, exercise capacity, and hyperin-
�ation reduction at rest and during exercise.

The success of an inhalation therapy depends 
both on the medication e�cacy and the suitable 
inhaler. An easy-to-use device may signi�cantly 
improve patient's compliance (adherence) and 
thus therapeutic bene�t (12).

Device Characteristics
The Genuair® inhaler is a novel, multi-dose dry 

powder inhaler (DPI Laboratorios Almirall SA, 
Barcelona, Spain) delivering aclidinium bromide, 
a new long-acting muscarinic receptor antago-
nist (LAMA). The Genuair® inhaler has a medium 
air�ow resistance and uses an optimized air �ow 
system (cyclone dispersion system) to ensure ef-
fective de-agglomeration on the inhalation pow-
der (5).

The inhaler features all bene�ts of the DPI de-
vices: inhalation-actuated, without synchronisa-
tion of device actuation and inhalation being 
necessary (5); does not require use of propellants 
polluting the environment and does not produce 
cold sensation during inhalation which is caused 
by the pressurized meter dose inhaler (pMDI) 
aerosol stream (5). Another advantage of the 
Genuair DPI device is that it is multi-dose device, 
that means that there is no direct manipulation 
of the patient in the internal mechanism of the 
device (1, 5).

Temperature and humidity may a�ect the sta-
bility of the pharmaceutical form in the DPI de-
vice. Therefore, the stability of aclidinium bro-
mide 200μg has been evaluated for more than 3 
years over a wide range of environmental condi-
tions (at 25°C/60% humidity, 30°C/65% humidity, 
25°C/75% humidity, 40°C/75% humidity and at 
40°C/75% humidity). The mean delivered dose 
and the �ne particles dose remained unchanged 
(2, 5).

Most inhalers do not feature a feedback option, 
which may causes uncertainty among patients 
whether the medication was correctly adminis-
tered (12, 16). Additional advantages of Genuair® 
inhaler are the feedback mechanism which indi-
cates whether the inhalation was successful, the 



61

празен инхалатор и предпазване от предози-
ране (5). 
Белодробна депозиция на aclidinium 
bromide доставен чрез инхалатор Genuair®  

Проучена е общата депозиция и депозиция-
та по области постигната чрез Genuair® инхала-
тор при 12 здрави доброволци (15). Единична 
доза от аклидиниев бромид 200µg,  радиомар-
киран с 99mTc използвайки TechneCoat метод е 
проучена   чрез  Genuair® при Върхов Инспира-
торен Дебит (ВИД) 90L/min (21). Използвана е 
гама сцинтиграфия с гама камера. 

Отчетен е процентът на отмерената доза де-
позирана в целите бели дробове, в орофаринк-
са, останалото в инхалатора и възстановена от 
филтъра от издишания въздух. Депозицията 
е определена и като процент от доставената 
доза чрез сумиране на точния брой от белите 
дробове, орофаринкса, филтъра и калкулира-
на като обща стойност доставена от всяка зона.

Фракциите на финните частици на медика-
мента преди маркирането, след маркирането 
и радиомаркирането са подобни (40.3±5.6%, 
41.6±4.8% и 42.1±2.5%, респективно като 
процент от доставената доза). Тези данни по-
твърждават предварително определената спе-
цификация, където фракцията на радиомарки-
раните финни частици  е между 35-45%.

Средният (± стандартно отклонение (SD)) 
процент на депозиция на аclidinium bromide 
като процент от отмерената доза, отлагаща се 
в целите бели дробове, е 30.1±7.3%, в орофа-
ринкса е 54.7±7.2%, дозата оставаща в инхала-
тора е 11.5% и издишаната доза е 3.7% (Фиг. 1). 
При изразяване като процент от доставената 
доза (дозата излязла от мундущука) отлагането 
в белия дроб е 34.0±8.0%. Дозата, която остава в 
инхалатора е средно 11.5%, а тази, която се из-
дишва е средно 3.7%.

Осреднената обща белодробна депозиция 
на аclidinium bromide е 32.5% от отмерената 
доза за пациенти инхалиращи между 66 и 78 L/
min или 29.5% от отмерената доза за пациен-
ти инхалиращи 80-99 L/min, което показва, че 
остава постоянна при ВИД наблюдаван в про-
учването (66-99 L/min). Междупациентският 
коефициент на вариация за отлагане в белите 
дробове (изчислен като SD x 100/средна стой-

Фиг. 1. Процент на отмерената доза на радиомар-
киран alcidium bromide, инхалиран чрез инхалатор 
Genuair® и депозирана в целите бели дробове, оро-
фаринкс, задържана в инхалатора и задържана във 
филтър при издишания въздух при 12 здрави мъже, 
доброволци. Хоризонталната линия представлява 
средната стойност (22).

Fig.1. Percentages of the metered dose of radiola-
belled aclidinium bromide inhaled through the Genu-
air® inhaler and deposeited in the whole lungs, the 
oropharynx, retained in the inhaler, and retained from 
exhaled air on a �lter, in 12 healthy, male volunteers. 
The horizontal bars represent the mean values (22).
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dose indicator and the protection system against 
empty inhaler and overdosing (5).
Lung deposition of aclidinium bromide 
delivered by the Genuair® inhaler

The whole lung deposition and the regional 
lung deposition of aclidinium bromide provided 
by the Genuair® inhaler was studied in 12 healthy 
volunteers (15). A single dose of aclidinium bro-
mide 200μg radiolabelled with 99mTc studied us-
ing the TechneCoat method was inhaled through 
Genuair® at a peak inspiratory �ow rate (PIFR) of 
90L/min. Gamma scintigraphy was performed us-
ing gamma camera. The percentages of the me-
tered dose of aclidinium bromide deposed in the 
whole lung in the oropharynx, remaining at the 
inhaler and recovered from the exhaled breath on 
a �lter were evaluated. The deposition was also as-
sessed as the percentage of the delivered dose by 
adding the exact value from the lungs, orophar-
ynx and �lter, and was calculated as a total value 
derived from each area.

The �ne particle fraction of the medication prior 
to and following the radiolabelling and the radio-
labelling itself were similar (40.3±5.6%, 41.6±4.8% 
and 42.1±2.5%, respectively, as percentage of the 
delivered dose). This data con�rmed the pre-de-
�ned speci�cation where the fraction of radiola-
belled �ne particles was between 35-45%.

The mean (± standard deviation (SD)) deposi-
tion of aclidinium bromide as percent of the me-
tered dose was 30.1±7.3% for the whole lung, 
54.7±7.2% for the oropharynx, the remaining 
dose at the inhaler was 11.5% and the exhaled 
dose was 3.7% (Fig. 1). When expressed as per-
centage of the delivered dose (dose released 
from the mouthpiece), the whole lung deposition 
was 34.0±8.0%. 

The averaged whole lung deposition of aclidin-
ium bromide was 32.5% of the metered dose for 
volunteers inhaling from 66 to 78 L/min or 29.5% 
of the metered dose for volunteers inhaling 80-
99 L/min indicating that it remained constant 
the peak inspiratory �ows (PIF) observed in the 
study (66-99 L/min). The inter-subject coe�cient 
of variation of whole lung deposition (calculated 
as SD x 100/mean value) was low (24%). No cor-
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ност) е нисък (24%). Не е установена корелация 
между цялата белодробна депозиция и разме-
ра на ВИД (r=0.055) (15). 

При сравнение на подобно гама сцинтиграф-
ско проучване на радиомаркиран тиотропи-
ум приложен чрез HandiHaler® при 5 здрави 
доброволци и при 15 пациенти с ХОББ бело-
дробната депозиция на тиотропиум е 19%,  не-
зависимо от тежестта или наличието на ХОББ 
(4). При сравнение с други мултидозови DPI бе-
лодробната депозиция е подобна на Novolizer 
DPI – 32.1% (14),  но по-висока от другите DPI 
(turbohaler – 27.7% от отмерената доза и discus 
– 16.6 % от отмерената доза) (3, 10). Според из-
следователи общата белодробната депозиция 
при пациенти с ХОББ би трябвало да е подобна 
на депозицията при здрави със същата степен 
на инспираторно усилие (15). Обаче, някои па-
циенти използват инхалаторните устройства 
неточно. Честотата на грешките при прилагане 
на DPI е особено висока при някои видове ин-
халатори, с които пациентите не са обучавани 
как да ги прилагат. Неправилната употреба на 
инхалаторите може да доведе до редукция на 
белодробната депозиция. 

За да се оцени регионалната белодробна де-
позиция на aclidinium bromide, при всеки до-
броволец формата и размерът на белия дроб 
са определени чрез вентилационна сцинти-
графия с инертен газ криптон, 81mKr (15). Бе-
лите дробове са разделени на 6 концентрични 
зони с формата на бял дроб, водещи началото 
си от хилуса. 15% контур на сцинтиграфията с 
газ 81mKr се използва, за да се определи външ-
ната граница на най-периферната част (зона 
6). Външната граница на зона 5 е определена 
чрез намаляване на границата на зона 6 с една 
шеста. Този процес е повторен до определяне 
на всички 6 зони. 

Депозицията на аclidinium bromide чрез 
Genuair® е определена в 6 концентрични зони 
на белите дробове, но тя е най-висока в най-
вътрешната централна част (средно 9.9% от 
отмерената доза) и най-ниска в най-външната 
периферна част (средно 2.6% от отмерената 
доза) (Фиг. 2). 

Въпреки че е възможно отлагането на меди-
камента в целите бели дробове при пациентите 

Фиг. 2. Процент на отмерената доза на радиомар-
киран alcidium bromide, инхалиран чрез инхалатор 
Genuair® и депозирана във всяка една от 6 кон-
центрични зони при 12 здрави мъже, доброволци. 
Представените зони са за един бял дроб. Хоризон-
талната линия представлява средната стойност (22)

Fig.2. Precentages of the metered dose of ra-
diolabelled aclidinium bromide inhaled through 
the Genuair® inhaler and deposited in each of six 
concentrix lung regions in 12 healthy male volunteers. 
The regions are shown for one lung in the inset. The 
horizontal bars represent the mean values (22).
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РЕЦЕПТОРЕН  АНТАГОНИСТ

Торакална Медицина
Том VI, юни 2014, бр.2

обзори
relation between whole lung deposition of acli-
dinium bromide and PIF (linear coe�cient of cor-
relation r=0.055) was established (15).

In comparison, in a similar gamma scintigraphy 
study of radiolabelled tiotropium administered 
through HandiHaler® in 5 healthy volunteers and 
15 COPD patients, lung deposition relative to the 
metered dose of tiotropium was 19%, irrespective 
of the COPD severity or presence (4). Compared 
to other multi-dose DPIs, lung deposition of the 
respective active substance was similar to the No-
volizer DPI – 32.1% (14), but higher than the other 
DPIs (Turbuhaler – 27.7% of the metered dose 
and Diskus – 16.6 % of the metered dose) (3, 10).

According to the authors whole lung deposi-
tion of inhaled drugs in COPD patients should be 
similar to the deposition in healthy subjects with 
the same level of inspiratory e�ort (15). However, 
some patients used device incorrectly (18).  The  
rate of handing errors during DPI use was espe-
cially high for some inhaler types among patients 
who had not been rained how to use the devices 
before. Incorrect use of inhaler could  lead to re-
duction in lung deposition.

To assess the regional lung deposition of acli-
dinium bromide inhaler through the Genuair® 
inhaler the size and shape of the lung of each vol-
unteer were determined through ventilation scin-
tigraphy with inert gas krypton, 81mKr (15). The 
lungs were divided into 6 lung-shaped concentric 
regions, radiating from the hilum. The 15% con-
tour of the 81mKr ventilation scan was used to 
de�ne the outer boundary of the most peripheral 
region (region 6). The outer boundary of region 
5 was set by reducing the boundary of region 6 
by one-sixth. This process was repeated until all 6 
regions had been de�ned.

Deposition of aclidinium bromide occurred in 
all 6 lung zones, but was highest in the most cen-
tral region (mean 9.9% of the metered dose) and 
lowest in the most peripheral region (mean 2.6% 
of the meter dose) (Fig. 2). 

Although whole lung drug deposition in pa-
tients with COPD may be similar to that observed 
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с ХОББ, да е сходно с наблюдаваното при здрави 
доброволци, в сравнение със здравите добро-
волци се очаква по-ниско отлагане на лекар-
ството в периферните части поради стесняване 
на дихателните пътища и усилване на депози-
цията на лекарствените частици по инерция в 
централните дихателни пътища (15).  Моделът 
на отлагане в централните части на белите дро-
бове може да е полезен при антихолинергич-
ните лекарства като аклидиниев бромид, тъй 
като плътността на мускариновите рецептори 
се счита за по-висока в бронхите в сравнение с 
по-периферните дихателни пътища (9).  
Върхов инспираторен дебит чрез инхалато-
ра Genuair®  

Успешната инхалация зависи от това дали 
пациента генерира достатъчен инспираторен 
поток да произведе достатъчна вътрешна тур-
булентна енергия необходима за деагломера-
ция на лекарствения прах и дисперсиране в 
по-малки частици фин аерозол за депозиция 
в белите дробове (5). Инспираторният поток 
постигнат от пациента зависи частично от 
тяхното инспираторно усилие и частично от 
съпротивлението на въздушния поток на инха-
латора. Така пациентът трябва да генерира по-
голямо инспираторно усилие, за да постигне 
същия инспираторен дебит при инхалатори с 
високо съпротивление в сравнение с инхала-
тори с ниско съпротивление  (15).

In vitro експерименти показват, че размера 
на инспираторния дебит чрез инхалатора е 
приблизително 65L/min при спад на налягане-
то от 4кРа (2, 5). Наличие на мунщук и циклон 
системата усилва флуида и динамиката на час-
тиците, и осигурява ефективна деагломерация 
на инхалирания прах в подходящ аерозол, 
даже при ниски дебит и обем (5). За оптимална 
инхалация отделяща медикамента с постоянна  
клинично ефективна доза съдържаща финни 
частици с аеродинамичен размер по-малък от 
5µm за депозиция в белите дробове пациен-
тите трябва да генерират инспираторен поток 
≥45L/min (5).  Общата средна доза финни час-
тици е 36.5% от номиналната доза за всички 
индивидуални измервания (5). Установена е 
висока повторяемост на качеството на аеро-
динамичния  аерозол при всички измервания 
и на дозата на финните частици (5). 

При in vitro проучвания е показано, че доста-
вените финните частици при  aclidinium 200µg  
и 400µg са независими от инспираторния по-
ток и остават постоянни при дебит между 45 и 
95 L/min (5). Също така in vitro проучване по-
казва, че общата доставена доза, дозата финни 
частици и разпределението на частиците при 
два състава на aclidinum bromide 50µg и 400µg 
е независим от инхалаторния обем (2L и 4L), 
при доставяне чрез инхалатора при налягане 
под 4kPa и произведен дебит приблизително 
65L/min (2). Двата инхалаторни обема нямат 
сигнификантен ефект върху общата доставе-
на доза и дозата финни частици на aclidinium 

reviews
GENUAIR® – NEW MULTI-DOSE DRY  
POWDER INHALER FOR  
ADMINISTRATION OF A LONG-ACTING 
MUSCARINIC RECEPTOR ANTAGONIST

Thoracic Medicine
Volume VI, June 2014, Issue 2

in healthy subjects, less peripheral deposition of 
drug  would be expected compared with healthy 
subjects because of airway narrowing and in-
crease of inertial drug particle impaction in the 
large central airways (15). A central deposition 
pattern within the lungs may be useful for anti-
cholinergic drugs, such as aclidinium bromide, as 
the density of muscarinic receptors is thought to 
be higher in the bronchi compared with more pe-
ripheral airways (9). 

Peak Inspiratory Flow with the Genuair® 
Inhaler

The success of an inhalation depends on 
whether the patient is able to generate su�cient 
inspiratory �ow rate capable of producing the 
inner turbulent energy necessary to deagglom-
erate the medicinal powder and disperse it into 
smaller particles of �ne aerosol for lung deposi-
tion (5). The inspiratory �ow rate achieved by the 
patient depends partially on their inspiratory ef-
fort and partially on the inhaler's resistance to air-
�ow. Thus the patient needs to generate higher 
inspiratory e�ort in order to produce the same 
inspiratory �ow rate with high-resistance inhalers 
compared to low-resistance inhalers (5).

In vitro experiments have shown that the rate of 
inspiratory �ow through the inhaler was approxi-
mately 65L/min at pressure decrease of 4кРа (2, 
5). The available mouthpiece and cyclone system 
increased �uid and particle dynamics and pro-
vided e�ective deagglomeration of the inhaled 
powder into suitable aerosol, even at low �ow 
rate and volume (5). For optimal inhalation which 
released the medication in a constant clinically 
active dose, containing �ne particles with aerody-
namic size of less than 5µm to be deposited in the 
patients' lungs, an inspiratory �ow rate of ≥45L/
min had to be generated (5). The total mean dose 
of �ne particles was 36.5% of the nominal dose 
for all individual measurements. In all measure-
ments, high level of reproducibility of the aerody-
namic aerosol's quality and the �ne particle dose 
was establishe (5).

In vitro studies have shown that the delivered 
�ne particles of aclidinium bromide 200µg and 
400µg did not depend on the inspiratory �ow 
rate and remained constant at �ow rate ranging 
from 45 to 95 L/min (5). In addition, an in vitro 
study has shown that the total delivered dose, 
the �ne particle dose and the particle distribution 
with both aclidinum 50µg and 400µg did not de-
pend on the inhaled volume (2L and 4L) when de-
livered through the Genuair® at pressure drop of 
4kPa and using a �ow rate of approximately 65L/
min (2). Both inhaled volumes did not have a sig-
ni�cant e�ect on the mean total delivered dose 
and the �ne particle dose of aclidinium 200µg at 



64

200µg при дебит от 35 до 90-95 % (2).
Оценката на ВИД при прилагане на Genuair® е 

осъществена при немаскирано, рандомизира-
но, в три периода, кръстосано проучване при 
пациенти (n=48) с умерена до тежка ХОББ (13). 
Пациентите са рандомизирани за инхалиране 
на плацебо прах през Genuair®, HandiHaler® A 
(бавна, дълбока инхалация съгласно инструк-
циите на производителя) или HandiHaler® B 
(бърза, енергична инхалация). С всеки инха-
латор са правени три измервания на пациент 
на 10-минутни интервали. В общата популация 
най-високият ВИД от трите опита (средно±SD), 
постигнат чрез инхалатор Genuair® (97.7±15.7 
L/min), е значително по-висок от постигнатия 
чрез инхалатори HandiHaler® A и HandiHaler® 
B (51.2±10.4 и 64.3±8.7 L/min, респективно; 

Фиг. 3. Средна стойност 
(±SD) на най-висок ВИД 
с всеки инхалатор при 
всички пациенти, паци-
енти с умерена ХОББ и 
пациенти с тежка ХОББ.

Fig. 3. Mean (±SD) highest 
peak inspiratory �ow 
(PIF) with each inhaler 
in all patients, patients 
with moderate COPD 
and patients with severe 
COPD.
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p<0.001) (Фиг. 3). 
Средният ВИД от трите опита (средно±SD), 

постигнат чрез инхалатор Genuair® (92.0±15,4 
L/min) също е значително по-висок от по-
стигнатия чрез инхалатори HandiHaler® A и 
HandiHaler® B (съответно 46.1±9.6 и 61.5±8.9 
L/min; p<0.001) (данните са показани като фи-
гури в оригиналниния източник). Подобни са 
резултати при групиране на популацията в за-
висимост от тежестта на заболяването (данни-
те са показани като фигури в оригиналниния 
източник).

ВИД генериран чрез Genuair® инхалатор 
при пациенти с умерено тежка и тежка ХОББ 
е сигнификантно по-висок, от този генериран 
при инхалатор HandiHaler®, независимо дали e  
приложен бавно и дълбоко или бързо и силно. 
Тези данни показват, че инхалатор Genuair® е с 
по-ниско съпротивление на въздушния поток 
от инхалатор HandiHaler®, което означава, че са 
необходими по-малко усилия при вдишване, 
за да се постигне сравним ВИД.

Предишни проучвания върху HandiHaler® 
показват, че се изисква дебит около 28.3L/min 

GENUAIR® – НОВ МНОГОДОЗОВ  
СУХ ПРАХОВ ИНХАЛАТОР  

ЗА ПРИЛОЖЕНИЕТО НА  
ДЪЛГОДЕЙСТВАЩ МУСКАРИНОВ 

РЕЦЕПТОРЕН  АНТАГОНИСТ

Торакална Медицина
Том VI, юни 2014, бр.2

обзори
a range of �ow rate from 25 to 90-95% (2).

Peak inspiratory �ow (PIF) assessment of Gen-
uair® use was performed in an open-label, ran-
domised, three-period, crossover study in pa-
tients (n=48) with moderate to severe COPD (13). 
The patients were randomised to inhale placebo 
powder through Genuair®, HandiHaler® A (slow, 
deep inhale as per manufacturer's instructions) or 
HandiHaler® B (fast, forceful inhale). For each in-
haler, three measurements per patient at 10-min-
ute intervals were performed. In the overall 
population, the highest PIF of the three attempts 
(mean±SD) generated through the Genuair® in-
haler (97.7±15.7 L/min) was signi�cantly higher 
than that generated through the HandiHaler® 
A and HandiHaler® B inhalers (51.2±10.4 and 
64.3±8.7 L/min, respectively; p<0.001) (Fig. 3). 

The mean PIF of the three attempts (mean±SD) 
generated through the Genuair® inhaler 
(92.0±15.4 L/min) was signi�cantly higher than 
that generated through the HandiHaler® A and 
HandiHaler® B inhalers (46.1±9.6 and 61.5±8.9 
L/min; p<0,001 L/min, respectively; p<0,001 v/s 
Genuair®) (the data are shown in �gures in the 
original source). Similar results were obtained 
when the population was strati�ed by disease se-
verity (the data are shown in �gures in the origi-
nal source). 

Taken together, the PIF generated through the 
Genuair® inhaler in patients with moderate and 
severe COPD was signi�cantly higher than the 
PIF generated through the HandiHaler® inhaler 
whether it was administered through slow and 
deep or fast and forceful inhalation. These data in-
dicate that the Genuair®  inhaler has a lower �ow 
resistance than the HandiHaler®, which translates 
to a lower inspiratory e�ort needed to produce a 
comparable PIF. 

Previous studies on HandiHaler® have shown 
that a �ow rate of about 28.3L/min, in accordance 
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в съответствие с дозата фини частици (17). Тъй 
като най-ниският среден ВИД генериран чрез 
HandiHaler® А от пациенти с тежка форма на 
ХОББ е 24.0L/min, дебитът вероятно не е доста-
тъчен за дозирането при пациентите. 

Същото проучване оценява успешните и оп-
тимални инхалации чрез инхалатор Genuair® 
(13). Оптималните инхалации с инхалатор 
Genuair® са тези, когато се произвежда ВИД 
≥45L/min. Успешните инхалации с инхалатор с 
Genuair® се определят като такива, когато при 
инхалиране контролния прозорец се променя 
от зелен в червен цвят. 97.2% от инхалациите 
чрез Genuair® са успешни, което е потвърдено 
чрез механизма за обратна връзка и активира-
не на задействащия механизъм и оптимални 
(ВИД ≥45L/min). 73.6% от инхалациите чрез 
HandiHaler® А (бавно, дълбоко вдишване съ-
гласно инструкциите на производителя) водят 
до чуване на вибрациите на капсулата от из-
следователя и в централната камера не остава 
прах. Около една четвърт от инхалации чрез 
HandiHaler® са извършени неточно съглас-
но критериите на това проучване. Следвайки 
инструкциите на производителя пациентите 
трябва да инхалират двукратно, за да се из-
празни капсулата, но цел на това проучване 
е да се измери ВИД при една инхалация. Тези 
данни, че при около една четвърт от случаите 
(21.5%) остава прах в централната камера, под-
крепя нуждата от осъществяването на две ин-
халации с HandiHaler®.
Пациентско предпочитание и удовлетворе-
ност от инхалатора

Предпочитанията и удовлетвореността на 
пациенти от различни инхалатори са проуче-
ни при 48 пациенти с ХОББ, хроничен бронхит 
или енфизем (8). Следните инхалатори са пред-
ставени във вид на латински квадрат: Genuair®, 
Diskus®, HandiHaler® и Respimat®. По-голяма 
част от пациентите имат опит между 1 и 5 г. с 
другите инхалатори. Направена е оценка на 
лесната употреба, резултатите за удовлетво-
рение от отделните характеристики на устрой-
ствата и общото пациентско предпочитание 
към инхалаторите.

Изследователители са оценили успешна 
употреба на инхалатора от пациента (успешно 
извършване на следните три задачи: отваряне 

Фиг. 4. Общ успех при 
употреба на инхалатора 
(15).

Fig. 4. Overall inhaler 
succeess (15).
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with the �ne particle dose, was required (17). Be-
cause the lowest mean PIF generated with Handi-
Haler® А by patients with severe COPD was 24.0L/
min, the �ow rate might not have been su�cient 
for dosing to the patient.

The same study assessed successful and op-
timal inhalations through the Genuair®   inhaler 
(13). Optimal inhalation through the Genuair® in-
haler was de�ned as an inhalation that produced 
≥45L/min. Successful inhalation through the 
Genuair® inhaler was de�ned as an inhalation ac-
tivating the inhaler trigger and producing a color 
change from green to red  in the color window. 
97.2% of the inhalations through Genuair® were 
successful, which was con�rmed by the feedback 
mechanism and by reaching PIF≥45L/min. 73.6% 
of the inhalations with HandiHaler® А (slow, deep 
inhale as per manufacturer's instructions) result-
ed in capsule vibrations heard by the investigator 
and no powder remained in the central chamber. 
About one-fourth of the inhalations with Handi-
Haler® A were performed incorrectly according to 
the criteria in this study. As per manufacturer's in-
structions patients have to inhale twice to empty 
the capsule but the aim of this study was to mea-
sure PIF with one inhalation. The �nding that in 
about one-fourth of the cases (21.5%) the powder 
remained in the central chamber, supports the 
need to perform two inhalation through Handi-
Haler®.

Patient Preference and Satisfaction with the 
Genuair® Inhaler

Patients' satisfaction  with and preference of 
di�erent inhalers was studied in 48 patients with 
COPD, chronic bronchitis or emphysema (8). The 
following four medication-free  inhalers were 
presented in a Latin square design:  Genuair®, Dis-
kus®, HandiHaler® and Respimat®. Most patients 
had between 1 and 5 years of experience with 
other inhalers.  An assessment of the perceived 
ease of use, satisfaction ratings of individual de-
vice attributes and overall patient preference was 
performed.

Researchers assessed the successful use of the 
inhaler by the patient (successful implementation 
of the following three tasks: opening the inhaler, 
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на инхалатора, приготвяне на доза и почиства-
не на инхалатора). Не е изследвана работата с 
блистер опаковката за Handihaler® и зарежда-
нето на пълнителя Respimat®. 

Между четирите инхалатора общият про-
цент за успешно изпълнение на трите тествани 
задачи е най-висок при Genuair® (69%), следван 
от Diskus® (67%), HandiHaler® (35%) и Respimat® 
(23%) (Фиг. 4).

Изследователите записват оценките на па-
циентите относно критериите за удовлетворе-
ние, общи и индивидуални за всеки инхалатор, 
в скала, варираща от 1 до 5 (от най-лош до най-
добър). Това включва: общо удовлетворение, 
манипулационни показатели, и показатели за 
взаимодействие/обратна връзка.

Genuair® получава най-високия резултат 
за общо удовлетворение (4.03), следван от 
Diskus® (3.81), HandiHaler® (3.44) и Respimat® 

(2.44) (Фиг.5). 
Genuair® получава и най-високата оценка за 

удовлетворение при манипулационните пока-
затели (4.39) и показателите за взаимодейст-
вие (4.32). 

Когато се вземат предвид всички показате-
ли относно инхалаторите, Genuair® получава 
най-високата оценка (4.30), следван от Diskus® 
(3.92), HandiHaler® (3.69) и Respimat® (3.19).

Пациентите са помолени да подредят инха-
латорите в зависимост от общото предпочи-
тание чрез метричната система, с използване 
на линия. Това изисква пациентите да поста-
вят инхалатора, който предпочитат най-много 
върху нулата (най в ляво) на рулетка. След това 
останалите инхалатори се поставят върху ру-
летката отляво надясно по реда на предпочи-
тание, като разстоянието между инхалаторите 
указва степента на предпочитание. Количест-
вената оценка на всички инхалатори показва, 
че Genuair® е най-предпочитаният инхала-
тор от пациентите (17.64), следван от Diskus® 
(32.79), HandiHaler® (36.25) и Respimat® (56.81) 
(Фиг. 6).

Пациентската удовлетвореност от инхалато-
рите с примес плацебо Genuair ® и HаndiHaller® 
е проучено в 2 седмично открито, рандоми-
зирано, кръстосано мултицентрово проучва-
не с включване на 129 пациента с умерена до 

Фиг. 5. Оценка на общо 
удовлетворение по 
скала 1 (лоша) до 5 (най-
добра).

Fig. 5. Overall satisfaction 
measures, rating from 1 
(worst) to 5 (best). 
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preparing a dose, and cleaning-up the inhaler). 
Handihaler® blister pack manipulation and Respi-
mat® cartridge loading were not tested. 

Among the four inhalers, the overall success 
rate for the three tasks tested  was highest for 
Genuair® (69%), followed by Diskus® (67%), Han-
diHaler® (35%) and Respimat® (23%) (Fig. 4).

Researchers recorded the patients' ratings of 
the satisfaction criteria, common and unique for 
each inhaler, on a scale ranging from 1 to 5 (from 
worst to best). These included: overall satisfac-
tion, manipulation measures and interface/feed-
back measures.

Genuair® received the highest rating for over-
all satisfaction (4.03), followed by Diskus® (3.81), 
HandiHaler® (3.44) and Respimat® (2.44) (Fig. 5). 

In addition, Genuair® received the highest sat-
isfaction rating for the manipulation measures 
(4.39) and the interface measures (4.32). 

When all inhaler-related measures were consid-
ered, Genuair® had the highest rating (4.30), fol-
lowed by Diskus® (3.92), HandiHaler® (3.69) and 
Respimat® (3.19).

The patients were asked to arrange the inhalers 
according to the overall preference using a ruler 
metric system. This involved patients placing the 
inhaler they preferred most on zero (leftmost) of 
a tape measure. The remaining inhalers were then 
placed on the measure from left to right in order 
of preference, with the distance between the in-
halers indicating the degree of preference. Quan-
titative rating of all the inhalers showed Genu-
air® to be the most preferred inhaler by patients 
(17.64), followed by Diskus® (32.79) HandiHaler® 
(36.25) and Respimat® (56.81) (Fig. 6).

Patient satisfaction with placebo-�lled  Genu-
air®  and HаndiHaller® inhalers was also assessed 
in a 2-week open label  randomized, cross-over 
multicenter study enrolling 130 patients with 
moderate-to-severe COPD (17). Overall satisfac-
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Фиг. 6. Общо пациент-
ско предпочитание.

Fig. 6. Overall patients' 
preference (15).
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тежка ХОББ (11). Цялостната удовлевореност 
от всеки инхалатор, лесно научаване за при-
ложение, удобство, лесно за държане, лесно 
за опериране, приготвяне на дозата, механи-
зъм за обратна връзка за коректна инхалация 
и дозиране, дозиране (многократно срещу 
еднократно) са оценени по 5 бална скала от 1 
(много неудовлетворено) до 5 (много удовлет-
ворено). Резултатите са по-добри за Genuair® – 
много удовлетворени 54.8% и удовлетворeни 
31.7%, и респективно 19% (p<0.0001) и 39.0 % 
(p<0.0001)  в сравнение с HandiHaller® . Средна 
оценка на удовлетвореност е 4.6 за Genuair®, 
а за HandiHaller® – 3.8 (p<0.0001). Около 10.5% 
за Genuair® и 26.7% за HandiHaler® правят поне 
една критична грешка (p<0.0001). Когато па-
циентие са попитани дали ще продължават 
да прилага инхалатора по скала от 0 (няма да 
прилагам) и 100 (ще прилагам) средния ре-
зултат за Genuair® е по-висок (84%) от този за 
HandiHaller® (62.5%) (p<0.0001). Предпочита-
нието и удовлетвореността може да доведе до 
по-добро придържане към терапията, по-до-
бра инхалаторна техника, и по-добър изход от 
лечението при пациенти с ХОББ.

В рандомизирани двойно заслепени, кли-
нични изпитвания с паралелни групи ACCLAIM/
COPD I и II, при 1 647 пациента с умерена и теж-
ка ХОББ е направена оценка на ефикасността, 
и безопасността на 200µg aclidinium bromide 
(не е лицензираната доза) срещу плацебо един 
път дневно, чрез Genuair® инхалатор в продъл-
жение на 52 седмици (11). Пациентите също са 
помолени да оценят приложението на инха-
латора по следната скала: много лесно, лесно, 
нормално, трудно и много трудно. Голямата 
част от пациентите от групата за приложение 
aclidinium bromide и от групата за приложение 
на плацебо са оценили инхалатора Genuair® 
като много лесно или лесно за приложение 
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tion with each inhaler, ease of use, convenience,  
ease of learning to use, ease of handling, ease of 
operation, dose preparation, feedback mecha-
nism for correct inhalation and dosing and dos-
ing itself (multiple vs. single) were assessed  on 
a 5-point Likert-type scale from 1 (very dissatis-
�ed) to 5 (very satis�ed). Genuair® yielded bet-
ter results, with 54.8% of the patients being very 
satis�ed and 31.7% of the patients being satis-
�ed compared to 19% (p<0.0001) and 39.0 % 
(p<0.0001), respectively, for HandiHaller®. The 
mean satisfaction rating was 4.6 for Genuair® and 
3.8 for HandiHaller® (p<0.0001). Overall, 10.6% 
and 26.7% (p<0.0001) of patients made at least 
one critical error with Genuair ® and HandiHaller 
® respectively. When patients were asked to in-
dicate if they were willing to continue using the 
inhalers on scale from 0 (not willing to) to 100 
(de�nitely willing to), the mean score for Genu-
air ® (84.0) was higher than that for HandiHaller® 
(62.5) (p<0.0001). The preference and satisfaction 
may lead to improved adherence to the therapy, 
improved inhalation technique and improved 
treatment outcome in patients with COPD.

In the randomized, double-blind, parallel-group 
ACCLAIM/COPD I and II clinical trials in 1 647 pa-
tients with moderate to severe COPD, an assess-
ment of the e�cacy and safety of 200µg (which 
is not a licensed dose) aclidinium bromide versus 
placebo, one daily,  both delivered by Genuair® 
inhaler for 52 weeks was conducted  (11). The pa-
tients were also asked to rate the use of the inhal-
er on the following scale: very easy, easy, normal, 
di�cult and very di�cult. Most patients of the 
aclidinium bromide groups and placebo groups 
rated the Genuair® inhaler as very easy or easy to 
use both in ACCLAM/COPD I (81.8% and 78.2%, 
respectively) and in ACCLAIM/COPD II (92.0% and 
84.0%, respectively) (5, 11).
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при двете проучвания ACCLAM/COPDI (81.8% 
и 78.2%, респективно) и при ACCLAIM/COPDII 
(92.0% и 84.0%, респективно) (5, 11). 

Връзката между удовлетвореността от инха-
латора, комплаянса при лечение и здравния 
статус е проучана в широко, мултинационално, 
базирано на въпросник, кръстосано проучване, 
на реалния живот при включени 1 443 пациенти 
с ХОББ сред респираторните специалисти и лич-
ните лекари (6). Комплаянсът на лечение показ-
ва сигнифиантна връзка с удовлетвореността от 
инхалатора, с подобрен здравен статус, по-до-
бро качество на съня и по-малка честота на ек-
зацербации на ХОББ, въпреки че други фактори 
също може да оказват влияние. Ергономични и 
лесни за приложение инхалатори повлияват па-
циентската удовлетвореност (6).
Заключение

Инхалаторът Genuair® е иновативен, мно-
годозов инхалатор за сух прах за надеждно и 
ефективно приложение на aclidinium bromide. 
Лесен е за употреба и притежава множество 
механизми за обратна връзка, и за безопасност. 
При здрави индивиди инхалаторът Genuair® 
доставя aclidinium bromide с висока депози-
ция в белия дроб. Чрез инхалатора Genuair® 
пациентите с умерена до тежка ХОББ могат 
да постигнат достатъчен инспираторен дебит, 
за инхалиране на пълната доза и връщане на 
инхалатора в начално състояние. Инхалаторът 
Genuair® се прилага в клинични проучвания за 
медикаменти като монотерапия или комбини-
рана терапия и се приема добре от пациентите.

Статията е публикувана със съдействието 
на BERLIN-CHEMIE MENARINI и ALMIRAL.
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The relationships between inhaler satisfaction, 

treatment compliance and health status were ex-
amined. In a large, multinational, questionnaire-
based, cross-sectional real-world study enrolling 
1 443 patients with COPD of respiratory special-
ists and primary care physicians (6). Treatment 
compliance appears to be signi�cantly associated 
with inhaler satisfaction, improved health status 
and less frequent COPD exacerbations, better 
sleep quality, although other factors are also like-
ly to be involved. Ergonomic and ease of use of in-
halers have an impact on  patient satisfaction (6).

Conclusion 
In conclusion, the Genuair® inhaler is an inno-

vative multi-dose dry powder inhaler for reliable 
and e�cient administration of aclidinium bro-
mide (5). It is easy to use and features multiple 
feedback and safety mechanisms. In healthy sub-
jects, the inhaler delivered aclidinium bromide 
with high lung deposition.

With the Genuair® inhaler, patients with moder-
ate to severe COPD may achieve su�cient inspira-
tory �ow rate to inhale a full dose of the drug and 
return the inhaler in its initial condition. The inhal-
er Genuair®  was used in clinical studies adminis-
tering medications as monotherapy or combined 
therapy and was well accepted by the patients.

The article is sponsored by BERLIN-CHEMIE MEN-
ARINI and ALMIRAL.
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Резюме 
Представен  е литературен обзор, посветен на белодробния аденокарцином. На кратко е из-

несена новата Международна мултидисциплинарна класификация на карцинома на белия дроб 
2011 –  нейните цели, нововъведения и предимства, спрямо предходните класификации. Обсъ-
дено е мястото и ролята на молекулярните тестове при диагностиката на белодорния карцином. 
Посочен е алгоритъм за поведението при оценка на материали от малки биопсии и цитология. 
Дадени са обобщени препоръки за добра практика в патологията и насоки за бъдещи патоло-
гични изследвания  на нерешените проблеми. 

Ключови думи:  аденокарцином, класификация, малки биопсии, препоръки
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Abstract: 
A review, concerning lung adenocarcinoma, is presented. In breath the new International 

Multidisciplinary Classi�cation of Lung Carcinoma 2011 and its’ aims, innovations and advantages 
over the older classi�cations, are reported. The need and the place of the molecular tests in lung 
cancer diagnostic process are discussed. An algorithm for processing and assessing the small biopsies 
and cytological samples is presented.  General recommendations for good practice in pathology and 
for future pathological researches of unresolved problems are given. 

Key words: adenocarcinoma, classi�cation, small biopsies, recommendations
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Белодробният карцином (БК) e водеща при-
чина за смърт от онкологични заболявания в 
целия свят (22). В Европейския съюз заболева-
емостта от този тумор също е висока – 52.5/100 
000, а в България - 49.8/100 000. Смъртността 
съответно е 48.7/100 000 за Европейския съюз, 
и 44.8/100 000 за България (36). Петгодишната 
преживяемост е една от най-кратките – от 6% 
до 14% за мъжете и 7-18% за жените. Тези ре-
зултати се дължат не само на агресивния ха-
рактер на тумора, но също така и на липсата 
на ефективен скрининг, диагностициране в на-
преднал стадий и ограничен ефект от систем-
ното лечение (15). Броят на регистрираните 
случаи показва нарастване с 51% от 1985г. до 
началото на настоящото хилядолетие (38).

СЗО разделя БК на 2 основни вида в зависи-
мост от неговата биология, лечение и прогноза 
– дребноклетъчен (ДКБК) и недребноклетъчен 
(НДКБК). НДКБК обхваща около 85% от случаи-
те с БК и включва 2 основни подвида - плоско-
клетъчен (ПКК, епидермоиден) и неплоско-
клетъчен. Към неплоскоклетъчния се отнасят 
аденокарциномът (АК), едроклетъчният кар-
цином и други клетъчни видове.

Най-често срещаният хистологичен подтип 
е аденокарциномът (АК). В много страни той е 
вече почти половината от всички случаи на БК 
и е най-чест хистологичен вариант при непу-
шачи (17).

Класификации на БК са публикувани от СЗО 
през 1967г, 1981г. и 1999г, но по общо мнение 
са съставени от патолози за патолози (33). Едва 
през 2004 г. е издадена класификация от СЗО, 
включваща клинични корелации и генетични 
данни (32). След 2004 г. разбиранията за пато-
логията на БК търпят развитие, не само поради 
натрупаните данни за установени водещи му-
тации, но и във връзка с различните възмож-
ности за терапия, различния отговор към про-
веденото лечение и връзката на този отговор с 
определен хистологичен субтип на тумора (23, 
29, 33). Концепцията в белодробната патология 
се промени революционно. Бяха публикувани 
множество съобщения в областта на онколо-
гията, молекулярната биология, радиологията 
и патологията отнасяща се до:
1. Успешни нови молекулярно-таргетни методи 

за лечение на БК, много от които са свързани 
със специфични хистологични варианти и 
клетъчни подтипове (21, 27, 35). 

2. Нови наблюдения за природата на БК на ба-
зата на данни от компютърна томография 
(KT) с висока степен на резолюция и нови ге-
нетични изследвания (35).
През 2011 година, международен екип от 

различни специалисти промени класифика-
цията на БК. Анализирани са 141 признака – 17 
изследователски, 35 клинични, 48 патологич-
ни, 16 радиологични, 16 молекулярни и 9 хи-
рургични. Обобщавайки огромен материал от 
данни, представляващи 11 368 цитирания и 312 

Lung cancer is leading cause of death from on-
cology diseases in the world (22). In Europe Union 
incidence of this tumor is also high – 52.5/100 
000, and in Bulgaria – 49.8/100 000. Death cases 
are 48.7/100 000 for Europe Union and 44.8/100 
000 for Bulgaria (36). Five year survival rate is one 
of the shortest – from 6% to 14% for male patients 
and 7-18% for female. These results are due not 
only to the tumors’ aggressiveness, but to the in-
su�ciency of e�ective screening programs, diag-
nose the cancer in advance stage and the limited 
e�ect of systemic treatment (15). The number of 
new registered cases has been increased with 
51% from 1985 to the beginning of the current 
century (38).

World Health Organization (WHO) divided lung 
cancers in 2 main types according to their bio-
logy, treatment and prognosis – small-cell lung 
cancer (SCLC) and non-small cell lung cancer 
(NSCLC). NSCLC presents about 85% of all cases 
of lung cancer and could be two main subtypes- 
squamous-cell carcinoma and non- squamous 
cell carcinoma. Non- squamous cell carcinoma 
is subdivided to adenocarcinoma (AC), large-cell 
carcinoma and other histological types.

Most common histological subtype is adeno-
carcinoma (AC). In many countries it presents al-
most half of all cases of lung cancer and is wide 
spread among non smokers (17).

Di�erent classi�cations were published by WHO 
in 1967, 1981 and 1999, but the general feeling 
was that they were made from pathologists to 
pathologists (33). A new classi�cation, based on 
clinical correlations and genetical data, was pub-
lished in 2004 (32). After 2004 the conceptions 
about lung cancer pathology have changed, not 
only due to new data for leading mutations, but 
to new-found opportunities for treatment and 
the di�erent answers to the therapy and the cor-
relation between the answer and the histological-
ly de�ned type of the tumor (23, 29, 33). The new 
conception about lung pathology was changed 
revolutionary. Many oncology, molecular biology, 
radiology and pathology publications were made 
discussing the aspects, listed below: 

1. Successful new molecular-target methods for 
treatment of lung cancer, based on the speci�c 
histological types and cell subtypes (21, 27, 35). 

2. The new observations for the biology of lung 
cancer, based on high resolution computer to-
mography data and new genetical researches 
(35).
In 2011 an international and multidisciplinary 

team changed the lung cancer classi�cation. The 
analyzed indices were 141 – 17 researching, 35 
clinical, 48 pathological, 16 radiological, 16 mo-
lecular and 9 surgical. After generalizing a huge 
amount of data (312 publications and 11 368 ci-
tations), a new International Multidisciplinary 
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обзори
статии е създадена нова, Международна мул-
тидисциплинарна класификация на кар-
цинома на белия дроб 2011 (International 
Multidisciplinary Classi�cation of Lung 
Carcinoma 2011) (33).

В класификацията са включенни и четири 
степени на препоръчителност: A, B, C и D, съ-
гласно международната система GRADE - Grade 
of Recommendation, Assessment, Development 
and Evaluation (30) и препоръки за добрата 
практика (33).
Диагностични методи при БК
Образна диагностика

Образната диагностика през последните десе-
тилетия бележи сериозни приноси в туморната 
диагностика. Въведено бе понятието солитарен 
белодробен нодул (СБН), дефинирано като 
единично, окръглено и ограничено (с резки или 
нерезки граници) засенчване с размер ≤ 3 cm в 
диаметър, което на образно изследване е изця-
ло обградено от нормално аериран белодорбен 
паренхим, без други абнормности (уголемени 
лимфни възли, ателектаза или плеврален излив) 
(6, 19, 20). Според изобразяването и плътността 
чрез високоразделителна КТ, нодулите се де-
лят на: солидни, частично солидни и несолидни 
(нодули с аспект на матово стъкло - ground-
glass nodule) (6). Интерес представляват редица 
корелации между образните находки и према-
лигнените и малигнени лезии на белодробния 
АК (13, 25). Установено е, че 34% от частично 
солидните нодули са малигнени и най-често се 
дължат на инвазивен или минимално инвази-
вен АК (МИАК) (6, 24). Някои автори (33) отчи-
тат и размера на нодула – при размери ≤ 3 cm, 
най-вероятната причина е аденокарцином ин 
ситу (АКИС) или микроинвазивен карцином 
(МИК). Малигнените несолидни нодули хисто-
логично корелират с аденокарцином ин ситу, 
минимално инвазивен карцином или с пре-
курсорна атипична аденоматозна хиперпла-
зия (6). Наличието на повече от един нодул (пър-
вична множественост) е особено типична за АК 
–регистрира се при 18% от скринираните и в 
22% от оперативно резецираните АК. Множест-
вените АК показват хистологично картината на 
атипична аденоматозна хиперплазия (ААХ), 
АК ин ситу или инвазивен АК. Радиологичните 
методи се използват също така и за получаване 
на адекватен материал за биопсично, цитоло-
гично и молекулярно-биологично изследване. 
Минимално инвазивни биопсични техники

Бронхоскопията е основен интервенцио-
нален метод за доказване на белодробен 
карцином. Препоръчва се прилагането на 
комбинация от щипкова биопсия (с най-висо-
ка диагностична стойност), четкова биопсия, 
лаважи (трахеален, бронхиален, бронхоал-
веоларен) и трансбронхиална аспирационна 
биопсия (4). Конвенционалната бронхоскопия 
може да се комбинира с автофлуоресцентна 
бронхоскопия и ендобронхиален и ендоезо-
фагеален ултразвук (5).

Classi�cation of Lung Carcinoma 2011, was 
performed (33).

In the new classi�cation there were four levels 
of recommendations – A, B, C and D, according to 
the international system GRADE - Grade of Rec-
ommendation, Assessment, Development and 
Evaluation (30) and recommendations for good 
practice (33).
Diagnostical methods for lung cancer
Image diagnostics

Image diagnosis has become an important part 
from tumor diagnosis in recent decades. A new 
term – solitary pulmonary nodule (SPN) was 
introduced. It was de�ned as solitary, rounded, 
limited, with sharp or fuzzy margins opacity with 
diameter ≤3 cm which is surrounded by normal 
pulmonary parenchyma without other abnor-
malities (enlarged lymph nodules, atelectasis and 
pleural infusion) (6, 19, 20). According to high 
resolution computed tomography (HRCT) im-
aging, nodules could be divided as solid, part 
solid and non-solid (nodules, with ground-glass 
opacity) (6). Matter of interests are the correla-
tions between the image �ndings and the pre-
malignant and malignant lesions of pulmonary 
AC (13, 25). It was found that 34% of part-solid 
nodules are malignant and usually are invasive 
or minimally invasive AC (6,24). Some authors 
(33) use and the size of the nodule- with size 
≤3сm the most probable cause is AC in situ or 
microinvasive carcinoma. Malignant non-solid 
nodules histologically correlate with AC in situ, 
minimally invasive carcinoma and precursory 
atypical adenomatous hyperplasia (6). Pres-
ence of more than one nodule (primary multiplic-
ity) is typical for AC - it is observed in 18% of the 
screened patients and in 22% of the patients, op-
erated due to AC. Multiple AC histologically could 
be atypical adenomatous hyperplasia, AC in 
situ or invasive AC. Image methods are used to 
take adequate material for cytological, histologi-
cal and molecular testing. 

Minimally invasive biopsy techniques
Bronchoscopy is a basic interventional method 

in lung cancer diagnostic procedures. It is recom-
mended to use a combination of forceps biopsy 
(with higher diagnostic value), brush biopsy, la-
vages (tracheal, bronchial, bronchoalveolar) and 
transbronchial aspiration biopsy (4). Convention-
al bronchoscopy could be combined with auto-
�uorescence bronchoscopy, endobronchial and 
intraesophageal ultrasound (5).



73

reviews

Thoracic Medicine
Volume VI, June 2014, Issue 2

Торакоцентезата е минимално инвазивен 
диагностичен метод при пациенти с едно-
странен или двустранен плеврален излив и 
нормален размер на сърдечната сянка. При 
подозиране за малигнитет се препоръчва би-
охимично и цитологично изследване на плев-
ралния пунктат (3). Най-подходящо оцветяване 
на цитологичните препарати е по Pappenhaim 
и тест на Smetana за избирателно оцветяване 
на нуклеоли. Най-често се откриват клетки от 
АК – клетъчни сфери, групи от вакуолизирани 
клетки, слуз-секретиращи клетки, големи мно-
гоядрени клетки. Плевралният пунктат не е 
подходящ за цитогенетични анализи, туморни 
маркери и цитокини, поради ниската специ-
фичност и чувствителност (12).
Хирургични биопсични техники

Хирургичните техники също търпят разви-
тие чрез усилията на гръдните хирурзи да дос-
тавят адекватно количество материал не само 
за хистологично, но и за последващо молеку-
лярно изследване. В практиката освен класи-
ческата бронхоскопия са въведени и широк 
набор интервенционни изследвания, които 
позволяват комбиниране на оптическа и об-
разна техника. 

Съвременната видео-асистирана меди-
астиноскопия има редица технически пре-
димства, дава по-добра видимост и позволява 
разширена лимфна дисекция, включително 
двустранна медиастинална лимфаденоектомия 
(7). Медиастиналните лимфни възли, недостъп-
ни при медиастиноскопия могат да се оценят 
чрез видео-асистирана торакоскопия (8).

Режещата перкутанна иглена биопсия се 
препоръчва след цитологично изследване на 
материал, съмнителен за дребноклетъчен кар-
цином или при КТ-промени, суспектни за АК, 
при които не може да се приложи хирургична 
биопсия (1). Трансторакални биопсии са под-
ходящи за изследване на периферни лезии със 
солиден характер (31).

Полезно е едновременното предоставяне 
на материал за цитологично и хистологично 
изследване, с цел улесняване на морфологич-
ната диагноза и избягване на противоречиви 
резултати.
Клетъчни типове и субтипове на БК 

Много от новите таргетни терапии се прилагат 
при определени хистологични типове и под-
типове на БК. Затова патологът трябва да е на-
пълно запознат с възможностите на цитологич-
ните, хистологичните и имунохистохимичните 
(ИХХ) методи за разграничаването им, както и 
подготовката и подбора на материал за допъл-
нително молекулярно изследване (21, 35).
Морфологични тестове
Цитологично изследване на храчка

В рутинната практика методът се прилага 
при безсимптомни случаи и случаи с големи 
централни лезии и противопоказания за фи-
бробронхоскопия (12).

Thoracentesis is minimally invasive diagnos-
tic method in patients with unilateral or bilateral 
pleural e�usion and normal size of the heart. If the 
pleural e�usion is suspicious for malignancy, it is 
recommended to biochemically and cytologically 
tested (3). The most appropriate methods for cy-
tological staining are Pappenhaim and Smetana 
staining for selective visualization of the nucleoli. 
Usually adenocarcinoma’s cells are found- cells 
spherical in shape, grouped vacuolated cells, 
mucus-producing cells and large multinucleated 
cells. Pleural e�usion material is not adequate for 
cytogenetically analyzing, tumor markers and cy-
tokine testing, due to low sensitivity and speci�c-
ity of the methods in this case (12).

Surgical biopsy techniques 
Surgical techniques have been developed dur-

ing the years due to surgeons’ e�orts to provide 
adequate materials for histological testing and 
later molecular analysis. In routine practice there 
are wide arrange of interventional methods, not 
only the classical bronchoscopy, which allowed 
combination of optic and image techniques. 

Modern video-assisted mediastinoscopy of-
fers a number of advantages- better visualization, 
option for extended lymph node dissection, in-
cluding bilateral mediastinal lymphadenectomy 
(7). Video-assisted thoracoscopy could be used 
for mediastinal lymph nodes, which are not ac-
cessible with mediastinoscopy (8).

Cutting percutaneous needle biopsy is rec-
ommended after cytological testing of a material, 
suspected for small-cell carcinoma or cases with 
CT changes, suspected for AC and unsuitable for 
surgery biopsy (1). Transthoracic biopsies are in-
dicated in cases with solid peripheral lesion (31).

The biopsy’s material should be cytologically 
and histologically tested for better morphologi-
cal diagnosis thus avoiding controversial results.

Histological types and subtypes of lung carci-
noma 

Many of the new target therapies are based on 
the histological types and subtypes of lung car-
cinoma. For this reason the pathologists should 
know the cytological, histological and immuno-
histochemicals tests to di�erentiate the types of 
lung cancer and to choose an adequate material 
for additional molecular analysis (21,35).

  
Morphological tests
Cytological testing of sputum sample

In routine practice cytological testing of spu-
tum sample is used in cases without clinical mani-
festation or in cases with large central lesion and 
contraindications for �brobronchoscopy (12).

ADENOCARCINOMA OF THE LUNG AC-
CORDING TO THE NEW INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY CLASSIFICATION 
– PROBLEMS, DECISIONS AND RECOM-
MENDATIONS
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Имунохистохимично изследване
Окончателният биопсичен отговор е резул-

тат от цитологично изследване, изследване 
на ендоскопска биопсия, изследване на ре-
зекционен материал. Материалите за хистоло-
гично изследване трябва да са достатъчни по 
количество, минимално травмирани, навре-
менно фиксирани в подходящ фиксатор. Пове-
чето първични БК могат да се диагностицират 
само по хистологичните критерии (9).

Имунохистохимичното изследване (ИХХ) се 
прилага за разграничаване на първичен бело-
дробен АК от метастатичен АК, за разгранича-
ване на АК от ПКК и за определяне на типа на 
нискодиференцирания БК, на белодробен АК 
от мезотелиом, и за определяне на невроен-
докринния статус на туморите (9). Използва се 
следния набор от маркери (9):

- тироид-транскрибиращ фактор 1 (TTF1) 
– ядрен транскрибиращ фактор, експерсира 
се в главен мозък, бял дроб (ембрионален и 
зрял), щитовидна жлеза. Най-значим маркер за 
разграничаване на първичен БК от метастати-
чен АК и за диагностика на нискодиференци-
ран АК на малки биопсии. Повечето първични 
БК са позитивни за TTF1, докато метастатични-
те АК и мезотелиомът са негативни. 

- тиреоглобулин – прилага се в комбинация 
с ТТF1, за разграничаване на първичен бело-
дробен АК (TTF1+; thyreoglobulin-) от карцином 
на щитовидната жлеза (TTF1-; thyreoglobulin+), 
метастазирал в бял дроб. Имунопозитивност 
за TTF1, могат да покажат и метастатични АК в 
бял дроб с първичен произход от ендометри-
ум, дебело черво и гърда.

- СК7 – експресира се в първичен белодро-
бен АК, рядко от ДКБК и карциноид. Изследва 
се комбинирано с СК20. Повечето белодробни 
АК са СК7+ и СК20-, а метастатичният АК от рек-
тум е СК7- и СК20+. Изключение е муцинозният 
карцином, който е СК7+ и СК20+.

- СDX2 – за разграничаване на муцинозен 
карцином от метастатичен гастроинтестина-
лен карцином в бял дроб. Негативен при AK, с 
изключение на муцинозния АК (позитивен за 
CDX2).

- P63 – за идентифициране на белодробен 
ПКК. Рядко може да е позитивен при белодро-
бен АК.

Белодробните АК се оцветяват едновремен-
но за CK и vimentin.

- Карциноембрионален антиген (СЕА) – 
експресира се цитоплазмено, позитивен е при 
първичен белодорбен АК, за разлика от мезо-
телиома, където е негативен. Други маркери 
за разграничаване на първичен белодробен 
АК и мезотелиом са calretinin и WT-1, за които 
белодробният АК е негативен, докато мезоте-
лиомът е положителен. 

Когато биопсията е ендоскопска, трябва да 
се определи подвида на НДКБК (ПКК или АК) на 
базата на морфологията, ИХХ-оцветявания и 

АДЕНОКАРЦИНОМ НА БЕЛИЯ ДРОБ 
В СВЕТЛИНАТА НА НОВАТА МЕЖДУ-
НАРОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА 

КЛАСИФИКАЦИЯ – ПРОБЛЕМИ, 
РЕШЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ

Торакална Медицина
Том VI, юни 2014, бр.2

обзори
Immunohistochemical testing

The �nal histological result is given after cyto-
logical testing, histological testing of the endo-
scopic and resected materials. The specimens for 
histological testing should be su�cient in quan-
tity, minimally traumatized and �xated on time 
in appropriate �xator. Most primary lung cancers 
could be diagnosed only on the base of histologi-
cal criteria (9).

Immunohistochemical (IHC) testing could be 
use for di�erentiating between primary lung AC 
and metastasized AC; AC and squamous-cell car-
cinoma; AC and mesothelioma; for evaluation 
the type of low- di�erentiated lung cancer and 
the neuroendocrine status of the tumors (9). The 
most common used IHC markers are (9):

- Thyroid transcription factor 1 (TTF1) – nu-
clear transcription factor, expressed in brain, nor-
mal lung (embryonic and adult), thyroid gland. It 
is the main ICH marker for di�erentiating primary 
lung cancer and metastasized AC and diagnoses 
low- di�erentiated AC at small samples. Most of 
the primary lung cancers are positive for TTF1, 
while metastasized AC and mesothelioma are 
negative. 

- thyreoglobulin – it could be combined with 
ТТF1 for di�erentiating primary lung AC (TTF1+; 
thyreoglobulin -) and thyroid gland cancer (TTF1-
; thyreoglobulin+), metastasized in the lung. Im-
munopositivity for TTF1 could be found in pri-
mary cancers in the endometrium, colon, breast, 
which were metastasized in the lung. 

- СК7 – it is expressed in primary lung AC, but 
rarely in small-cell carcinoma and carcinoid. Sam-
ples should be tested for CK7 and CK20 simulta-
neously. Most lung AC are СК7+ and СК20- аnd 
the metastatic АC from the rectum is СК7- and 
СК20+ . Mucinous carcinoma, which is positive 
for СК7+ and СК20+, is an exception. 

- СDX2 – it is used for di�erentiating of mu-
cinous carcinoma and gastrointestinal cancer, 
metastasized in the lung. AC is negative for this 
marker, except the mucinous carcinoma (which is 
positive). 

- P63 – it is used for squamous-cell carcinoma 
identi�cation. Very rarely it could be positive in 
lung AC. 

Lung AC should be tested for CK and vimentin 
simultaneously. 

- Carcinoembryonic antigen (СЕА) – marker 
with cytoplasmic expression. Primary lung AC 
expresses positivity for CEA, while mesothelioma 
is negative. Other IHC markers for di�erentiating 
primary lung AK and mesothelioma are calretinin 
and WT-1 (primary lung cancer is calretinin-) and 
WT-1 (-) and mesothelioma is positive for both 
markers. 

In endoscopic lung biopsy samples, the non-
small cell lung cancer subtype (squamous-cell 
carcinoma or AC) should be determined on the 
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специални оцветявания за муцин. Подходящи 
маркери за ИХХ при ППК са р63 и р40, а за АК са 
ТТF1 и napsin A. При позитивен ТТF1 се приема 
за АК, а при позитивен р63 се приема ПКК. Ако 
резулатите са противоречиви или негативни се 
счита за НДКБК- неопределен тип (НOT) (11).

За оценка на невроендокринната компонен-
та при АК на белия дроб може да се използват 
имунохистохимичните маркери synaptophysin, 
chromogranin A и CD56.

Примерен панел за АК: TTF1+ CK7+ CK20- 
CDX2- CEA+ hyreoglobulin-, изключение пра-
ви инвазивният муцинозен АК, който е TTF1- 
CD20+ CDX2+ .

Позитивността за някои ИХХ маркери като 
ТТF1 и p63 се свързва с наблагоприятна прог-
ноза (10).
Молекулярно типизиране

Туморите на пациенти с НДКБК се изследват 
и за предиктивни биомаркери (свързани с ле-
чебния ефект), с цел индивидуализиране на ле-
чебния подход според специфични генетични 
нарушения на туморите. Основните гени с пре-
диктивно и прогностично значение при НДКБК 
участват в сигналния път EGFR/KRAS/RAF/MEK/
ERK (2).

Генният продукт на рецептора на епидер-
малния растежен фактор (EGFR) е трансмем-
бранен рецептор на епителни клетки, който 
при свързване с растежни фактори се активи-
ра, повишава тирозин-киназната си активност 
и задвижва RAS, RAF, MEK и др. сигнални пъти-
ща. Мутантно променения рецептор е свръх-
експресиран и се открива в 10-15% от пациен-
тите с АК (2). 

Генният продукт на KRAS е гуанозин-три-
фосфатаза (GTP) – свързан протеин, който се 
включва в действие от активния EGFR. Точкови 
мутации на KRAS се срещат при около 30% от 
пациентите с НДКБК и играят роля за проли-
ферацията и забавената апоптоза на туморни-
те клетки. Мутациите в този ген са свързани с 
лоща прогноза и са предиктивни маркери за 
липса на лечебен ефект при терапия с cisplatin/
vinorelbine (2). 

Генът ALK (anaplastic lymphoma kinase) 
е кодиран тирозин-киназен рецептор. Най-
често се дължи на перицентрична инверсия 
на късото рамо на хромозома 2, сформира се 
фузионен ген, който води до конститутивна 
активация на киназата. Тази мутация се среща 
при 4-7% от БК, като се свързва с АК и по-мла-
да възраст. Наличието на ALK-преустройство 
не се препокрива с други онкогенни мутации 
и се открива чрез FISH с двойна ALK-проба (2). 
Наличието на ALK-преустройства се свързва с 
неблагоприятна прогноза(10).

Препоръчват се два алгоритъма за генетич-
но тестване на НДКБК (2): 

base of the morphological testing, IHC and the 
special staining for mucin. IHC markers, which 
could be used for squamous-cell carcinoma are 
р63 and р40 and for AC are ТТF1 и napsin A. If 
the sample is positive for ТТF1, the diagnosis is 
AC and if the sample is positive for p63- it is squa-
mous-cell carcinoma. If the results are negative 
or there are any discrepancies, the tumor is inter-
preted as non small cell lung cancer not other-
wise speci�ed (NSCLC-NOS) (11).

IHC markers- synaptophysin, chromogranin A 
and CD56, could be used for de�ning the neuro-
endocrine status of the AC. 

An exemplary panel of IHC markers for AC: 
TTF1+ CK7+ CK20- CDX2- CEA+ hyreoglobulin-. 
Invasive mucinous AC is an exception: TTF1- 
CD20+ CDX2+ .

Positivity for some IHC markers such as ТТF1 
and p63 is associated with unfavourable progno-
sis (10).
Molecular typing 

Tumor samples from patients with NSCLC are 
tested for predictive biomarkers (markers, asso-
ciated with the treatment) to individualized the 
therapy on the base of the speci�c genetic muta-
tions in the cancer. The main types of genes with 
prognostic and predictive signi�cance in NSCLC 
are part of the signal pathway EGFR/KRAS/RAF/
MEK/ERK (2).

The genetic product of epidermal growth fac-
tor receptor (EGFR) is a transmembrane receptor 
of epithelial cells, which is activated after binding 
with growth factors, its’ tyrosine-kinase increases 
and starts RAS, RAF, MEK and other signal path-
ways. The receptor is overexpressed, when it mu-
tates, and it is found in 10-15% of cases with AC 
(2). 

The genetic product of KRAS is guanosine-
3-phosphatase banding protein and its produc-
tion is started by the activated EGFR. KRAS point 
mutations are found in about 30% of patients 
with NSCLC and they cause proliferation and 
slowly apoptosis of the tumor cells. Mutations in 
this gene are associated with poor prognosis and 
are predictive markers for no response to therapy 
with cisplatin/vinorelbine (2). 

Gene ALK (anaplastic lymphoma kinase) is 
tyrosine-kinase receptor. Usually a new fused 
gene is formed by pericentric inversion of the 
short branch of chromosome 2, which results 
with kinase activation. This mutation is found in 
4-7% of lung cancers and is associated with AC 
and younger patients. Presence of ALK- trans-
location does not overlap with other oncogenic 
mutations and could be found with FISH method 
with dual colour probe (2). ALK- translocations are 
associated with poor prognosis (10).

Two algorithms recommended for genetic test-
ing of non small cell lung cancer (2): 
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1. Туморната тъкан първо се тества за EGFR-му-
тации и ако е див тип, се продължава с ALK-
тест с FISH. 

2. Започва с анализ на KRAS-мутационен статус. 
KRAS-, EGFR- и ALK-мутациите са взаимоиз-
ключващи се и KRAS-мутирали тумори (20-
30% от НДКБК) не се тестват за EGFR-мутации 
или ALK-транслокации. Този алгоритъм е по-
бавен, но икономически по-изгоден.

Молекулно-таргетна терапия 
Съобщенията за постигане на ефект от мо-

лекулярно-таргетната терапия, при опреде-
лени хистологични варианти на БК, показват 
необходимост от точна класификация и раз-
граничаване на субтиповете БК, особено на 
ендоскопски биопсии (33). 

EGFR активиращите мутации са благоприятен 
прогностичен и валидиран предиктивен мар-
кер за отговор и удължен безрецидивен пери-
од на преживяемост след лечение с тирозин-
киназни инхибитори при авансирал АК (28). 
Поради различия в терапевтичния отговор на 
сквамозния карцином и АК се препоръчва да 
се утoчнява вида на НДКБК. Напредналите слу-
чаи на АК са показани за терапия с premetrexed, 
за разлика от ПКК (33). При БК със сквамозна 
диференциация са описани животозастраша-
ващи кръвоизливи у пациенти третирани с 
bevacizumab, докато у пациенти с АК е отчетен 
благоприятен отговор на лечението (27).
Хистопатологична класификация

Класификацията на БК от 2004 на WHO се ба-
зира предимно на морфология с рутинно оц-
ветяване. През 2011 бе публикувана мултидис-
циплинарна класификация на БК, съдържаща 
нова и специфична терминология и стандарти-
зирани диагностични критерии (11).

Новата класификация (33) на БК е представе-
на в Табл.1. 
Недостатъци на старата класификация
• Терминът бронхиолоалвеоларен карцином 

(БАК) е използван при пациенти с широк 
спектър от клинични, рентгенологични, па-
тологични и молекулярно биологични вари-
ации и в новата класификация се заменя от 5 
нови и терминологично различни лезии.

• Категорията „смесен подвид” е покривала 
голяма част от резекционните материали – 
повече от 90%, въпреки голямата вариабил-
ност на клиничните, рентгенологичните, хис-
тологичните и молекулярни характеристики.

• Предишната класификация на СЗО е основно 
хисто-морфологична класификация, на база-
та на резецирани материали. 

• При по-голямата част от случаите заболява-
нето е в напреднал стадий и диагнозата се 
поставя върху малък биопсичен и/или цито-
логичен материал.

• Настоящите разбирания, че хистологичното 
типизиране и мутациитe са важни за избора 
на лечение при пациенти с напреднал АК, 
налагат необходимостта от нова класифика-
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1. First the tumor sample is tested for EGFR-muta-

tions and then if it is a “wild-type” FISH method 
for ALK- translocations should be used.

2. The algorithm begins with KRAS-mutation 
analysis. KRAS-, EGFR- и ALK-mutations are 
mutually exclusive, so tumors with KRAS-mu-
tations (20-30% of all NSCLC) are not tested for 
EGFR-mutations or ALK-translocations. For this 
algorithm more time is needed, but it is more 
economic. 

Molecular-targeting therapy 
Recent publication, concerning the e�ects of 

molecular-target therapy in a certain histological 
types of lung cancers, revealed the need of exact 
classi�cation and di�erentiation of lung cancer 
subtypes, especially for the samples from endo-
scopic biopsies (33). 

EGFR mutations are good prognostic and vali-
dated predictive marker in cases with advanced 
AC for e�ective treatment with tyrosine-kinase 
inhibitors and high survival rate (28). The sub-
type of the NSCLC should be known, because 
of the di�erences in the therapeutic answer of 
squamous-cell cancer and AC. Advanced cases of 
AC are suitable for treatment with premetrexed 
in contrast to squamous-cell cancer (33). In cases 
of lung cancer with squamous di�erentiation, 
life-threatening haemorrhages during treatment 
with bevacizumab were observed, while in pa-
tients with AC the treatment was favourable (27).

Histopathological classi�cation 
Lung cancer classi�cation (WHO, 2004) was 

based on routine stained morphological samples. 
In 2011 a multidisciplinary lung cancer classi�ca-
tion with new speci�c terminology and standard-
ized diagnostic criteria was published (11).

The new lung cancer classi�cation (33) is pre-
sented in Table 1.
Disadvantages of the old classi�cation: 
• The term “bronchoalveolar carcinoma” is used in 

many cases with di�erent clinical, radiographic, 
pathologic and molecular biological variants 
and in the new classi�cation it was substituted 
with 5 new and di�erent terms for the lesions. 

• The histological results for many samples (more 
than 90%) were interpreted as “mixed subtype”, 
although the di�erences in clinical, radiograph-
ic, histological and molecular characteristics of 
the tumor. 

• The WHO Lung Cancer classi�cation 2004 was 
histomorphological classi�cation, based surgi-
cally resected specimens. 

• Most of the cases were in advanced stages of 
the disease and a small biopsy/cytological sam-
ple were used for diagnosing. 

• The present concept for therapy, based on his-
tological and molecular testing results in cases 
with advanced AC, require a new classi�cation, 
which will be useful in cases with diagnostic 
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Табл. 1. Мoдифицирана класификация на бело-
дробните карциноми от резекционни материали 
WHO 2004, IASLC/ATS/ERS 2011.

• Преинвазивни лезии

Сквамозна дисплазия/карцином ин ситу
Атипична аденоматозна хиперплазия
Аденокарцином ин ситу:

- немуцинозен
- муцинозен
- смесен тип 

Дифузна идиопатична белодробна невроендокринно-клетъчна 
хиперплазия 

• Плоскоклетъчен карцином

Варианти
Папиларен
Светлоклетъчен
Дребноклетъчен (вероятност да отпадне)
Базалоиден

• Дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК) 

ДКБК- чист тип
Комбиниран дребноклетъчен карцином 

• Аденокарцином (АК)

Минимално инвазивен аденокарцином (МИА)

МИА ≤3 cm с предоминантно лепидичен строеж и инвазия  
≤5 mm 

- немуцинозен
- муцинозен
- смесен тип

Инвазивен АК

Предоминиращ лепидичен растеж (предишен немуцинозен БАК) 
с >5 mm инвазия

Предимно ацинарен
Предимно папиларен
Предимно микропапиларен
Предимно солиден строеж с продукция на муцин 

Варианти на инвазивен АК

Инвазивен муцинозен АК (предишен муцинозен БАК)
Колоиден
Фетален (с ниска и висока степен на малигненост)
Ентеричен тип инвазивен АК

• Едроклетъчен Карцином (ЕКК)

Варианти 
Едроклетъчен невроендокринен (ЕКК НЕК )
Комбиниран ЕКК НЕК 
Базалоиден карцином
Приличащ на лимфоепителиом карцином
Светлоклетъчен карцином 
Едроклетъчен карцином с рабдоиден фенотип

• Аденосквамозен карцином

• Саркоматоиден карцином

Плеоморфен
Източеноклетъчен
Гигантоклетъчен
Карциносарком
Пулмонален бластом
Други

• Карциноидни тумори

Типичен карциноид 
Атипичен карциноид 

• Карциноми, сходни със слюнчените жлези

Мукоепидермоиден
Аденоиднокистичен
Епимиоепителиален карцином

Table. 1. Modi�ed lung cancer classi�cation based on 
surgically resected specimens WHO 2004, IASLC/ATS/
ERS 2011.

• Preinvasive lesions

Squamous dysplasia/ carcinoma in situ 
Atypical adenomatous hyperplasia 
Adenocarcinoma in situ:

- non mucinous 
- mucinous 
- mixed type 

Di�use idiopathic pulmonary neuroendocrine cell hyperplasia 

• Squamous-cell carcinoma

Variants
Papillary
Clear cell
Small cell (probably will drop out)
Basaloid

• Small cell lung cancer (SCLC) 

SCLC- pure type
Combined small cell carcinoma

• Adenocarcinoma (АC)

Minimally invasive AC (МIА)

МIА ≤3 cm with predominant lepidic growth and invasion  
≤5 mm:

- non mucinous 
- mucinous 
- mixed type

Invasive АC

Predominant lepidic growth (the formerly non mucinous BAC)  
with invasion >5 mm:

acinar predominant 
papillary predominant
micropapillary predominant
solid predominant with mucin production

Variants of invasive AC 

Invasive mucinous AC (formerly mucinous BAC carcinoma)
Colloid 
Fetal (low and high grade)

• Large-cell carcinoma (LCC)

Variants
Large-cell neuroendocrine carcinoma (LCC NEC)
Combined large-cell neuroendocrine carcinoma Basaloid
Lymphoepithelioma-like carcinoma
Clear cell
Large-cell lung carcinoma with rhabdoid phenotype

• Adenosquamous carcinoma

• Sarcomatous tumors

Pleomorphic
Spindle cell carcinoma
Giant cell carcinama
Carcinosarcoma
Pulmonary blastoma
Other

• Carcinoid 

Typical carcinoid
Atypical carcinoid

• Salivary gland–like carcinoma 

Mucoepidermoid carcinoma
Adenoid cystic carcinoma
Epithelial-myoepithelial carcinoma
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ция, която да решава по-добре диагностич-
ните проблеми и оползотворяването на ма-
териалите взети чрез малки биопсии и/или 
цитологично изследване.

Цели на новата класификация
• Новата класификационна стратегия е бази-

рана на мултидисциплинарен подход към бе-
лодробния АК, включващ клинични, молеку-
лярни, радиологични и хирургични данни, но 
е първично базирана на хистологичния вид 
на тумора с концептуалната идея, че диагно-
зата е най-точна, когато е екипна и с оглед на:
- преодолявяне на съществуващите про-

тиворечия между патолози и клиницисти 
при използване на термина АК на белия 
дроб;

- постигане на международен стандарт за 
хистологична класификация на подтипо-
вете на АК на белия дроб.

• Определяне на хистологичните, рентгено-
логични и молекулярни подтипове на АК на 
белия дроб.

• Постигане на международен консенсус за 
приемане на предлаганата класификация.
Хистопатологията е базата на тази класифи-

кация, но диагнозата на БК е мултидисциплина-
рен процес в резултат на клинични, радиоло-
гични, молекулярни и хирургични наблюдения 
(33). Една от прицелните теми за промени в 
тази класификация е БАК, поради използването 
му при различни и нееднозначни форми на бе-
лодробен карцином. За пръв път A. Liebow (26) 
въвежда термин за означаване на периферни 
аденокарциноми, при които злокачествените 
клетки растат в редица по протежението на 
непроменена алвеоларна септа, измествайки 
нормалните епителни клетки, които я покриват 
– лепидичен модел на растеж. 

В публикуваните класификации на БК на СЗО 
от 1999 и 2004, БАК е включен, но в литерату-
рата се забелязва използването на този термин 
за означаване на различни състояния:
- солитарен малък неинвазивен периферен 

(27) белодробен тумор с 100% 5-годишна 
преживяемост;

- инвазивен АК с минимална инвазия, който 
има приблизително 100% 5-годишна прежи-
вяемост (14, 37);

- смесен подтип инвазивен АК (16);
- муцинозен и немуцинозен подтипове на ту-

мори, преди известни като БАК (18);
- напреднало разпространено заболяване с 

много ниска преживяемост (34).
Иновационни аспекти на новата класифи-
кация (15): 
• Хистологичните категории са разделени 

на преинвазивни-аденокарцином ин ситу 
(АКИС), минимално инвазивен аденокарци-
ном (МИА) и инвазивен АК.

• Посочени са диагностични алгоритми на 
поведение при малки биопсии и цитология, 
каквито не съществуват в предходните кла-
сификации на СЗО.
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di�culties and for better utilization of the small 
biopsies or cytological samples.

Aims of the new classi�cation: 
• The new classi�cation is based on multidisci-

plinary approach to the lung AC, concerning 
clinical, molecular, radiological and surgical 
characteristics of the tumors, but also and their 
morphology. The team approach ensures accu-
rate �nal diagnosis and also helps to:

- overcome the discrepancies between pathol-
ogists and clinicians concerting the lung AC;

- perform an international standard for histo-
logical classi�cation of lung AC subtypes.

• Determination of the histological, radiological 
and molecular subtypes of lung AC subtypes. 

• International consent for accepting the new 
classi�cation. 
Histopathology is the base of this classi�ca-

tion, but the diagnosis “lung cancer” is multidis-
ciplinary process (clinical, radiological, molecular 
and surgical observations) (33). One of the most 
signi�cant changes in the new classi�cation, con-
cerns the bronchoalveolar carcinoma, because 
it is used for di�erent and ambiguous forms of 
lung cancer. The term bronchoalveolar carcinoma 
was introduced for �rst time by A. Liebow (26) for 
peripheral AC, in which the malignant cells has 
grown along to the extent of unaltered alveolar 
septa and substituted the normal epithelial cells 
- lepidic growth model.

The term brochoalveolar carcinoma is included 
in the WHO Lung cancer classi�cations 1999 and 
2004, but it was used to indicate of di�erent le-
sions: 
- Solitary small non-invasive peripheral (27) lung 

cancer with 100% 5- years survival rate;

- Minimally invasive adenocarcinoma, which is 
with nearly 100% 5- years survival rate (14,37);

- Invasive mixed cell adenocarcinoma (16);
- Mucinous and non-mucinous subtype of tumors 

(formerly bronchoalveolar carcinoma) (18); 
- Advanced defuse disease with very low survival 

rate (34).
Innovative aspects of the new classi�cation 
(15): 
• Histlogically AC could be preinvasive AC in situ, 

minimally invasive AC, invasive AC. 

• Introducing new diagnostic algorithms for 
small biopsies and cytology samples (not in-
cluded in WHO classi�cations 1999 and 2004). 
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• Посочени са модели за рекласифициране 
до 85% от случаите с т.н. „смесен тип адено-
карцином”; препоръчва се да не се използва 
вече термина БАК.

• Препоръчан е и алгоритъм на поведение за 
уточняване на диагнозата при малки биоп-
сии и цитология чрез последващо ИХХ и мо-
лекулярно изследване.

Поведение за диагностика на малки биоп-
сии (33):

Повечето от пациентите с БК се диагностици-
рат в напреднал стадий, поради което опера-
тивната интервенция не е метод за лечение и 
резекционен материал не е наличен. В около 

Табл. 2. Класификация на белодробните карциноми от малки биопсии WHO 2004, IASLC/ATS/ERS 2011.

Класификация WHO 2004 Малки бипсии /Цитология IASLC/ATS/ERS 2011

Аденокарцином (АК)
Смесен тип
Ацинарен
Папиларен
Солиден

Ясно представени морфологични данни за AK - описват се модели на строеж (вкл. 
микропапиларен модел, невключен в Kласификация  WHO 2004)
Ако има само „лепидичен” растеж да се добави в коментар- не може да се 
изключи инвазивна компонента на тумора.

Няма еквивалент в класификацията 2004 година Липсват явни морфологични данни за АК при позитивен маркер за АК напр.TTF1 
Недребноклетъчен карцином - НДКК, фаворизира се АК

БАК (немуцинозен)
АК с „лепидичен”, неинвазивен растеж 
Aко има само „лепидичен” растеж да се добави в коментар- не може да се изключи 
инвазивна компонента в тумора.

БАК (муцинозен) Муцинозен АК (описва се хистологичния модел)

Фетален Аденокарцином с фетален строеж

Муцинозен (колоиден) Аденокарцином с продукция на колоид 

Карцином тип „пръстен с камък” Аденокарцином  с вътреклетъчна слузопродукция - signet ring белези 
(описва се хистологичния строеж)

Светлоклетъчен Аденокарцином със светлоклетъчна морфология (описва се хистологичния 
строеж)

Сквамозен/плоскоклетъчен карцином
Папиларен
Светлоклетъчен
Дребнокетъчен
Базалоиден

Налице са ясни морфологични белези на плоскоклетъчен карцином (ПКК)
Сквамозен/плоскоклетъчен карцином

Няма еквивалент в класификацията 2004 година Липсват явни морфологични данни за ПКК, позитивен маркер за ПКК- напр. p40, p63 
НДКБК - фаворизира се  плосколетъчен карцином 

Дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК) Дребноклетъчен белодробен карцином (ДКБК)

Едроклетъчен карцином
НДКБК - неопределен тип (НОТ), липсват ясни морфологични белези за АК 
или ПКК, негативни или объркващи данни от ИХХ, негативни ИХХ данни за 
невроендокринна диференциация

Едроклетъчен невроендокринен карцином 
ЕКНЕК

НДКБК с невроендокринна морфология (позитивни невроендокринни 
маркери), възможен  ЕКНЕК

Едроклетъчен карцином с невроендокринна 
морфология 

НДКБК с невроендокринна морфология  (негативни  невроендокринни 
маркери);
НДКБК, при който се подозира  ЕКНЕК, но оцветяванията за НЕ диференци-
ация са негативни

Аденосквамозен карцином

Морфологични данни за адено- и плоскоклетъчен карцином в отделни 
туморни популации – НДКБК-НОТ (добавя се в коментар, че се намират 
жлези и плоскоклетъчна компонента и може да представлява  аденосква-
мозен карцином)

Няма еквивалент в класификацията 2004 година

Липсват морфологични данни за АК и ПКК карцином, но ИХХ оцветяване 
фаворизира отделни жлезиста и плоскоклетъчна компонента 
НДКБК - НОТ (добавят се резултатите от ИХХ изследвания и в коментар се 
добавя: може да представлява  аденосквамозен карцином)

Саркоматоиден карцином
НДКБК - ниско диференциран източеноклетъчен или гигантоклетъчен 
карцином (добавя се ако има намерени АК или ППК)

• A models for reclassi�cation of 85% of the cases 
with “mixed cell AC”; it is recommended bron-
chioloalveolar carcinoma to be dropped. 

• An algorithm for diagnoses small biopsies and 
cytology samples with subsequent IHC and 
molecular testing.

Algorithm for diagnosis of small biopsies (33):

Most of the patients are diagnosed in advances 
stages of the disease and because of this the sur-
gical operation is not a method of choice and a 
resected sample is not available. Small biopsies 
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Table 2. Lung cancer classi�cation, based on small biopsies samples WHO 2004, IASLC/ATS/ERS 2011.

Classi�cation WHO 2004 Small biopsies/ Cytology IASLC/ATS/ERS 2011

Adenocarcinoma (АC)
Mixed type
Acinar
Papillary
Solid

Clear morphological features of AC- di�erent growth patterns are described (including 
micropapillary model, not de�ned in WHO 2004 classi�cation). It should be noted if the 
growth model is “lepidic”- an invasive component could not be excluded.

No equivalent in 2004 classi�cation Positive marker for AC (for example TTF1) but no clear morphological features for AC.  
Non-small cell lung carcinoma (NSCLC), the diagnosis AC is favoured. 

Bronchoalveolar carcinoma (BAC, non mucinous) АC non-invasive lepidic growth. If only a lepidic growth pattern is presented, it 
should be noted that the invasive component of the tumor could not be excluded.

Bronchoalveolar carcinoma (BAC, mucinous) Mucinous АC (description of histological structure).

Fetal AC with fetal structure

Mucinous (colloid) AC with colloid production 

Signet ring cell carcinoma AC with intracellular mucin production - signet ring features (description of 
histological structure).

Clear cell AC with clear cell morphology (description of histological structure).

Squamous-cell carcinoma
Papillary
Clear cell
Small cell 
Basaloid

Squamous-cell carcinoma – presence of clear morphological features of squamous-
cell carcinoma. 

No equivalent in 2004 classi�cation 
Positive marker for squamous-cell carcinoma (for example p40, p63) but no clear 
morphological features for squamous-cell carcinoma. Non-small cell lung carcinoma 
(NSCLC), the diagnosis squamous-cell carcinoma is favoured. 

Small-cell lung cancer (SCLC) Small-cell lung cancer (SCLC)

Large-cell lung cancer 
NSCLC- NOS (not otherwise speci�ed) – no clear morphological features of AC or 
squamous-cell carcinoma, negative or equivocal IHC results and negative IHC results for 
neuroendocrine di�erentiation.  

Large-cell neuroendocrine carcinoma (LC NEC) NSCLC with neuroendocrine morphology (positive neuroendocrine markers). Likely 
LC NEC.

Large-cell carcinoma with  neuroendocrine 
morphology 

NSCLC with neuroendocrine morphology (negative neuroendocrine markers).  
NSCLC, in which a LC NEC is suspected, but IHC markers for neuroendocrine 
di�erentiation are negative.

Adenosquamous carcinoma
Focal morphology features of AC and squamous-cell carcinoma- NSCLC - NOS (it 
should be noted when there are focal evidences for acinar and squamous-cell   
components and could be an adenosquamous carcinoma). 

No equivalent in 2004 classi�cation 

No morphological data for AC or squamous-cell carcinoma, but separate 
acinar and squamous-cell components are favourised by IHC markers.  NSCLC 
- NOS (results from IHC test are added; it should be noted that it could be an 
adenosquamous carcinoma).

Sarcomatous tumors
NSCLC - low di�erentiated spindle cell or giant cell carcinoma (it should be 
noted if an AC or squamous-cell components are found). 

70% от случаите с БК, диагнозата се поставя на 
малки биопсии и/или цитология (35). Затова 
новата класификация на белодробни карци-
номи е изготвена въз основа на материали от 
малки биопсии ( табл. 2).

При адекватен биопсичен и цитологичен 
материал, патологът е в състояние да постави 
своята диагноза и разграничи вариантите на 
белодробния карцином, когато те отговорят 
на класическите критерии за отделните типове 
(33). Препоръчва се в заключението да се отбе-
лязва когато това е направено само на базата 
на рутинна светлинна микроскопия. Поради 
съществените различия в специфичния тера-
певтичен подход, разграничаването на АК от 
другите типове е особено наложително. Пове-
дението за оценка на материали от малки би-
опсии и цитология е представен на фиг. 1.

АДЕНОКАРЦИНОМ НА БЕЛИЯ ДРОБ 
В СВЕТЛИНАТА НА НОВАТА МЕЖДУ-
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and/or cytology samples are used to diagnosis 
about 70% of the lung cancer cases (35). For this 
reason the new classi�cation is based on small bi-
opsies samples and it is presented in table 2.

When the biopsy material is adequate, the pa-
thologist can give a histological veri�cation and 
to di�erentiate the lung cancer types, when they 
correspond to classical criteria (33). It is recom-
mended to mark when for the histological re-
sult is used only routine stains and microscopy. 
Because of signi�cant di�erences in the therapy 
answers, it is essential to distinct AC from other 
types of lung cancer. Algorithm for assessing the 
samples of small biopsies and cytology is present-
ed on �gure 1. 
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Обобщение на препоръките за патологията 

1. Да се спре употребата на термина БАК – стро-
га препоръка.

2. За малки (≤3 cm) единични аденокарциноми с 
изцяло лепидичен растеж се препоръчва тер-
мина АКИС, което определя пациентите, като 
болни със 100% болестно-специфична прежи-
вяемост, ако лезията е изцяло резецирана.

3. За малки (≤3 cm) солитарни аденокарциноми с 
предимно лепидичен растеж и малки огнища 

Recommendations for the pathology- general 
conclusions
1. Suspend the usage of the term “bronchoalveo-

lar cancer”- strong recommendation.
2. Small (≤3 см), solitary AC with pure lepidic 

growth could be indicated as AC in situ. Such 
patients are with 100% disease speci�c survival 
if the lesion has been completely resected.   

3. Small (≤3 см), solitary AC with predominant 
lepidic growth pattern and invasion ≤0.5см 

стъпка
step

Позитивна биопсия 
(ФБС, ТББ и др. в зависимост 
от локализацията на тумора). 
Позитивна цитология (от изливи, 
аспирати, смивове, четкова биопсия).
Positive biopsy (FBS, TBB and other, 
according to the tumor localization). 
Positive cytology (pleyral e�usions, 
aspirations, brush biopsies).

стъпка
step

стъпка
step

Прилага се помощен панел от един
ИХХ маркер за ПКК и един за АК и/или 
оцветяване зз муцин алцианово синьо/ПАС
It is used an additive panel with one IHC marker 
for squamose-cell lung cancer and one marker 
for AC and/or mucin alcian blue stain/PAS.

Ако туморната тъкан е неадекватна за 
молекулярен анализ се обсъжда 

ребиопсиниране на пациента - виж стъпка 1.
If tumor tissue sample is not adequate or 

molecular testing, re-biopsying is considered - 
see step 1.

Невроендокринна (НЕ) 
морфология, едри клетки, НЕ, 
ИХХ+(Syn, Chg A)
NE morphology, large cells, HE, 
IHC+, +(Syn, Chg A)

НE морфология, дребни клетки, 
липса на ядърца, НЕ, ИХХ+, 
TTF-1 +/-, CK+
NE morphology, small cells, lack of 
nuclcoli, HE, IHC+, TTF-1 +/-, CK +

Дребноклетъчен карцином - ДКБК
SCLC

Кератинизация, кератинови 
перли и/или вътреклетъчно 
кератинообразуване
Keratinization, keratin pearls 
and/or intracellular keartinization

Хистологично: “лепидичен” растеж, папиларен или 
ацинарен строеж.
Цитологично: триизмерна огранизация, клетки с нежна 
пенеста/вакуолизирана прозрачна цитоплазма.
Ексцентрично рзположени ядра с фин хроматин и често 
проминентни нуклеоли.
Histologically: lepidic growth, papillary or acinar growth 
pattern.
Cytologically: three dimensional organization, cells with nely 
foamed or vacuolated clear cytoplasm. Eccentric located nucleus 
with ne chromatin and frequently with prominent nucleoli.

Класическа морфология за АК
AC-classic morphology

Класическа морфология
Плоскоклетъчен карцином - ПКК
NSCLC, the diagnosis “squamous-cell 
lung cancer” is favoured.

Позитивен ИХХ маркер за АК 
и/или муции и негативен ИХХ 
маркер за ПКК (или слабо 
позитивен) в отделни клетки
Positive IHC marker for AC and/or 
mucin and focaly negative (or weak 
positive) IHC marker for 
squamous-cell carcinoma.

Молекулярен анализ
• EGFR-мутации, K-RAS-мутации
• EML4-anaplastic lymphoma kinase (ALK)
Molecular testing
• EGFR-mutations, K-RAS-mutations
• EML4-ALK (anaplastic lymphoma kinase)

Липса на явни морфологични белези 
за АК или ПКК: НДКБД - НОТ
Lack of morphology criteria for AC or 
squamous-cell carcinoma: NSCLC

ИХХ - негативен, муцин - негативен
IIIC - negative, mucin-negative

НДКБК, фаворизира се 
диагнозата АК

NSCLC, the diagnostics “АC” 
is favored.

Позитивен ПКК маркер.
Негативен АК маркер / 
муцин - негативен
Positive for squamous-cell 
lung cancer marker 
negative for AC marker/ 
mucin-negative

Позитивен ИХХ маркер за 
АК и/или муцин и 
позитивен ИХХ маркер за 
ПКК в отделни клетки
Positive IHC maker for AC 
and/or mucin and positive 
IHC marker for squamous-cell 
lung cancer as focal 
positivity.

Класическа морфология
Плоскоклетъчен карцином - ПКК

Classic morphology
Squamous-cell carcinoma

НДКБК
Едроклетъчен НЕК

NSCLS
LC-NET

НДКБД-НОТ. Възможно е да се касае 
за аденосквамозен карцином.
NSCLC-NOS. May be it refers to an 
adenosquamous carcinoma.

НДКБД-НОТ 
NSCLC-NOS

Фиг. 1. Диагностичен алгоритъм за белодробен карцином от малки биопсии. ИХХ-имунохистохимия; НДКБК-НОТ- недребноклетъчен 
белодробен карцином. неопределн тип; АК-аденокарцином; ППК-плоскоклетъчен карцином; Syn - synaptophysin,  
Chg A chromogranin A.
Fig. 1. Diagnostic algorithm for lung cancer samples from small biopsies. IHC- immunohistochemistry;NSCLC-NOS- non-small cell lung 
cancer, not otherwise speci�ed; AC-adenocarcinama;; Syn- synaptophysin, Chg A chromogranin A; FBS-�brobronchscopy;  
TBB- transbronchial biopsy.
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на инвазия, съответстваща ≤0.5cm се препо-
ръчва нова концепция на минимално инва-
зивен АК - МИА, за да определи пациентите с 
около 100% болестно- специфична преживяе-
мост при пълно отстраняване на лезията.
ЗАБЕЛЕЖКА: Измерването на инвазията в 

случаите с липса на дезмоплазия може да е за-
труднено. Повечето МИА са немуцинозни, ряд-
ко са муцинозни.
4. За инвазивни аденокарциноми се предлага 

подходящо субтипизиране на база на предо-
миниращия архитектурен хистологичен мо-
дел полуколичествено с описание на всички 
представени модели -процент на подтипове-
те през интервал от 5% (слаба препоръка).

5.  При пациенти с множествен АК се предлага 
подходящо хистологично субтипизиране за 
изясняване кога туморите са метастази или 
синхронни или метахронни прояви.

6. За муцинозните АК, преди класифицирани 
като смесен подтип, където преобладаващи-
ят подтип е предишният „муцинозен БАК” се 
препоръчва употребата на термина АК с пре-
обладаващ лепидичен модел- LPA (lepidic 
predominante adenocarcinoma) и да спре 
употребата на термина „смесен подтип” 
(строга препоръка).

7. При пациенти с ранен стадий на АК се препо-
ръчва добавката „преобладаващ микропапи-
ларен модел” когато е налична, поради асоци-
ацията с лоша прогноза (строга препоръка).

8. За АК, преди класифицирани като муцино-
зен БАК се препоръчва те да се отделят от АК 
(преди означавани като немуцинозни БАК) и 
според преобладаването на лепидичен спря-
мо инвазивен растеж, те да се означават като:
 Муцинозен АИС
 Муцинозен МИА или 
 Откровен инвазивен муцинозен АК.

9. За малки биопсии и цитология се препоръч-
ва термина НДКБК, освен това да се опреде-
ля като по-специфичен тип като АК или сква-
мозен/плоскоклетъчен карцином, когато е 
възможно (строга препоръка).

10. Препоръчва се терминът НДКБК - неопре-
делен тип (НОТ) да се използва колкото е 
възможно по-малко, само тогава, когато по-
специфична диагноза не е възможна с мор-
фологична и/или специфични оцветявания 
(строга препоръка).
Новите диагностични категории за малките 

бипсии по класификацията на IASLC/ATS/ERS 
2011 и техните съответстващи от старата на 
СЗО 2004 година са представени на табл. 2.

По-важни препоръки за добрата практика в 
патологията 
1. Когато диагнозата се поставя на малки би-

опсии или цитология трябва да се изяснява 
кога диагнозата е основана само на светлин-
на микроскопия или са използвани и специ-
ални оцветявания.

АДЕНОКАРЦИНОМ НА БЕЛИЯ ДРОБ 
В СВЕТЛИНАТА НА НОВАТА МЕЖДУ-
НАРОДНА ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНА 

КЛАСИФИКАЦИЯ – ПРОБЛЕМИ, 
РЕШЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ
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could be interpreted as minimally invasive AC 
(MIAC). Such patients also have 100% disease 
speci�c survival if the lesion has been com-
pletely resected

Note: Assessing the depth of invasion is di�-
cult in cases without desmoplasia. MIAC are pre-
dominantly non-mucinous.

4. An appropriate semiquantitativ subtyping was 
suggested for invasive AC on the base of their 
predominant histological pattern with descrip-
tion of all presented patterns- percent of sub-
types with 5% intervals (weak recommenda-
tion). 

5. Histological subtyping with determination 
if the lesions are metastasis, synchronous or 
metachronous tumors.

6.  It is recommended to use the term lepidic pre-
dominante adenocarcinoma (LPAC) instead of 
mucinous AC with predominance of mucinous 
bronchoalveolar carcinoma subtype (formerly 
mixed subtype). The usage of mixed subtype 
should be discontinued (strong recommenda-
tion).  

7. Patients with AC in early stage should be 
indicated if there is “micropapillary predomi-
nance pattern”, because of association with 
poorer prognosis (strong recommendation). 

8. AC (formerly mucinous bronchoalveolar carci-
noma) should be in a separate group, apart from 
AC (formerly non-mucinous bronchoalveolar 
carcinoma) and according to the lepidic or 
invasive  growth pattern, they could be: 

 Mucinous AC in situ;
 Minimally invasive mucinous AC or 
 Undisputedly invasive mucinous AC

9. The term non-small cell lung cancer should be 
use for histological samples from small biopsies 
and cytological samples and when it is possible, 
the histological subtype should be determined- 
AC or squamous-cell carcinoma (strong recom-
mendation).

10. It is recommended the term NSCLC not oth-
erwise speci�ed (NOS) to be used only in cases 
when a more concrete diagnosis could not be 
given even the morphologic and/or speci�c 
stainings (strong recommendation).

The new diagnostic criteria for small biopsies 
samples, according to the IASLC/ATS/ERS 2011 
classi�cation and their corresponding criteria 
from the WHO 2004 classi�cation are presented 
on table 2.  
Some of the most important recommendations 
for good pathological practice 
1. Small biopsies and cytological samples should 

be indicated when for the pathological testing  
only a light microscopy or and a speci�c 
stainings were used.  
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2. Тъканните материали трябва да се обработ-
ват не само за поставяне на диагноза, но така, 
че да има и достатъчен материал за имуно-
хистохимични и молекулярни изследвания.

3. Всяка институция трябва да организира 
мултидисциплинарен екип, който да коор-
динира оптималното получаване на биопси-
чен/цитологичен материал и обработката му, 
както и експедиция за генетично изследване, 
с оглед насочване за подходящо лечение на 
пациентите с напреднал БК.

4. Термините АИС и МИА не трябва да се из-
ползват при малки биопсии и цитология. Ако 
при малки биопсии е наличен неинвазивен 
растеж, следва да се означава като лепиди-
чен модел.

5. Терминът "едроклетъчен карцином" не 
следва да се използва за диагноза на малки 
биопсии или цитология. Трябва да се огра-
ничи само за резекционни материали когато 
туморът е изследван за изключване на ком-
поненти с друга диференциация.

6. Когато съществуват паралелно цитологично 
и биопсично изследване, те трябва да се оце-
няват заедно, за да се постигне максимална 
специфична оценка и се избегне различие в 
диагнозата.

7. В морфолотичното заключение на патолога 
да не се използва терминът „несквамозен 
карцином”. В малки биопсии/цитология па-
тологът следва да класифицира НДКБК като: 
аденокарцином сквамозен карцином, НД-
КБК-НОТ или с други термини от настоящата 
класификация.

8. Тумори, които показват белези на сарком 
като изразен ядрен полиморфизъм, малигне-
ни гигантски клетки или източеноклетъчна 
морфология, трябва преференциално да се 
разглеждат като АК или сквамозноклетъчни 
карциноми, ако има ясни жлезни или сква-
мозни белези, тъй като това е в състояние да 
повлияе на поведението. Ако такива белези 
липсват трябва да се използва термина сла-
бо диференциран НДКБК с гигантоклетъч-
ни и/или източеноклетъчни белези (според 
това, кои белези са налични).

9. Невроендокринни ИХХ маркери трябва да се 
използват само в случаи, където се подозира 
невроендокринна морфология, ако такава 
липсва – не се прилагат.

По-важни препоръки за бъдещи патологич-
ни изследвания на нерешените проблеми 

Критериите за МИА са основани на ограни-
чен брой публикувани данни и подлежат на 
бъдещо потвърждаване, включително и реди-
ца въпроси като:
1. „Лепидичният” модел може понякога да е 

представен от туморни клетки с ядрен ати-
пизъм, напомнящ този от съседния инвази-
вен модел. Не е ясно дали това е “in situ” или 
инвазивен компонент на карцинома.

2. Tissues specimens should be insu�cient 
quantity so that ICH and molecular tests to be 
performed.

3. In each institution a multidisciplinary team 
should be formed to coordinate the taking 
and processing of the cytological/ histological 
samples, and subsequent genetic testing, so 
the patients with lung cancer in advanced 
stage to be treated adequately.  

4. The terms AC in situ and minimally invasive 
AC should not be used for small biopsies and 
cytological samples. If there is non invasive 
growth pattern, it should be indicated as lepidic 
pattern.

5. The term “large cell carcinoma” could 
not be used in diagnostic of small biopsies 
and cytological samples. It could be use 
for excisional biopsy samples when other 
diagnoses were excluded.  

6. Cases with both cytological and histological 
results, they should be interpreted parallel 
for more speci�c �nal diagnose and to avoid 
di�ering in the results.  

7. In the �nal histological diagnosis the term "non-
squamous carcinoma" must not persists. For 
small biopsies and cytological samples NSCLC 
could be classi�ed as: AC, squamous carcinoma, 
NSCLC-NOT or other terms from the current 
classi�cation.

8. Tumors with features of sarcomas (such as 
nucleus polymorphism, malignant giant cells 
or spindeled cell morphology) should be 
interpreted as AC or squamose cell carcinomas if 
acinouse or squamose feachures are observed, 
because this is important for the therapy.  If 
such features are not observed, the result could 
be interpreted as low di�erentiated NSCLC with 
giant cell or spindle cell features (according to 
the predominant cells). 

9. Neuroendocrine IHC markers should be used 
only in cases, in which a neuroendocrine 
morphology is suspected, otherwise they 
shouldn’t be performed.  

More important recommendations for future 
pathologic researches concerning unresolved 
problems 

The criteria for minimally invasive AC are based 
on limited number of publications and will be 
con�rmed in the future, along with other prob-
lems like:
1. Sometimes the lepidic growth model could be 

presented with tumor cells with atypical nuclei, 
resembling to those from the neighboring 
invasive model. It is not clear whether this is a 
carcinoma in situ or the invasive component of 
the tumor.    

ADENOCARCINOMA OF THE LUNG AC-
CORDING TO THE NEW INTERNATIONAL 
MULTIDISCIPLINARY CLASSIFICATION 
– PROBLEMS, DECISIONS AND RECOM-
MENDATIONS
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2. Не е тествано нивото на репродуцируемост 
за определяне преобладаващия хистологи-
чен модел.

3. Имат ли пациентите, отговарящи на крите-
риите за МИА, 100% свободно от болестта 
преживяване, ако инвазивният компонент е 
предимно солиден, микрокапиларен или с ги-
гантоклетъчен или източеноклетъчен състав?

4. Какво е продължителното проследяване при 
изцяло резецирания солитарен муцинозен 
МИА? Може ли това да е начална проява на 
мултифокален инвазивен муцинозен АК?

5. Микропапиларният тип има ли подобно 
лошо прогнозно значение в напредналите и 
ранните стадии?

6. Има ли някакво прогностично значение 
агре сивният микропапиларен или солиден 
компонент, когато те представляват отно-
сително малък дял и не са преобладаващия 
модел? Ако е така, какъв процент е от значе-
ние?

7. Надежден метод ли е използването на EGFR 
мутационно-специфични антитела с мето-
дите на ИХХ за предсказване на наличие на 
EGFR мутации?
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2. The level of reproducibility when determine the 

predominant histological model is not tested.

3. Do the patient with criteria for microinvasive 
AC, have a 100% disease free survival, if the 
invasive component is solid, micropapilary, 
giant cell or spindle like cells?  

4. How long should be the follow up of the 
patients with a complete resected solitary 
mucinous microinvasive AC? Could it be the 
initial manifestation of multifocal invasive 
mucinous AC?

5. Does micropapillary subtype has a similar poor 
prognosis in early and advanced stages of the 
disease?

6. Do the aggressive micropapillary and solid 
component have equal prognostic impact 
when they are presented in a small part of 
the tumor and are not a predominant growth 
model? If so, what percent could be signi�cant? 

7. Do the ICH tests with EGFR mutation-speci�c 
antibodies are reliable method for predicting 
presence of EGFR mutations? 
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ЕДНОГОДИШНО, НЕИНТЕРВЕНЦИО-
НАЛНО, ОБСЕРВАЦИОННО ПРОУЧВА-
НЕ, КОЕТО ИЗСЛЕДВА ТЕРАПЕВТИЧ-
НИЯ ПОДХОД ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА ХОББ  
В РУТИННАТА КЛИНИЧНА ПРАКТИКА 
В БЪЛГАРИЯ

Резюме
Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е широко разпространено заболяване 

на белите дробове. Глобално e засегнато около 10% от населението над 40 годишна възраст.  
Докато рандомизираните клинични проучвания дават солидни данни за терапевтичния ефект 
на прилаганите медикаменти и лечението на екзацербациите, неинтервенционалните предос-
тавят много ценна информация за хода на болестта, и лечението й в условията на естествения 
живот. В момента се провежда неинтервенционално обсервационно проучване с едногодишна 
продължителност, което ще оцени терапевтичния подход за лечение на ХОББ в ежедневната 
пулмологична практика в България. Първичната крайна цел е да се оцени и проспективно да се 
проследи нивото на съответствие на прилагания в България терапевтичен подход за лечение 
на ХОББ с препоръките на GOLD 2013. Ще бъде направен анализ на факторите, които обуславят 
назначаването на даден медикамент, както и оценка на преките, и непреки разходи за лечение 
на ХОББ. В настоящето изложение е представена същността на това проучване – цели, методика 
и очаквани резултати.

Ключови думи: ХОББ, неинтервенционално проучване, разходи

Използвани съкращения:
1. CAT – тест за оценка на ХОББ
2. mMRC – модифицирана скала за оценка на диспнеята на Британския медицински научен съвет.
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Abstract
Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a widespread lung disease which a�ects about 

10% of the population above 40 years of age globally. While randomized controlled studies provide 
solid data for the therapeutic e�cacy of the medications used and the management of exacerbations, 
non-interventional trials can provide useful information about the course and treatment of the disease 
in real life. A one-year non-interventional observational study is currently ongoing. It will evaluate the 
treatment paradigm of COPD in daily pulmonology practice in Bulgaria. The primary endpoint is to 
assess and prospectively follow up the level of compliance of local COPD treatment patterns with 
the recommendations of GOLD 2013. The e�ectiveness of COPD management, the factors related 
to treatment choice and the direct and indirect COPD related costs will also be analyzed. This article 
presents the rationale of the study – objectives, methods and anticipated bene�ts.

Key words: COPD, non-interventional study, cost

Abbreviations:
1. CAT – COPD assessment test
2. mMRC – Modi�ed Medical Research Council Dyspnea Scale.

A ONE YEAR NON-INTERVENTIONAL, 
OBSERVATIONAL STUDY TO EXPLORE 
THE TREATMENT PARADIGM OF COPD 
IN THE ROUTINE CLINICAL PRACTICE 
IN BULGARIA
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Хроничната обструктивна белодробна бо-
лест (ХОББ) е широко разпространено заболя-
ване на белите дробове. Глобално e засегнато 
около 10% от населението над 40 годишна 
възраст (4). ХОББ е свързана и с висока смърт-
ност – 5% от всички смъртни случаи в света са 
резултат на тази болест (5). Статистическите 
данни показват нарастваща тенденция, как-
то на общата болестност и смъртност, така и 
на породеното от тях икономическо бреме. В 
европейския съюз преките разходи за респи-
раторните болести са 6% от общия бюджет за 
здравеопазване, като средствата за ХОББ са 
56% от тях (3). Особено голяма икономическа 
тежест имат екзацербациите и хоспитализаци-
ите за обостряне на ХОББ. 

Данните от България категорично показ-
ват висока болестност, чести екзацербации 
и хоспитализации. Засегнати са около 15% от 
възрастното население над 40 години, а сред 
пациентите с налични рискови фактори често-
тата достига до 50% (1, 6). 

Рандомизираните клинични проучвания 
дават солидни данни за терапевтичния ефект 
на прилаганите медикаменти и лечението на 
екзацербациите. Въз основа на тях е изграден 
и основния стратегически документ за диа-
гноза, лечение и превенция на ХОББ – GOLD. 
Версиите на документа от 2011 година насам 
обогатиха характеристиката на пациента, като 
към функционалната диагностика добавиха 
симптомите и риска от екзацербации (3). Този 
подход структурира и групите пациенти с пре-
поръчителна медикация към всяка една от тях. 

Неинтервенционалните проучвания дават 
много ценна информация за хода на болестта и 
лечението й в условията на естествения живот. 
Те допълват и обогатяват картината на болес-
тта, като подпомагат и вземането на решения 
за по-рационално използване на икономиче-
ските ресурси (2, 7-11).

Данните за хода, лечението и икономиче-
ското бреме на ХОББ в рутинната медицин-
ска практика в България са оскъдни. Едва в 
последните години започнаха няколко такива 
проучвания, от които се очакват данни за това 
какво се случва в естествения живот. 

Едно такова проучване е едногодишното, 
неинтервенционално, обсервационно проуч-
ване, описано тук, което изследва терапевтич-
ния подход за изследване на ХОББ в рутинната 
амбулаторна практика в България. 
Цели

Първичната крайна цел е да се оцени и про-
спективно да се проследи нивото на съответ-
ствие на местния терапевтичен подход за ле-
чение на ХОББ с препоръките на GOLD 2013. 

Като вторични крайни цели са определени:
1. Да се оцени и проспективно да се просле-

ди ефикасността на терапевтичния подход 
за лечение на ХОББ в рутинната клинична 
практика в България за период от 1 година 
чрез оценка на симптомите (тестовете CAT 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) 
is a wide-spread lung disease which globally af-
fects about 10% of the population above 40 years 
of age (4). The death toll of COPD is also high – 
5% of all deaths globally in 2005 were a result 
of COPD (5). Statistical data show a tendency of 
increased frequency by both morbidity and mor-
tality, and the economic burden of COPD is in-
creasing as well. In the European Union, the total 
direct costs of respiratory disease are estimated 
to be about 6% of the total health care budget, 
with COPD accounting for 56% of this cost (3). 
COPD exacerbations and hospitalizations due to 
an exacerbation account for a signi�cant part of 
the economic burden. 

Data from Bulgaria undoubtedly show high 
morbidity and high frequency of exacerbations 
and hospitalizations. About 15% of the adult pop-
ulation over 40 years of age is a�ected. Among 
patients with risk factors COPD morbidity can 
reach 50% (1, 6). 

Randomized controlled studies provide solid 
data for the therapeutic e�cacy of the medica-
tions used and the management of exacerba-
tions. This data is the basis for the main strategic 
document for the diagnosis, management and 
prevention of COPD – GOLD. The version of GOLD 
from 2011 expanded the patient characteristics 
evaluated by adding symptoms and the risk of 
exacerbations to pulmonary function (3). The pa-
tient groups with recommended medication for 
each group are the result of this approach. 

Non-interventional trials provide useful infor-
mation about the course and treatment of the 
disease in real life. They enhance and enrich the 
knowledge about the disease and help the deci-
sion making process for more rational usage of 
health resources (2, 7-11).

Data for the course, treatment and economic 
burden of COPD are scarce in routine medical 
practice in Bulgaria. It was only in recent years 
that several such studies started. They are ex-
pected to provide data about what is happening 
in real life. 

One such study is the one year non-interven-
tional, observational study described here, which 
is exploring the treatment paradigm of COPD in 
the routine clinical practice in Bulgaria. 

Objectives
The primary endpoint is to assess and prospec-

tively follow up the level of compliance of local 
COPD treatment patterns with the recommenda-
tions of GOLD 2013. 

The secondary endpoints are: 
1. To assess and prospectively follow up the 

e�ectiveness of COPD management in the 
routine clinical practice in Bulgaria over the 
course of 1 year by evaluating symptoms (e.g. 
via COPD assessment test (CAT) or mMRC), 
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и mMRC), на белодробната функция (форси-
рания експираторен обем за една секунда - 
ФЕО1, форсирания витален капацитет – ФВК 
и съотношението ФЕО1/ФВК), както и броя 
на екзацербациите.

2. Да се изследва използването на здравните 
ресурси и разходите за лечение (преки и не-
преки).

3. Да се изследва влиянието на факторите, 
свързани с пациента и болестта, върху избо-
ра на лечение.

Материал и методи
Проучването е проспективно, неинтервен-

ционално, наблюдателно и се състои от 3 визи-
ти в рамките на обичайната амбулаторна прак-
тика – начална визита и визити на месеци 6-ти 
и 12-ти. Периодът на включване на пациентите 
е 3 месеца. Планираната обща продължител-
ност на проучването е 1 година и 3 месеца.

Ще бъдат обхванати приблизително 800 па-
циента с клинична диагноза ХОББ, както ново-
диагностицирани, така и вече лекувани. Паци-
ентите ще бъдат набрани от около 20 клинични 
центъра в България, подбрани въз основа на 
следните критерии:
• Наличие на пациенти с ХОББ;
• Техническа възможност за извършване на 

диагностични тестове за ХОББ;
• Възможност за проследяване на включвани-

те пациенти в продължение на 1 година.
Ще бъдат включени последователни пациен-

ти, за да се избегне фактора селективност.
Критериите за включване в проучването са:

1. Мъже и жени на възраст по-голяма от 40 го-
дини.

2. Диагноза ХОББ.
3. Желание и възможност за даване на инфор-

мирано съгласие.
Критериите за изключване от проучването 

са:
1. Нежелание за даване на информирано съ-

гласие.
2. Участие в друго клинично изпитване.
3. Наличие на малигнено заболяване.
4. Всяко противопоказание за лечение, с който 

и да е продукт за ХОББ.
Източници на данни са медицинските до-

сиета на пациентите и специално подготвен 
въпросник за пациента. Пациентите ще бъдат 
помолени да попълнят въпросник на всяка ви-
зита. Данните, които ще бъдат събрани включ-
ват: демографски данни; продължителност на 
ХОББ; статус на тютюнопушене; съпътстващи 
заболявания и лечението им; спирометрични 
показатели; оценка на симптомите; терапия 
на ХОББ (включително ваксинации); брой ек-
зацербации, хоспитализации, посещения на 
спешна помощ заради ХОББ; брой и продъл-
жителност на отсъствията от работа заради 
ХОББ; брой посещения при общопрактикуващ 
лекар и пулмолог заради ХОББ; брой и продъл-
жителност на свързаната с ХОББ рехабилита-
ция, физиотерапия или балнеолечение. С цел 

pulmonary function (forced expiratory volume 
in 1 second – FEV1, forced vital capacity – FVC, 
and the ratio FEV1/FVC), and the number of 
exacerbations. 

2. To explore the health resource utilization and 
costs of treatment (direct and indirect).

3. To explore the in�uence of patient and disease-
related factors on treatment choice.

Material and Methods
This prospective, non-interventional, obser-

vational study consists of 3 visits according to 
the routine clinical practice – baseline visit, on 
month 6 and month 12. The enrolment period is 
3 months. 

Approximately 800 patients with a clinical di-
agnosis of COPD will be enrolled, both newly 
diagnosed and already treated. Patients will be 
enrolled in approximately 20 clinical centers 
throughout Bulgaria, selected by the following 
criteria:
• Availability of COPD patients;
• Technical capability to perform COPD 

diagnostic tests;
• Capability to follow patients up in the course of 

1 year.
Consecutive patients will be enrolled, so that 

the selectivity factor can be eliminated.
The study inclusion criteria are: 

1. Men and women aged 40 years and older.

2. Diagnosis of COPD.
3. Willing and able to provide informed consent.

The study exclusion criteria are:

1. Unwillingness to provide informed consent.

2. Participation in another clinical trial.
3. Presence of a malignancy.
4. Any contraindication for treatment with any 

product indicated for COPD.
Data sources include patients’ medical dossiers 

and a specially designed patient questionnaire. 
Patients will be asked to �ll the questionnaire at 
each visit. The following data will be collected: 
demographics; COPD duration; smoking status; 
concomitant diseases and their treatment; spiro-
metric variables; assessment of symptoms; COPD 
treatment (incl. vaccines); number of exacerba-
tions, hospitalizations, emergency care visits for 
COPD; number and duration of work absences for 
COPD; number of visits to a GP or pulmonologist’s 
o�ce for COPD; number and duration of COPD 
related rehabilitation, physiotherapy or balneo-
treatment. For the purpose of comparability, this 
data will be collected for the past 1 year and pro-
spectively.  

ЕДНОГОДИШНО, НЕИНТЕРВЕН-
ЦИОНАЛНО, ОБСЕРВАЦИОННО 
ПРОУЧВАНЕ, КОЕТО ИЗСЛЕДВА 

ТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПОДХОД ЗА 
ЛЕЧЕНИЕ НА ХОББ В РУТИННАТА 

КЛИНИЧНА ПРАКТИКА В БЪЛГАРИЯ
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статии
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A list of the medications of interest was pre-
pared. It includes any medication used for the 
treatment of COPD. Exacerbation is de�ned as 
an acute event characterized by a worsening of 
the patient’s respiratory symptoms that is be-
yond normal day-to-day variations and leads to a 
change in medication.

The data collected will be entered in an elec-
tronic case report form and after the completion 
of the study will be statistically analyzed. 

The outcomes of interest are based on the pri-
mary and secondary endpoints set:

1. Compliance with the GOLD treatment guideline 
per COPD group.

2. Treatment e�ectiveness based on patient status 
- FEV1, symptoms and number of exacerbations. 
FEV1 change, symptoms and exacerbations 
versus baseline (i.e. for the course of 1 year) will 
be analyzed.

3. Costs of COPD, based on the cost of COPD 
therapy, cost of exacerbations, hospital 
admissions and work absences.

All adverse events will be collected and record-
ed in the study database, irrespective of causal 
association. Every SAE, regardless of causality 
assessment, occurring after the patient has pro-
vided informed consent must be reported to the 
sponsor within 24 hours of learning of its occur-
rence.  

Statistical analysis includes the Fisher’s test, 
one-Way ANOVA and the tests of Mann-Whitney 
and Kruskal-Wallis. 

Discussion
A one-year non-interventional observational 

study is currently under way. It will evaluate the 
therapeutic approach to COPD in the routine pul-
monology practice in Bulgaria. This evaluation 
will be multi-factorial and the data collected will 
fully characterize the demographic, functional 
and phenotype (symptoms and exacerbations) 
characteristics of the enrolled patients. Precious 
information will be collected about the way 
COPD patients are treated by pulmonology spe-
cialists in Bulgaria. The factors that determine the 
prescription of a certain medication or class of 
medications will be analyzed. Interesting results 
are expected from the comparison of the thera-
peutic model in the routine clinical practice and 
the recommendations of the strategic GOLD doc-
ument version 2013. Thus, data from real practice 
will be compared to the “gold standard”. 

сравняемост, тези данни ще бъдат събирани за 
последната 1 година и проспективно. 

Изготвен е списък на лекарствата употребя-
вани за лечение на ХОББ, които представляват 
интерес за проучването. Това е всяко лекарство 
използвано за лечението на ХОББ и съпътства-
щите заболявания. Критерий за екзацербация 
е наличието на остър период, характеризиращ 
се с влошаване на общото състояние на паци-
ента, което надхвърля дневните колебания и 
води до промяна в терапията.

Събраните данни ще бъдат вкарани в елек-
тронна клинична карта на пациента, след кое-
то ще бъдат предадени за статистическа обра-
ботка.

Ще бъдат търсени следните резултати, про-
изтичащи от поставените първични и вторич-
ни цели на проучването:
1. Съответствие на провежданото лечение с 

препоръките на GOLD за дадена ХОББ група.
2. Ефективността на провежданото лечение 

въз основа на статуса на пациента – ФЕО1, 
симптоми и брой екзацербации. Ще бъде 
проследена промяната на ФЕО1, симптомите 
и броя на екзацербациите спрямо данните от 
началната визита (респ. от предшестващата 
година).

3. Разходите за лечение на ХОББ въз основа на 
цената на медикаментозното лечение, цена-
та на екзацербациите, хоспитализациите и 
загубената трудоспособност.
Всички нежелани събития ще бъдат събрани 

и записани в базата данни на проучването не-
зависимо от взаимовръзката. Всяко сериозно 
нежелано събитие, което възниква след като 
пациента е предоставил информирано съгла-
сие, ще бъде докладвано в рамките на 24 часа 
от установяването му.

Статистическият анализ включва прилагане-
то на теста на Фишър, One-Way ANOVA, крите-
рия на Mann-Whitney и Kruskal-Wallis. 

Обсъждане
В момента се провежда неинтервенционал-

но обсервационно проучване с едногодишна 
продължителност, което ще оцени терапевтич-
ния подход за лечение на ХОББ в ежедневната 
пулмологична практика в България. Тази оцен-
ка ще бъде многостранна, като набираните 
данни ще характеризират напълно демограф-
ските, функционални и фенотипни (симптоми и 
екзацербации) характеристики на включените 
пациенти. Освен това ще бъде събрана много 
ценна информация за това как се лекуват па-
циентите с ХОББ в България от специалистите 
по белодробна медицина. Ще бъде направен 
анализ на факторите, които обуславят назна-
чаването на даден медикамент, респ. група ме-
дикаменти. С голям интерес се очаква съпос-
тавката между модела на лечение, прилаган в 
ежедневната практика и сравнението му с това, 
което дава стратегическия документ GOLD във 
варианта му от 2013 година. Следователно ще 
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Considering the expected increase of expenses 
for diagnosis, treatment and follow-up of COPD 
patients, the expected information about the cost 
of COPD management in Bulgaria is extremely im-
portant. Direct and indirect costs will be analyzed. 
The results will provide a good basis for larger 
scale pharmaco-economic studies of COPD with 
the aim to forecast and direct �nancial resources.  

Conclusion
A one-year non-interventional study is ongo-

ing. Its methods follow the contemporary sci-
enti�c criteria. The expected results will provide 
valuable information, which could be used by 
physicians, academic personnel, economists and 
politicians. 
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се даде възможност да се съпоставят данните 
от неинтервенционално проучване за лечение 
на ХОББ спрямо „златния стандарт“.

С оглед очаквания ръст на разходите за ди-
агностика, лечение и проследяване на болни-
те с ХОББ, изключително важна е очакваната 
информация за цената, която ХОББ поражда 
в България. Ще бъдат анализирани преките и 
непреки разходи. Това ще бъде една сериозна 
основа за провеждане на по-мащабни фарма-
коикономически проучвания за ХОББ с цел 
прогнозиране и насочване на финансови ре-
сурси.
Заключение

Провежда се едногодишно неинтервенцио-
нално проучване, чиято методика е изработе-
на по съвременните научни критерии. Очак-
ваните резултати ще ни предоставят важна 
информация, която може да бъде използвана 
от лекари, преподаватели, икономисти и поли-
тици.

Проучването е спонсорирано от Новартис. 
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КЛИНИЧЕН АНАЛИЗ НА ПАЦИЕНТИ, 
ЛЕКУВАНИ С МЕХАНИЧНА  
ВЕНТИЛАЦИЯ В ИНТЕНЗИВНО  
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Резюме
Цел: 
Да се направи анализ на индикациите, продължителността, усложненията и изхода от меха-

ничната вентилация при болни, лекувани в Интензивно респираторно отделение. 
Материал и методи: 
Извършен е ретроспективен анализ на пациентите в ИРО, лекувани с изкуствена белодробна 

вентилация за последните 5 години (2007-2011г). От преминалия общ брой пациенти в ИРО за 
този период (1848), на механична вентилация са били 191 (10,33%). 

Резултати:
Относителният дял на болните, лекувани с механична вентилация не се различава съществе-

но през проследените години – от 10.81% за 2007г. до 11.68% за 2011 година. Най-големият брой 
пациенти на механична вентилация са във възрастовата група 60-69г. – 60 болни (31.42 %).

Най-честа причина за тежката дихателна недостатъчност, наложила механична вентилация, е 
белодробна патология (81.67%), като с най-голям относителен дял е ХОББ в екзацербация или с 
усложнения (пневмония) – при 134 пациента  (85.90%). От небелодробната патология най-чести 
са алвеоларната хиповентилация при екстремно затлъстяване, деформации на гръдния кош, 
левостранна застойна сърдечна недостатъчност.

Обичайната продължителност на МВ е била до 15 дни , като липсват значими разлики в про-
следените години – от 77.14% до 87.10%. 

При 7 от вентилираните пациенти (3.66%) има верифицирана диагноза вентилаторно асоци-
ирана пневмония.

Общият брой починали болни е 66 (34.50%), като липсва съществена разлика  през проследе-
ните години.

Заключение:
От лечение с механична вентилация се нуждаят средно около 10.33% от болните, лекувани в 

ИРО, като най-честата белодробна патология е  ХОББ. От тубусен секрет се изолира проблемна 
микробна флора, като преобладават Грам негативните щамове, което значително влошава прог-
нозата на болните и води до леталитет в 34.50%. 

Ключови думи: механична вентилация, дихателна недостатъчност, алвеоларна хиповентила-
ция, левостранна застойна сърдечна недостатъчност

В. Димитрова, К. Янков, Д. Димитров, Ст. Ненкова, Ц. Йорданова
Клиника по Белодробни болести, УМБАЛ „Св. Марина“ –  Варна
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Abstract
Aim: 
To analyze the indications, duration, complications and outcome of mechanical ventilation in pa-

tients, treated in Intensive Respiratory Care Unit
Material and methods: 
A retrospective analysis of the patients, treated by arti�cial pulmonary ventilation in the Intensive 

Respiratory Care Unit during the last 5 years (2007-2011) was performed. 191 patients (10.33%) from 
the total number of patients (1848), treated in the Intensive Respiratory Care Unit during this period, 
needed mechanical ventilation. 

Results:
The proportion of patients, treated by mechanical ventilation, does not di�er signi�cantly in the 

monitored years – from 10.81% in 2007 to 11.68% in 2011. The largest number of patients on me-
chanical ventilation belongs to the age group 60 to 69 years – 60 patients (31.42%).

The most common cause of severe respiratory failure, demanding mechanical ventilation, is pul-
monary pathology (81.67%) as the greatest percentage belongs to COPD exacerbation and its com-
plications (pneumonia) – 134 patients (85.90%). The most common reasons from the non-pulmonary 
pathology are alveolar hypoventilation in extreme obesity, chest deformations and left-sided conges-
tive heart failure.

The usual duration of mechanical ventilation is 15 days as there are no signi�cant di�erences in the 
monitored years – from 77.14 % to 87.10 %.

7 of the patients (3.66 %) have ventilator-associated pneumonia as a veri�ed diagnosis. 
The total number of deceased patients is 66 (34.50%) as there is no signi�cant di�erence in the 

studied years.
Conclusion: 
An average of about 10.33% of the patients, treated in the Intensive Respiratory Care Unit, need 

mechanical ventilation as the most common pulmonary pathology is COPD. Problematic microbial 
�ora, most often Gram - negative strains, is isolated from tube secrets, which signi�cantly worsens the 
prognosis and leads to lethality in 34.50 % of the cases. 

Keywords: mechanical ventilation, respiratory failure, alveolar hypoventilation, left-sided conges-
tive heart failure
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Introduction
In medicine, mechanical ventilation is a meth-

od to mechanically assist or replace spontaneous 
breathing. Mechanical ventilation is indicated, 
when patient’s breathing is inadequate to main-
tain life or in case of ine�ective gas exchange in 
the lungs. Since mechanical ventilation serves 
only to provide assistance for breathing and does 
not cure diseases, a necessary condition for its ini-
tiation is that the patient's underlying condition 
should be correctable and should resolve over 
time. It is often a life-saving intervention, but on 
the other side it may be associated with a multi-
tude of potential complications such as pneumo-
thorax, airway injury, alveolar damage and venti-
lator-associated pneumonia.  There are two main 
divisions of mechanical ventilation: invasive venti-
lation and non-invasive ventilation. There are two 
main modes of mechanical ventilation within the 
two divisions: positive pressure ventilation and 
negative pressure ventilation.  Mechanical venti-
lation is mainly used in case of respiratory failure 
and cannot reverse the course of any underlying 
disease process. In many healthcare systems, pro-
longed mechanical ventilation, as part of inten-
sive care, is a limited resource.  Therefore it often 
requires making di�cult decisions in which cases 
it is appropriate to be started or not. The decision 
to be discontinued also raises many ethical issues. 

Mechanical ventilation constitutes the �nal step 
of a series of therapeutic man oeuvres of increas-
ing complexity employed in the treatment of re-
spiratory failure. Ventilatory support is indicated 
in patients, in whom the non-invasive ventilation 
can be dangerous or life - threatening. Some data 
suggest that the strategies of mechanical venti-
lation may in�uence patient’s life long after their 
stay in an intensive care unit. Although mechani-
cal ventilation is the most commonly used inter-
vention for treatment of critically ill patients with 
impaired gas exchange, the indications for its ini-
tiation are disputable (1, 2 ,4, 5, 6, 7). 

General medical indications for mechanical 
ventilation (5): 
• Acute respiratory failure; 
• Apnea with respiratory arrest;
• Coma, including in cases of intoxication; 

• Acute respiratory distress syndrome; 
• Complications of COPD; 
• Hypoxemia with arterial partial pressure of 

oxygen (PaO2) < 55 mm Hg with supplemental 
fraction of inspired oxygen (FiO2) = 1, CPAP or 
NIV;

• Haemodynamic instability includes sepsis, 
shock, congestive heart failure;

• Neurological diseases such as muscular dystro-
phy, LAS;

Въведение
В медицината механичната вентилация е ме-

тод за механично подпомагане или замества-
не на спонтанното дишане. Тя се налага, когато 
дишането на пациента не е адекватно и няма 
ефективна газова обмяна, която да поддържа 
живота му. Механичната вентилация служи 
само за подпомагане на дишането, не леку-
ва болестни състояния и условие за нейното 
стартиране е здравословният проблем на па-
циента да се коригира и подобри с течение 
на времето. Тя е често животоспасяваща ин-
тервенция, но от друга страна може да бъде 
свързана с множество потенциални усложне-
ния като пневмоторакс, увреда на дихателни-
те пътища, алвеоларна увреда и вентилатор-
но-асоциирана пневмония. Има две основни 
подразделения: инвазивна и неинвазивна 
вентилация. Налице са два основни режима в 
рамките на тези подразделения: вентилация с 
позитивно и негативно налягане. Тя се използ-
ва основно при дихателна недостатъчност и 
не може да промени хода на съпъстващ друг 
болестен процес. В много здравни системи 
продължителната механична вентилация като 
част от интензивно лечение е в ограничен 
ресурс. Поради тази причина често се нала-
га вземане на трудни решения в кои случаи е 
подходящо тя да бъде започната или не. Реше-
нието да бъде прекратена също поражда мно-
го етични въпроси. Механичната вентилация 
представлява последна стъпка от серия тера-
певтични мерки за постигане на комплексност 
в лечението на дихателната недостатъчност. 
Вентилаторно подпомагане е показано при па-
циенти, при които неинвазивната вентилация 
може да бъде опасна или животозастрашава-
ща. Някои данни сочат, че стретегиите за меха-
нична вентилация могат да имат последствия 
върху живота на пациента дълго след престоя 
му в интензивно отделение. Въпреки, че меха-
ничната вентилация е най-често използваната 
интервенция за лечение на критично болни с 
нарушена газова обмяна, показанията за ней-
ното иницииране са предмет на спор (1, 2, 4, 
5, 6, 7). 

Общи медицински индикации за механична 
вентилация (5):
• Остра дихателна недостатъчност;
• Апнея с дихателен арест;
• Кома, включително и в случаи от интоксика-

ция;
• Остър респираторен дистрес синдром;
• Усложнения на ХОББ;
• Хипоксемия с артериално PaO2 < 55 mmHg 

при FiO2 = 1, CPAP или NIV;

• Хемодинамична нестабилност, включваща 
сепсис, шок, застойна сърдечна недостатъч-
ност;

• Неврологични заболявания като мускулна 
дистрофия, LAS;
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• Остра респираторна ацидоза с PaCO2 > 50 
mmHg, pH < 7,25, която може да се дължи и 
на парализа на диафрагмата, Guillain-Barré, 
myasthenia gravis, гръбначно-мозъчна увре-
да или ефект от употребата на анестетици и 
мускулни релаксанти.

Цел
Да се направи анализ на индикациите, про-

дължителността, усложненията и изхода от 
механичната вентилация при болни, лекувани 
в Интензивно респираторно отделение към 
Клиниката по Белодробни болести на УМБАЛ 
“Св. Марина” – гр. Варна. 
Материал и методи 

Извършен е ретроспективен анализ на паци-
ентите в ИРО, лекувани с изкуствена белодроб-
на вентилация за последните 5 години (2007 
– 2011г). От преминалия общ брой пациенти 
в ИРО за този период (1848), на механична вен-
тилация са били 191 (10.33%) (Фиг.2). 

Резултати 
Относителният дял на болните, лекувани с 

механична вентилация не се различава съ-
ществено през проследените 5 години – от 
10.81% за 2007г. до 11.68% за 2011 година 
(Фиг.1). По данни от публикации в едно между-
народно проучване около 39% от пациентите  
хоспитализирани в интензивно отделение се 
нуждаят от механична вентилация, в сканди-
навските страни около 47%, а в Полша около 
74% (3, 5, 7). В представения анализ се разглеж-
дат само болни пролежали в специализирано 
интензивно белодробно отделение, а не общо 
интензивно и реанимационно. 

Най-големият брой пациенти на механична 

• Acute respiratory acidosis with PaCO2 > 50 mm 
Hg, pH < 7,25, which may be due to paralysis of 
the diaphragm, Guillain-Barré syndrome, myas-
thenia gravis, spinal cord injury or the e�ect of 
anaesthetic and muscle relaxant drugs.

Aim
To make analysis of the indications, duration, 

complications and outcome of mechanical venti-
lation in patients treated at the Intensive Respi-
ratory Care Unit at the Clinic of Pulmonology at 
University Hospital “St. Marina” – Varna. 

Material and methods
A retrospective analysis of the patients in the 

Intensive Respiratory Care Unit, treated by ar-
ti�cial pulmonary ventilation during the last 5 
years (2007-2011) was performed. 191 patients 
(10.33%) from the total number of patients 
(1848), treated in the Intensive Respiratory Care 
Unit during this period, needed mechanical ven-
tilation (Fig. 2).
Results

The proportion of patients, treated by mechani-
cal ventilation, does not di�er signi�cantly in the 
monitored years – from 10.81% in 2007 to 11.68% 
in 2011 (Fig.1). Data from publications in an in-
ternational study show that 39% of the patients, 
admitted to an intensive care unit, need mechani-
cal ventilation, 47% - in Scandinavia and 74% - in 
Poland (3, 5, 7). The conducted analysis considers 
only patients, hospitalized in a specialized Inten-
sive Respiratory Care Unit, not in a general inten-
sive care unit. 

The largest number of patients on mechani-

Фиг. 1. Болни на механична 
вентилация.
Fig. 1. Patients on 
mechanical ventilation.

Фиг. 2. Относителен дял на 
болните, лекувани с меха-
нична вентилация.
Fig. 2. Proportion of patients 
treated by mechanical 
ventilation.
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вентилация са във възрастовата група 60-69г. 
– 60 болни (31.41%). От 20-49г. са вентилира-
ни 25 пациента (13.09%), от които 13 по време 
на грипната епидемия H1N1 през 2009-2010г. 
(Табл.1). Преобладава относителният дял на 
мъжете – 54.45 % (104 болни).

Най-честа причина за тежката дихателна не-

достатъчност, наложила механична вентила-
ция, е белодробна патология (81.67%), като с 
най-голям относителен дял е ХОББ в екзацер-
бация или с усложнения (пневмония) – при 134 
пациента (85.90%). От небелодробната патоло-
гия най-чести са алвеоларната хиповентила-
ция при екстремно затлъстяване, деформации 
на гръдния кош, левостранна застойна сърдеч-
на недостатъчност (Табл. 2).

При по-голяма част от болните бяха налице 
значими съпътстващи заболявания, като най-
чести бяха застойна тотална сърдечна недос-
татъчност, захарен диабет, мозъчно-съдова 
болест, хронична бъбречна недостатъчност. 

cal ventilation belongs to the age group 60 to 69 
years – 60 patients (31.42%). 25 patients (13.09 %) 
from the age group 20 - 49 years were mechani-
cally ventilated, 13 patients of which during the 
in�uenza epidemic H1N1 in 2009-2010 (Table 1). 
The percentage of men prevails – 54.45 % (104 
patients).

The most common cause of severe respiratory 

failure, demanding mechanical ventilation, is 
pulmonary pathology (81.67%) as the greatest 
percentage belongs to COPD exacerbation and 
its complications (pneumonia) – 134 patients 
(85.,90%). The most common reasons from the 
non-pulmonary pathology are alveolar hypoven-
tilation in extreme obesity, chest deformations 
and left-sided congestive heart failure (Table 2).

Most of the patients presented with serious 
concomitant diseases. The most common were 
congestive total heart failure, diabetes, cerebro-
vascular disease, chronic renal failure. The indica-
tions for initiation of arti�cial pulmonary ventila-

Табл. 2. Разпределение на болните на механична 
вентилация по нозологични единици. 

НОЗОЛОГИЯ БРОЙ %

Хронична обструктивна 
белодробна болест 134 70.16

Бронхиектазна болест 3 1.57

Остра дихателна недоста-
тъчност 17 8.90

Белодробна тромбоемболия 1 0.52

Бронхиална астма 1 0.52

Алвеоларна хиповентилация 22 11.52

Деформации на гръдния кош 6 3.14

Застойна левостранна  
сърдечна недостатъчност 7 3.67

Общо 191 100

Табл. 1. Разпределение на пациентите лекувани с механична вентилация по възраст.  
Table 1. Age distribution of patients on mechanical ventilation. 

Възрастова група 
Age group 2007 2008 2009 2010 2011 Общ брой  

Total Number %

20-29  
години | years 1 - 4 2 1 8 4.18

30-39  
години | years - 3 2 - - 5 2.62

40-49  
години | years 1 2 4 1 4 12 6.28

50-59  
години | years 6 7 5 7 9 34 17.80

60-69  
години | years 12 9 12 14 13 60 31.41

70-79  
години | years 9 8 9 10 20 56 29.31

Над | Over  
80 3 2 7 1 3 16 8.38

Общо | Total 32 31 43 35 50 191 100

Table. 2. Distribution of patients on mechanical 
ventilation by nosological units. 

NOSOLOGY Number %

COPD 134 70.16

Bronchiectasis 3 1.57

Acute respiratory failure  17 8.90

Pulmonary thromboembolism 1 0.52

Bronchial asthma 1 0.52

Alveolar hypoventilation 22 11.52

Chest deformations 6 3.14

Left – sided congestive heart 
failure 7 3.67

Total: 191 100
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Обичайната продължителност на МВ е била 
до 15 дни, като липсват значими разлики в про-
следените години – от 77.14% до 87.10%. При 
34 болни (17.83 %) продължителността на ме-
ханичната вентилация е била повече от 15 дни 
и това е наложило поставянето на трахеостом-
на канюла. Подобни резултати са публикувани 
и в едно международно изследване, където 
процента трахеотомирани болни е 24, а в скан-
динавските страни той е около 32% (Фиг.4).

От всички 191 пациента преминали лечение 
на механична вентилация, 125 болни (65.50%) 
са били изписани и 66 (34.50%) са починали, 
като липсва съществена разлика в проследе-
ните години (Taбл.3).

The usual duration of mechanical ventilation is 
15 days as there are no signi�cant di�erences in 
the monitored years – from 77.14 % to 87.10 %.

In 34 patients (17.83 %) the duration of me-
chanical ventilation was more than 15 days and 
this necessitated the placement of a tracheosto-
my cannula. Similar results were published also in 
an international study, where the percentage of 
tracheotomized patients is 24 and in Scandinavia 
- it is about 32% (Fig. 4).

125 patients (65.5 %) of all 191 patients on me-
chanical ventilation were discharged from hospi-
tal and 66 patients (34.50 %) died as there is no 
signi�cant di�erence in these numbers in the 
monitored years (Table 3).

Разширени са индикациите за поставяне на 
изкуствена белодробна вентилация, тъй като 
е имало болни със съпътстващи заболявания 
като: хематологични (Polycetimia vera), осте-
омиелофиброза, НХЛ; ревматоидни – лупус 
еритематодес, ревматоиден артрит, дермато-
миозит; гастроентерологични – чернодробна 
цироза; психиатрични – алкохолна зависимост, 
шизофрения, олигофрения. Болни с карцином 
на ларинкса, простата и млечна жлеза също са 
имали шанса да бъдат лекувани с механична 
вентилация (Фиг. 3).

tion were broadened since there were patients 
with concomitant diseases such as: hematologi-
cal - Polycetimia vera, osteomyelo�brosis, non-
Hodgkin lymphoma (NHL); rheumatoid – lupus 
erythematosus, rheumatoid arthritis, dermato-
myositis; gastroenterological – liver cirrhosis; 
psychiatric – alcohol abuse, schizophrenia, oligo-
phrenia. Patients with laryngeal carcinoma, pros-
tate cancer and breast cancer had also the chance 
to be treated by mechanical ventilation (Fig.3).

Фиг. 3. Коморбидитет при болни, 
лекувани на механична вентилация.
Fig. 3. Comorbidity in patients on 
mechanical ventilation. 

Фиг. 4. Продължител-
ност на механичната 
вентилация.
Fig. 4. Duration of 
mechanical ventilation.
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Регистрираните усложнения, свързани с 
провежданата механична вентилация са били 
вентилаторно-асоциирана пневмнония (VAP) 
– при 7 болни (3.66%), пневмоторакс – 2 бол-
ни (1.05%), пневмомедиастинум – 2 болни 
(1.05%). VAP като усложнение е била доказана 
и потвърдена микробиологично при всички 7 
болни, като 3 от тях са били изписани, а 4-ма са 
починали (Фиг. 5).

Микробната флора изолирана от тубусен 
секрет при 112 болни (58.64%) лекувани с ИБВ 
е била Грам негативна, като най-често изоли-
раните причинители са били Acinetobacter 
baumanii – 31 болни (27.68%), Ps.аeruginosа  26 
болни (23.21 %), Klebsiella – 13 болни (11.61%). 
При 41 болни има изолирани причинители 
от семейство Candida. Прави впечатление, че 
по-често изолираните представители от Грам 
позитивната флора са MRS, ентерококи, стафи-
лококос ауреус. 
Обсъждане и заключение:

Механичната вентилация е основен начин за 
подкрепа  при пациенти лекувани в интензив-
ните отделения. През последните години голя-
мо разнообразие на вентилационни стратегии 
са станали известни: те предлагат комплексни 
режими и различни параметри на вентилация 
и отвикване от респиратора. Най честата при-
чина  довела пациента до критично състояние 

The registered complications connected with 
the conducted mechanical ventilation were ven-
tilator-associated pneumonia (VAP) – in 7 patients 
(3.66%), pneumothorax – 2 patients (1.05%), 
pneumomediastinum – 2 patients (1.05%). VAP 
as a complication was proved and con�rmed mi-
crobiologically in all 7 patients, 3 of whom were 
discharged and 4 died (Fig. 5).

The microbial �ora isolated from tube secrets of 
112 patients (58.64%) treated by invasive pulmo-
nary ventilation was Gram – negative as the most 
frequently isolated agents were Acinetobacter 
baumanii – 31 patients (27.68%), Ps. Aeruginosa 
- 26 patients (23.21 %), Klebsiella – 13 patients 
(11.61 %). In 41 patients there are isolated agents 
from the Candida family. It is noteworthy that the 
more frequently isolated agents from the Gram – 
positive �ora are MRS, enterococci and staphylo-
coccus aureus. 
Discussion and conclusion

Mechanical ventilation is a major option of sup-
porting patients treated in intensive care units. A 
great variety of ventilation strategies have come 
to light in the recent years: they o�er complex 
modes and di�erent parameters of ventilation 
and weaning from the respirator. The most com-
mon reason leading to the patient’s critical con-
dition and the for arti�cial pulmonary ventilation 

Табл. 3. Изход от механичната вентилация. 
Table 3. Outcome of mechanical ventilation.

Година
Year

Болни на механична вентилация
Patients on mechanical ventilation

Изписани | Discharged Починали | Deceased

Брой 
Numner % Брой 

Numner %

2007 32 22 68,75 10 31.25

2008 31 22 70,97 9 29.03

2009 43 22 51,16 21 48.84

2010 35 24 68,57 11 31.43

2011 50 35 70,00 15 30.00

Общо:
Total: 191 125 65,50 66 34.50

Фиг. 5. Най-често изолирани  
микробни причинители при VAP.
Fig. 5. Most common isolated microbial 
pathogens in VAP. 
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и необходимост от изкуствена белодробна вен-
тилация в специализираните белодробни кли-
ники е ХОББ или хронична обострена дихател-
на недостатъчност, като това са около 11.68% 
от  всички пациенти пролежали в интензивно 
респираторно отделение на УМБАЛ“Св.Мари-
на“ – Варна. Предвид наличието на множество 
придружаващи заболявания при тези пациен-
ти и колонизация в трахеобронхиалното дър-
во, отбиването от вентилатора се превръща 
в един труден и продължителен процес. Най-
често от тубусен секрет се изолира проблемна 
микробна флора, като преобладават Грам не-
гативните щамове, което значително влошава 
прогнозата на болните и удължава престоя им 
в интензивните отделения (1, 4, 5, 6).
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in the specialized pulmonary clinics is COPD or 
chronic acute respiratory failure and these are 
about 11,68 % of all patients, hospitalized in 
the Intensive Respiratory Care Unit at University 
Hospital “St. Marina” – Varna. Given the presence 
of multiple comorbidities in these patients and 
colonization of the tracheobronchial tree, wean-
ing from the ventilator becomes a di�cult and 
lengthy process. Problematic microbial �ora, 
dominated by Gram - negative strains, is isolated 
from tube secrets, which signi�cantly worsens 
the prognosis of patients and prolongs their stay 
in the intensive care units (1, 4, 5, 6).  
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