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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.
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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.  
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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. 


