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Резюме 
Дихателните нарушения по време на сън представляват сериозен медико-социален проблем, 

тъй като се характеризират с висока степен на болестност, разнообразен коморбидитет и пре-
дизвикват сериозни социални и здравни проблеми, изискващи огромни финансови ресурси. 
Синдромът на обструктивна сънна апнея е най-често срещаното дихателно нарушение по вре-
ме на сън и представлява хронично състояние, което нарушава архитектониката на съня и е 
сред водещите причини за ексцесивна дневна сънливост и повишен сърдечно-съдов риск, ме-
таболитни нарушения, когнитивни и афективни промени. В етиопатогенезата на синдрома на 
обструктивна сънната апнея се предполага участие на механизми от централната нервна сис-
тема свързани с регулацията на мускулния тонус по време на сън. Въвлечени са серотонино-
вата и норадреналиновата трансмитерни системи, които имат и основна роля в регулирането 
на афекта и когнитивните функции. Коморбидитетът на дихателни нарушения по време на сън 
и афективни, и когнитивни промени, има сериозни последствия върху социалната адаптация 
и ежедневното функциониране на пациентите, и в значителна степен влошава прогнозата на 
заболяването. Лечението с неинвазивна вентилация намалява симптомите на сънливост, подо-
брява някои когнитивни функции и коригира емоционалните и афективни изменения у паци-
ентите. Единственият начин да се гарантира възстановяването е прецизната екипна работа и 
интердисциплинарен подход за постигането на добър терапевтичен ефект. Ранното диагности-
циране и терапия на дихателните нарушения по време на сън са предпоставка за добро психич-
но състояние и социална адаптация. 

Ключови думи: синдром на обструктивна сънна апнея, когнитивни функции, афективни про-
мени, неинвазивна вентилация
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Abstract
Sleep-disordered breathing is a serious medical and social problem, as it is characterized by a high 

degree of morbidity, various comorbidities and causes serious social and health problems that require 
huge financial resources. The obstructive sleep apnea syndrome is the most common breathing 
disorder during sleep. It is a chronic condition that disturbs the architecture of sleep and is a leading 
cause of excessive daytime sleepiness and increased cardiovascular risk, metabolic disorders, cognitive 
and affective changes. Participation of mechanisms of the central nervous system associated with 
the regulation of muscle tone during sleep is presumed in the etiopathogenesis of the obstructive 
sleep apnea syndrome.  The serotonin and norepinephrine transmitter systems, which have a major 
role in the regulation of affect and cognition are also involved. The comorbidity of sleep-disordered 
breathing with affective and cognitive changes has a serious impact on social adaptation, and on 
the everyday functioning of patients and significantly worsens the prognosis of the disease. The 
treatment with non-invasive ventilation reduces symptoms of sleepiness, improves some cognitive 
functions and emotional and affective changes. The only way to ensure the recovery of the patients is 
precise teamwork and interdisciplinary approach to achieve better therapeutic effect. Early diagnosis 
and therapy of obstructive sleep apnea is a prerequisite for good mental state and social adaptation.

Key words: obstructive sleep apnea syndrome, cognitive functions, affective changes, noninvasive 
ventilation
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Дихателните нарушения по време на сън се 
придружават или са в причинно следствена 
връзка с редица заболявания. Те представляват 
сериозен медико-социален проблем. Синдро-
мът на обструктивна сънна апнея (СОСА) е най-
често срещаното дихателно нарушение по вре-
ме на сън и представлява хронично състояние, 
което нарушава архитектониката на съня, и е 
сред водещите причини за ексцесивна дневна 
сънливост, и повишен сърдечно-съдов риск, 
метаболитни нарушения, когнитивни и афек-
тивни промени. Синдромът се характеризира 
с високо ниво на болестност, което обхваща 
около 2% от жените и 4% от мъжете на средна 
възраст сред общата популация (2, 3). 

СОСА се дефинира като съвкупност от симп-
томи следствие на интермитентно, повтарящо 
се ограничение и/или пълно прекъсване на 
въздушния поток през горните дихателни пъ-
тища (ГДП) по време на сън. При пълна непро-
ходимост на ГДП и липса на въздушен поток се 
говори за апнея, а при частична обструкция с 
намаляване на напречното сечение на лумена 
на ГДП, съпроводено с хиповентилация, се ка-
сае за хипопнея. Обструктивната апнея се оп-
ределя като липса на оро-назален въздушен 
поток за повече от 10 секунди и десатурация 
поне 4% при продължаващи дихателни усилия 
на гръдния кош и корема. По време на тези 
нарушения са възможни микро събуждания 
(arousal), които нарушават архитектониката 
на съня. За разлика от обструктивната апнея, 
обструктивната хипопнея представлява на-
маляване на оро-назалния въздушен поток с 
50% от нормалния при същите изисквания за 
продължителност, десатурация и фрагменти-
ране на съня (16). Тези повтарящи се събития 
по време на сън водят до рекурентни епизоди 
на хипоксемия и последваща органна хипоксия 
на най-важните таргетни органи, сред които са 
сърцето и мозъкът. Нарушена е архитектоника-
та на съня и неговото качество. Заболяването е 
трудно за диагностициране, като болният ряд-
ко има представа за съществуването му или не 
оценява в достатъчна степен неговата тежест 
и последствия (48). Сънната апнея е интердис-
циплинарен проблем с актуалност в световен 
мащаб (2). 

Клинично СОСА може да се подозира при 
пациенти с хъркане и ексцесивна дневна сън-
ливост (ЕДС) (28, 30, 31, 47). По време на сън 
повечето пациенти имат силно и накъсано хър-
кане. Близките на болните описват хъркането, 
като съдържащо апноични епизоди с периоди 
на тишина, продължаващи 10-30 секунди или 
повече, завършващи с изхъркване или силен 
звук. Болните обичайно се оплакват от съхне-
не на устната кухина, често уриниране нощем, 
имат резистентна на лечение артериална хи-
пертония, захарен диабет, в много случаи с не-
задоволителен гликемичен контрол, други ме-
таболитни нарушения, намалено либидо (2, 35). 
Пациентът може да се представи с нарушения 

Sleep-disordered breathing is usually accompa-
nied or in causal connection with a number of dis-
eases. It is a serious medical and social problem. 
The obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) 
is the most common breathing disorder during 
sleep. It is a chronic condition that disturbs the 
architecture of sleep and is a leading cause of ex-
cessive daytime sleepiness and increased cardio-
vascular risk, metabolic disorders, cognitive and 
affective changes. The syndrome is characterized 
by a high level of morbidity, which covers about 
2% of women and 4% of men in middle age in the 
general population (2, 3).

OSAS is defined as a set of symptoms caused 
by intermittent, repetitive limitation and/or 
complete stop of the airflow through the upper 
respiratory tract during sleep. When a complete 
blockage of the upper airways with lack of airflow 
occurs, the term is apnea, and in cases of partial 
obstruction with reduction of the cross section of 
the lumen of the upper airways, accompanied by 
hypoventilation, it is hypopnea. Obstructive ap-
nea is defined as an absence of oro-nasal airflow 
for more than 10 seconds, and desaturation of at 
least 4% with continuing respiratory effort of the 
chest and abdomen. Micro awakening arousals 
are possible during these disturbances, that dis-
turb the architecture of sleep. Unlike obstructive 
apnea, obstructive hypopnea is a reduction in the 
oro-nasal airflow by 50% and the same require-
ments for duration, desaturation and sleep frag-
mentation (16). These recurring events during 
sleep cause repetitive episodes of hypoxemia and 
subsequent organ hypoxia, among the most im-
portant target organs of which are the heart and 
the brain. Sleep architecture and quality are im-
paired. The disease is difficult to diagnose, as the 
patients rarely have an idea about its existence or 
do not sufficiently evaluate the seriousness and 
consequences of the disease (48). Sleep apnea is 
an interdisciplinary problem with worldwide re-
levance (2).

Clinically OSAS may be suspected in patients 
with snoring and excessive daytime sleepiness 
(EDS) (28, 30, 31, 47). During sleep most patients 
have a strong and irregular snoring. The relatives 
of the patients describe this snoring as contain-
ing apneic episodes with periods of silence last-
ing 10-30 seconds or more, ending with snore 
out or loud sound. Patients usually complain of 
dry mouth, frequent urination at night, they have 
treatment-resistant hypertension, diabetes mel-
litus, often with inadequate glycemic control, 
other metabolic disorders, decreased libido (2, 
35). An OSAS patient may present with memory 
impairment, disorientation, especially early in 
the morning, difficulty in making decision, auto-
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на паметта, дезориентация, която е най-силно 
изразена рано сутрин, трудности при взема-
не на решение, автоматизирано поведение. В 
напредналите стадии на болестта може да се 
наблюдават и личностни промени, като нео-
босновано поведение, изблици на гняв, тре-
вожност и депресия. Сутрешно главоболие и 
гадене допълват списъка от оплаквания (3). 

Нощната полисомнография (ПСГ) е един-
ственият обективен метод и златен стандарт в 
диагностиката на ОСА (16). Стандартната ПСГ 
включва електроенцефалография (ЕЕГ), елек-
троокулография (ЕОГ), електромиография 
(ЕМГ), електрокардиограма (ЕКГ), дихателни 
движения и поток на въздуха през носа и уста-
та, оксиметрия, движения на краката и позиция 
на тялото, регистриране на хъркането. ПСГ поз-
волява регистриране и отдиференциране на 
различните дихателни нарушения, както и съ-
поставянето им с фазите на съня и събуждания-
та на пациента. Предоставя богата информация 
относно основните жизнени показатели и сте-
пента на нарушенията им. Освен за поставяне 
на точна диагноза ПСГ се използва и за монито-
риране резултатите и определяне оптималните 
параметри на провежданата терапия. 

Важен показател при изследването на ОСА е 
апнея/хипопнея индексът (AHI), който отразява 
броя на дихателните нарушения за един час. 
Въз основа на стойностите изчислени за AHI 
синдромът на ОСА се разделя на три степени:

- лека AHI=5-15/час;
- умерена AHI=15-30/час;
- тежка AHI>30/час.
AHI се използва и като индикатор за просле-

дяване резултатите от лечението и еволюцията 
на заболяването. AHI може да се повиши с въз-
растта, което кореспондира с по-голяма тежест 
на нарушенията. При адекватно лечение AHI 
намалява и достига нормални стойности (под 
5) (13, 16, 47).

Апноично-хипопноичните периоди са спе-
цифични за сънната апнея. Те отделят забо-
ляването от други дихателни нарушения като 
синдрома на алвеоларна хиповентилация. Той 
представлява екстремен обезитет с алвеоларна 
хиповентилация и комбинира в себе си преко-
мерно затлъстяване, сомнолентност, хиперкап-
ния. При синдрома на Pickwick се наблюдава 
друг тип дихателно нарушение по време на сън 
- хиповентилация от централен тип (2).

Точната честота на болните от СОСА е неиз-
вестна. Изследвания предполагат, че заболя-
ването обхваща от 1% до 10% от възрастното 
население (2). В САЩ има мащабни проучвания 
за честотата на СОСА, където усложненията от 
съпътстващите заболявания, пряко предизви-
кани от СОСА, представляват един от основ-
ните социални и здравни проблеми свързани 
с разходи за над 20 милиарда долара. Според 
тези изследвания при хора на възраст 30-60 
год. СОСА се среща между 2% и 4% за мъже и 
жени. Подобни проучвания са направени в Ав-

mated behavior. Changes in personality as un-
reasonable behavior, outbursts of anger, anxiety 
and depression may occur in the advanced stages 
of the disease. Morning headaches and nausea 
complete the list of complaints (3).

Overnight polysomnography (PSG) is the only 
reliable method and gold standard in the diagno-
sis of OSAS (16). The Standard PSG includes elec-
troencephalography (EEG), electrooculography 
(EOG), electromyography (EMG), electrocardio-
gram (ECG), respiratory movement and air flow 
through the nose and the mouth, oximetry, legs 
movement and body position, snoring. PSG al-
lows registration and differentiation of various re-
spiratory disorders, as well as a comparison with 
the phases of sleep and arousals of the patient. It 
provides detailed information on basic vital signs 
and the degree of their disturbance. In addition 
to accurate diagnosis PSG is used to monitor the 
results and determine the optimal parameters of 
the therapy.

An important indicator in OSAS is the apnea/
hypopnea index (AHI), which represents the num-
ber of respiratory disturbances per hour. Based on 
the calculated values for AHI, OSAS is divided into 
three grades:

- mild AHI=5-15/hour;
- moderate AHI=15-30/hour;
- severe AHI>30/hour.
AHI is used as a marker for monitoring of the 

treatment outcome and the evolution of the 
disease. AHI may increase with age, which cor-
responds to greater severity of the disturbances. 
When adequate treatment is applied, AHI de-
creased to reach normal values (below 5) (13, 16, 
47).

The periods of apnea and hypopnea are a char-
acteristic feature of OSAS. They differentiate the 
disease from other respiratory disorders such as 
the syndrome of alveolar hypoventilation. It rep-
resents extreme obesity with alveolar hypoven-
tilation and includes excessive obesity, somno-
lence, hypercapnia. Another type of breathing 
disorder during sleep is observed in the Pickwick 
syndrome - hypoventilation of central type (2).

The exact frequency of OSAS is unknown. Stud-
ies suggest that the disease comprises from 1% 
to 10% of the adult population (2). In the USA 
there are large studies on the frequency of OSAS, 
where the complications from concomitant dis-
eases directly caused by OSAS, represent one of 
the major social and health problems related to 
cost over  20 billion dollars. According to these 
studies in people aged 30-60 years OSAS occurs 
between 2% and 4% for men and women. Similar 
studies have been performed in Australia, Italy, 
Sweden, Japan, China, India, South Korea, Spain. 
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стралия, Италия, Швеция, Япония, Китай, Индия, 
Южна Корея, Испания. Според тях честотата ва-
рира между 3% и 8% при мъжете и 1-5 % при 
жените. Точната честота остава относителна 
поради наличието на различни модифициращи 
фактори: етнически произход; необходимост от 
по-насочено изследване на хора с наднормено 
тегло и др. По тази причина някои изследва-
ния като Wisconsin Sleep Cohort Study намират 
честота от 9% при жените и 24% при мъжете, 
а в Испания със СОСА са 28% от изследваните 
жени и 26% от мъжете (2, 3, 55).

Честотата на СОСА нараства с възрастта и ос-
тава константна между 60 и 65 години. В проуч-
ване на 385 възрастни над 65 години (мъже и 
жени) се установяват различни по степен нару-
шения в контрола на дишането по време на сън 
- до 81% от изследваните. Честотата на СОСА е 
постоянна около 60 годишна възраст съгласно 
The Sleep Heart Health Study, но висока честота 
след 65 годишна възраст установяват над поло-
вината от всички проучвания. При възрастни 
над 65 години се установява, че 62% процента 
от тях имат хипопноични епизоди, а 24% имат 
апноични епизоди над нормативния индекс (2, 
41, 42, 53).

Характерно за СОСА е смущение в тонуса на 
фарингеалните мускули, което е съпроводено 
с падане на корена на езика и мекото небце с 
последващо стеснение или пълно запушва-
не на лумена на ГДП. Това смущение може да 
е съпътствано с променена анатомия на ГДП 
– макроглосия, хипертрофия на тонзилите, из-
дължена увула. Мястото на обструкцията е в 
задната част на устната кухина (27).

Други фактори, които засилват тежестта на 
СОСА са обезитет, увеличена обиколка на вра-
та, фамилна обремененост, синдром на Даун, 
синдром на Пиер Робен, консумация на алко-
хол преди заспиване, употреба на цигари и съ-
нотворни, заспиване по гръб (2, 3).

В етиопатогенезата на СОСА се предполага 
участие на механизми от централната нервна 
система свързани с регулацията на мускулния 
тонус по време на сън (9, 10, 37). На невротран-
смитерно ниво серотонинивата система играе 
основна роля в регулацията на афекта, циркад-
ните ритми, структурата на съня, както и тонуса 
на мускулатурата на ГДП. Нарушената серото-
нинова медиация при депресия е и основния 
фактор за промени в архитектониката на съня 
при тези пациенти (9). Патофизиологията на 
ОСА включва множество механизми, сред които 
основен е повишената склонност на мускулите 
на ГДП към колапс по време на сън. Доказано 
е, че активността на серотониновите мотоне-
врони на мускулите дилататори на ГДП нама-
лява в зависимост от степента на бодрост (51). 
Това води до понижен тонус на дилататорите по 
време на сън и допринася за възникването на 
апнея. Въпреки всичко, докато ролята на серо-
тонина при афективните разстройства е добре 
проучена, отношението му при СОСА остава не-

According to them, the frequency varies between 
3% and 8% of men and 1-5 % in women. The ex-
act morbidity remained relative because of vari-
ous modifying factors: the ethnic background; 
the need for more focused studies on overweight 
people and others. For this reason, some studies 
as Wisconsin Sleep Cohort Study found a frequen-
cy of 9% in women and 24% men, and in Spain  
28% of surveyed women and 26% of men have 
OSAS (2, 3, 55).

The frequency of OSAS increases with age and 
remain constant between 60 and 65 years. In a 
study with 385 adults over 65 years of age (men 
and women) included, different degrees of im-
pairment in the control of breathing during sleep 
were found in up to 81% of the participants. The 
frequency of OSAS is constant around 60 years of 
age according to The Sleep Heart Health Study, 
but a high frequency after the age of 65 was es-
tablished in more than half of all studies. In adults 
over 65 years of age hypopneic episodes were 
found in 62%, and 24% of them had apneic epi-
sodes over the normative index (2, 41, 42, 53).

A disturbance in the tone of the pharyngeal 
muscles is typical for OSAS. It is accompanied by a 
fall of the root of the tongue and soft palate with 
subsequent narrowing or complete blockage of 
the lumen of the airways. This disturbance may 
be connected to altered anatomy of the upper 
airways - macroglossia, hypertrophy of the ton-
sils, elongated uvula. The location of the obstruc-
tion is in the back part of the oral cavity (27).

Other factors that increase the severity of OSAS 
are obesity, increased neck circumference, family 
history, Down syndrome, Pierre Robin syndrome, 
alcohol consumption before going to bed, tobac-
co smoking and sedatives, sleeping on back (2, 3).

Participation of mechanisms of the central 
nervous system associated with the regulation 
of muscle tone during sleep is presumed in the 
etiopathogenesis of OSAS (9, 10, 37). On neuro-
transmission level serotonin system plays a ma-
jor role in the regulation of the affect, circadian 
rhythms, sleep architecture, as well as the tone of 
the muscles of the upper airways. Altered sero-
tonin mediation in depression is the main factor 
that causes change in the architecture of sleep in 
these patients (9). The pathophysiology of OSAS 
includes a variety of mechanisms, among which 
the increased likelihood of the muscles of the up-
per airways to collapse during sleep plays basic 
role. It has been shown that the activity of sero-
tonin motoneurons of the dilator muscles of the 
upper airways is reduced depending on the de-
gree of alertness (51). This leads to reduced dila-
tor muscle tone during sleep and contributes to 
the occurrence of apnea. However, while the role 
of serotonin in mood disorders is well studied, 
its relation with OSAS remains unclear. Interest-
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изяснена. Интересно е, че молекули, които по-
вишават нивото на серотониновата трансмисия 
като групата SSRI (селективни инхибитори на 
обратния захват на серотонина) имат изразен 
антидепресивен ефект, но подобряват незна-
чително апнея/хипопнея индекса (9). Sigrid C. 
Veasey предлага обяснение на последния фено-
мен. Тежестта и продължителността на интер-
митентната хипоксия при пациенти със СОСА 
има голямо влияние върху чувствителността и 
отговора на невроните дилататори на ГДП към 
серотонинергични медикаменти и вътрешни 
неврохимични стимули. Нарушена е възбуди-
мостта на n. hypoglossus. Оксидативният стрес и 
индивидуалната чувствителност към него стоят 
в основата на различния отговор при пациенти-
те със СОСА към фармакотерапия (39, 49).

Пациентите със СОСА са подложени на хро-
ничен стрес вследствие интермитентната нощ-
на хипоксия. Активирана е оста хипоталамус-
хипофиза-надбъбрек. Повишен е серумният 
кортизол, особено през нощта (8). В контекста 
на новите теории за патогенезата на депресия-
та, тези две звена са ключови за възникване на 
каскада от процеси в мозъка, водещи до депре-
сия и когнитивни нарушения. Според Теорията 
за невроналната пластичност ремоделирането 
на синапсите в ЦНС е непрекъснат процес (на-
пример – хипокампалната формация и про-
цесите на запаметяване). Хроничният стрес 
(хипоксия) и хиперкортизолемията водят до ат-
рофия на хипокампалните неврони. Последна-
та се дължи на повишени нива на глюкокорти-
коиди (8, 14). Стресът оказва сериозни ефекти 
върху хипокампа, отчасти дължащи се на екс-
пресираните в този регион глюкокортикоидни 
рецептори. Хроничният стрес предизвиква ат-
рофия или ремоделиране на СА3 пирамидните 
неврони, намаление на броя и дължината на 
апикалните дендрити. Намалява се експреси-
ята на BDNF (brain-derived neurotrophic factor), 
което допринася за атрофията на пирамидните 
клетки. Стресът понижава и пролиферацията 
на нови клетки в gyrus dentatus, а лечението с 
кортикостероиди наподобява този ефект (44, 
52, 54). 

Лечението с антидепресанти води до обратно 
развитие на посочените патологични процеси 
посредством регулация на серотонинивата и 
норадреналиновата системи, вътреклетъчна-
та сигнализация и генна експресия. Антиде-
пресивната терапия повишава активността на 
вътреклетъчната каскада цАМФ – CREB лим-
бичната система, включително хипокампа и мо-
зъчната кора. Процесът се осъществява чрез G 
протеин и активиране на аденилатциклазата и 
повишаване нивата на цАМФ-зависимата про-
теин киназа и експресия на CREB. CREB може да 
бъде фосфорилиран и активиран от различни 
кинази, включително калций/калмодулин за-
висима киназа и МАР киназа (mitogen-activated 
protein kinase). По този начин CREB е таргетна 
молекула за действието на различни типове 

ingly, molecules which increase the level of sero-
tonin transmission as SSRI (selective inhibitors of 
serotonin reuptake) have antidepressive effect, 
but improve slightly apnea/hypopnea index (9). 
Sigrid C. Veasey offers an explanation of this phe-
nomenon. The severity and duration of intermit-
tent hypoxia in patients with OSAS have a great 
influence on the sensitivity and response of dila-
tor neurons of the upper airways to serotoniner-
gic neurochemical medications and internal stim-
uli. The excitability of n. hypoglossus is impaired. 
Oxidative stress and individual sensitivity to it are 
basic factors for the differences of response to 
pharmacotherapy in patients with OSAS (39, 49).

Patients with OSAS are exposed to chronic 
stress due to intermittent nocturnal hypoxia. The 
hypothalamic-pituitary-adrenal axis is activated. 
Serum cortisol is increased, especially at night (8). 
In the context of the newer theories of pathogen-
esis of depression, these two units are key to the 
emergence of a cascade of processes in the brain, 
leading to depression and cognitive impairment. 
According to the theory of neural plasticity, re-
modeling of synapses in the central nervous sys-
tem is a continuous process (for example - the 
hippocampal formation and memory processes). 
Chronic stress (hypoxia) and hypercortisolaemia 
lead to atrophy of hippocampal neurons. The lat-
ter is due to elevated levels of glucocorticoids (8, 
14). Stress has significant effects on the hippo-
campus, in part due to the expressed glucocorti-
coid receptors in this region. Chronic stress induc-
es atrophy or remodeling CA3 pyramidal neurons, 
reduction in the number and length of the apical 
dendrites. The expression of BDNF (brain-derived 
neurotrophic factor) is reduced, which contrib-
utes to the atrophy of pyramidal cells. Stress re-
duces the proliferation of new cells in the gyrus 
dentatus, and corticosteroid treatment produces 
similar effects (44, 52, 54).

Treatment with antidepressants leads to re-
gression of these pathological processes through 
regulation of serotonergic and noradrenaline sys-
tems, intracellular signaling and gene expression. 
The antidepressant therapy increases the activity 
of the intracellular cascade cAMP - CREB in the lim-
bic system, including the hippocampus and cere-
bral cortex. The process is carried out by G protein 
and activation of adenylate cyclase and increase 
the levels of cAMP-dependent protein kinase and 
expression of CREB. CREB may be phosphory-
lated and activated by various kinases, including 
calcium/calmodulin dependent kinase and MAP 
kinase (mitogen-activated protein kinase). Thus 
CREB is a target molecule for the effect of differ-
ent types of serotonin and norepinephrine recep-
tors. Through the cascade of CREB, gene expres-
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серотонинови и норадреналинови рецептори. 
Чрез каскадата на CREB се повишава генната 
експресия на BDNF, молекула с доказан антиде-
пресивен ефект (20, 21 ,44).

Недобре изяснена остава ролята на не-
вропластичността при контрола на дишане-
то. Пластичността е универсално качество на 
нервната система и е доказана, и при системата 
за контрол на дишането, традиционно считана 
за фиксирана и статична. Изучаването на тези 
феномени би дало обяснение на патогенезата 
на различни хронични белодробни заболява-
ния, включително дихателните нарушения по 
време на сън (14, 19). 

На практика, с намаляване или спиране на 
въздушния поток и алвеоларната вентилация 
настъпва преходна десатурация. В опит да се 
преодолее обструкцията се повишава инспи-
раторното усилие, което води до събуждане 
или преминаване в предходни фази на съня 
(повърхностен сън). Това позволява повиша-
ване на мускулния тонус и премахване на об-
струкцията, често манифестирано със силно 
изхъркване. При задълбочаване на съня същи-
ят цикъл се повтаря, като това може да се слу-
чи стотици пъти на нощ. Така се нарушава нор-
малната архитектоника на съня. Нормалният 
цикъл на съня се състои от редуващ се не-REM 
(липса на бързо движение на очите, Non-rapid 
eye movement) сън, състоящ се от 4 части (фаза 
1, фаза 2, фаза 3, фаза 4), преминаваща в REM 
(наличие на бързо движение на очите, Rapid 
eye movement) сън, в период продължаващ 90 
минути. С течение на нощта фази 3 и 4 стават по 
кратки, а REM фазата се удължава. При СОСА, от 
друга страна, преобладават 1 и 2 фаза не-REM 
сън. Редуцирана е продължителността на REM 
фазата, както и на фази 3 и 4 на не-REM. Някои 
автори споменават и скъсяване на фаза 1, като 
само фаза 2 се удължава. Тотално променена-
та структура на съня води до невъзможност за 
пълноценна почивка, хронична умора, дневна 
сънливост, симптоми на тревожност и депре-
сия. Персистиращата нощна десатурация при 
СОСА е свързана с развитие на интермитентна 
или постоянна хипоксемия и хипоксия. Това е 
основният отключващ механизъм за развитие 
на различни патологични процеси, сред които 
най-голямо значение има повишения оксида-
тивен стрес. Намалява се секрецията на азотен 
оксид, повишава се отделянето на медиатори 
на възпалението: интерлевкин-6, тумор-некро-
тизиращ фактор-алфа и други провъзпалител-
ни цитокини. Тези патологични каскади участ-
ват в развитието на инсулинова резистентност, 
артериална хипертония, метаболитен синдром, 
системна атеросклероза, повишен кардиовас-
куларен риск (2, 12, 18).

Тези патологични каскади създават предпос-
тавка за развитието на различни съпътстващи 
заболявания, които затрудняват диагнозата и 
влошават качеството на живот на болните. Съ-
щевременно се отнема и вниманието от някои 

sion of BDNF increases. BDNF is a molecule with 
proven antidepressant effect (20, 21, 44).

The role of neuroplasticity in the control of 
breathing remains poorly understood. Plasticity 
is an universal quality of the nervous system and 
is proven to exist in the control system of breath-
ing, traditionally considered fixed and static. The 
study of these phenomena would give an expla-
nation of the pathogenesis of various chronic 
lung diseases including respiratory disorders dur-
ing sleep (14, 19).

In practice - transient desaturation occurs with 
the reducuction or stop of the air and alveolar 
ventilation. In an attempt to overcome the ob-
struction, the inspiratory effort is increased, lead-
ing to arousal or move to previous phases of sleep 
(shallow sleep). This allows the brain to increase 
the muscle tone and eliminate the obstruction, 
often manifested with loud snore. While the sleep 
deepens, the same cycle repeates, and this can 
happen hundreds of times a night, thus disrupt-
ing the normal architecture of sleep. The normal 
sleep cycle consists of alternating of non-REM 
(Non-rapid eye movement) sleep, consisting of 4 
phases (phase 1, phase 2, phase 3, phase 4), pass-
ing into the REM (Rapid eye movement) sleep, a 
period lasting 90 minutes. Over the night phases 
3 and 4 become shorter, and REM phase is ex-
tended. In OSAS, on the other hand, phase 1 and 
2 non-REM sleep dominate.  The duration of REM 
sleep and stages 3 and 4 non-REM are reduced. 
Some authors mention shortening of phase 1; 
only phase 2 is extended. The total change of 
the structure of sleep and impossible rest lead to 
chronic fatigue, daytime sleepiness, symptoms of 
anxiety and depression. Persistent nocturnal de-
saturation in OSAS is associated with the devel-
opment of intermittent or persistent hypoxemia 
and hypoxia. This is the main triggering mecha-
nism for the development of various pathological 
processes, among which the most important is 
the increased oxidative stress. The secretion of ni-
tric oxide is reduced, the release of inflammatory 
mediators like interleukin-6, tumor necrosis fac-
tor-alpha and other proinflammatory cytokines 
increases. These pathological cascades take part 
in the development of insulin resistance, hyper-
tension, metabolic syndrome, systemic athero-
sclerosis, increased cardiovascular risk (2, 12,18).

Those pathological cascades lead to the devel-
opment of various comorbidities, which hinder 
the diagnosis and worsen the quality of life of the 
patients. In the same time insufficient attention 
is paid to some of OSAS's direct consequences, 
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директни последици от СОСА, които могат да 
бъдат открити само при задълбочен контакт 
между лекуващия лекар и болния. Такива по-
следици са когнитивните увреждания и афек-
тивни изменения в следствие на СОСА (2, 22, 24, 
25, 26).
Когнитивни нарушения при СОСА

Пациентите със СОСА показват понижение на 
своите когнитивни възможности в широк спек-
тър включващ: памет, внимание, психомоторна 
скорост, изпълнителни, езикови, зрително-
пространствени способности, и др. (4, 12).
Внимание

Изследвания сред пациенти със СОСА показ-
ват отслабени активно и пасивно внимание. 
При СОСА се засягат определени свойства на 
вниманието като устойчивост, разпределя-
емост и превключваемост. По-конкретно, из-
следвания показват, че за болни от тежка форма 
на СОСА е характерно наличието на различни 
увреди на вниманието. Доказано е, че група 
пациенти болни от СОСА с еднакво по тежест 
заболяване се представят слабо при задачи из-
искващи превключваемост и разпределяемост 
на вниманието, и неговата устойчивост, както 
и задачи за активно внимание. Това се отнася 
до голяма част от пациентите с умерена и теж-
ка СОСА (12). От друга страна има изследвания 
с болни със същата степен на СОСА, които не 
успяват да докажат дефицит във вниманието. В 
заключение изследванията представят липсата 
на увреда във вниманието на пациенти с по-ле-
ка степен на СОСА. Само болни с тежка форма 
на болестта се представят слабо в задачи свър-
зани с внимание (12).
Памет

Съществува голям брой изследвания, кои-
то показват сериозен спад в способността за 
помнене и заучаване при пациенти болни от 
СОСА (6). Този спад засяга кратковременна-
та памет, а също така и паметта за епизоди, 
езиковата памет (като част от дълговремен-
ната памет) и способността за заучаване през 
език и зрение. Някои изследвания твърдят, че 
СОСА засяга всички аспекти на дългосрочната 
памет. Големият брой проучвания и разноо-
бразният подход дават различна информация 
по отношение на степента, в която при СОСА 
се засягат паметовите функции. Някои изслед-
вания не показват непосредствен спад в па-
метовите възможности дори при пациенти с 
тежка СОСА (12, 50).

Що се отнася до комбинацията от внимание 
(по-конкретно неговото свойство концентра-
ция) и краткосрочна памет, обобщена в науч-
ната литература като работна памет, отново се 
откриват противоречия в получените резулта-
ти (12). Работната памет се отнася към способ-
ност та за временно поддържане на инфор-
мация, която има нужда да бъде запомнена. 
Поради участието на много мозъчни структури 
в работната памет, тя може да се засегне при 
редица заболявания. Някои изследвания по-

which can only be found in direct and detailed 
contact between the physician and the patient. 
Such consequences might be cognitive impair-
ment and affective changes due to OSAS (2, 22, 
24, 25, 26).

Cognitive impairment in OSAS
Patients with OSAS show a decrease in their 

cognitive abilities in a wide range including: 
memory, attention, psychomotor speed, execu-
tive, language, visual-spatial abilities, etc. (4, 12).

Attention
Studies in patients with OSAS show weakened 

active and passive attention. In OSAS certain 
properties of attention as sustainability, spread-
ability and alternation are affected. In particular, 
studies have shown that in patients suffering 
from severe OSAS a combination of various dis-
turbances of attention is presented. It has been 
shown that a group of patients suffering from 
OSAS with the same severity perform poorly in 
tasks requiring alternating and spreadability of 
attention and its sustainability, as well as tasks for 
active attention. This can be applied to the ma-
jority of patients with moderate and severe OSAS 
(12). On the other hand there are studies with pa-
tients with the same degree of OSAS, which fail to 
show a deficit in attention. In conclusion,  studies 
presents lack of damage of the attention of pa-
tients with mild degree of OSAS. Only patients 
with severe disease perform poorly in tasks con-
nected with attention (12).

Memory
A large body of research exists that shows a se-

rious decline in the ability to remember and learn 
in patients suffering from OSAS (6). This decrease 
affects short-term memory, as well as episodic 
memory, semantic memory (as part of a long-
term memory) and the ability to learn through 
language and vision. Some studies claim that 
OSAS affects all aspects of long-term me mory. 
The large number of studies and diverse ap-
proach provide different information regarding 
the extent to which OSAS affect memory func-
tions. Some studies fail to show an immediate 
decrease in the memory capacity even in patients 
with severe OSAS (12, 50).

As to the combination of attention (namely 
its ability for concentration) and the short term 
memory, summarized in the literature as working 
memory, again controversial results have been 
found (12). Working memory refers to the ability 
to temporarily maintain information that needs 
to be remembered. Due to the involvement of 
many brain structures in working memory, it can 
be affected in a large number of diseases. Some 
studies have shown a decrease in the ability of 
patients with severe OSAS, while others fail to de-
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казват понижение във възможностите на паци-
енти с тежка СОСА, докато други не успяват да 
открият значими промени (12).

Изследванията на паметовите функции при 
пациенти със СОСА показват несигурни резул-
тати, особено при пациенти с по-леки форми 
на синдрома или страдащи от СОСА без друго 
придружаващо заболяване.
Психомоторна скорост

Психомоторната скорост, която се приема 
за отделна способност в много когнитивни 
изследвания, е комбинацията от мислене и 
действие при изпълнение на определена за-
дача. Някои изследвания отчитат понижение в 
психомоторната скорост при пациенти с тежка 
СОСА. Някои изследователи отчитат понижена-
та психомоторна скорост като най-характерна 
когнитивна увреда при СОСА. Научните тру-
дове залючават, че болни от тежък по степен 
СОСА страдат много по-често от понижение 
в психомоторните функции от тези с лека или 
умерена форма на СОСА. Основен компонент 
на психомоторната скорост е вниманието (12).
Екзекутивни функции

Екзекутивните функции (способността да се 
мисли за разрешаването на проблем, изготвя-
нето на идеи и стратегии за решаването му), 
също се влияят от степента на СОСА. Повечето 
литературни източници съобщават за нару-
шения в мисловната гъвкавост, планирането, 
анализа, организационните умения и др. Нару-
шения в екзекутивните функции най-често се 
срещат при пациенти с тежка форма на СОСА. 
Що се отнася до умерените и леки форми на за-
боляването резултатите от различни проучва-
ния си противоречат. В заключение може да се 
говори за нарушения в екзекутивните способ-
ности на пациентите страдащи от умерена към 
тежка форма на СОСА, докато за лека и умерена 
форма може да се наблюдава слаб спад или ни-
каква промяна от нормата (12).
Езикови функции

Повечето изследвания на болни от СОСА се 
фокусират на когнитивни способности като 
внимание, памет и екзекутивно функционира-
не и обръщат по-малко внимание на езиковите 
функции. Това, може би е следствие от факта, 
че езиковият дефицит се забелязва по-трудно 
от пациентите, близките им и лекарите. Счита 
се, че 62% от болните със СОСА имат значима 
форма на спад в езиковите способности. Най-
често става дума за проблеми в семантичните 
и фонетични аспекти на езика. Резултатите от 
различни изследвания не могат да дефинират 
определена форма на СОСА, в която проблемът 
се появява, поради многото различни подходи 
на изследване на проблема и противоречащи-
те си резултати. Интересен факт е, че СОСА при 
юноши и деца води до задръжки в езиковото 
развитие на болните (12, 33).
Афективни промени при СОСА

Хроничните заболявания често водят до раз-
лични афективни изменения у болните. Връз-

tect significant changes (12).

Studies of memory function in patients with 
OSAS show equivocal results, especially in pa-
tients with milder forms of the syndrome or suf-
fering from OSAS without another concomitant 
disease.
Psychomotor speed

Psychomotor speed, which is considered a 
se pa rate cognitive ability in many studies, is a 
combination of thinking and action to perform 
a certain task. Some studies have reported a de-
crease in psychomotor speed in patients with se-
vere OSAS. Some researchers reported decreased 
psychomotor speed as a characteristic cognitive 
damage in OSAS. Scientific literature concludes 
that patients with severe degree of SOSA suffer 
more often from a decrease in psychomotor func-
tions compared to those with mild or moderate 
OSAS. A major component of psychomotor speed 
is attention (12).

Executive functions
Executive function (the ability to think about 

solving the problem, the development of ideas 
and strategies to solve it), also depends on the 
degree of OSAS. Most studies report disturbances 
in mental flexibility, planning, analysis, organiza-
tional skills, etc. Disturbances in executive func-
tions are most often found in patients with severe 
OSAS. As to the moderate and mild forms of the 
disease results from different studies are contra-
dictory. In conclusion, we can talk about distur-
bances in executive abilities of patients suffer-
ing from moderate to severe OSAS, while in the 
mild and moderate form a slight decrease or no 
change from the norm might be present (12).

Language functions
Most studies of patients with OSAS focus on 

cognitive abilities such as attention, memory and 
executive functioning and pay less attention to 
the language functions. This may be a result of the 
fact that the language deficiency cannot be eas-
ily noticed by, their relatives and the physicians. It 
is believed that 62% of patients with OSAS have 
significant decline in language skills. Most often 
it comes to problems in phonetic and semantic 
aspects of language. The results of different stud-
ies cannot define a specific form of OSAS in which 
the problem occurs because of the many differ-
ent approaches to the problem and conflicting 
results. An interesting fact is that OSAS in adoles-
cents and children leads to retention in language 
development of the patients (12, 33).

Affective changes in OSAS
Chronic diseases often cause various affective 

changes in the patients. The relationship between 
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ката между хроничните заболявания и изме-
ненията на преживяване в настроение, емоция 
и афект е обект на множество проучвания. За 
СОСА характерни са чести прояви на депресия 
и тревожност.
Депресия

Връзката между СОСА и депресивната сим-
птоматика е обект на множество изследвания. 
Доказана е двупосочна връзка между тези раз-
стройства. В различни проучвания резултатите 
показват, че между 20% и 40% от изследваните 
лица със СОСА отговарят на диагностичните 
критерии за депресивно афективно разстрой-
ство. С по-висок риск за развитие на депресия 
са болните с тежка форма на СОСА. От друга 
страна някои проучвания не успяват да дока-
жат значима връзка между СОСА и депресив-
на симптоматика при лица с лека форма на 
болест та (1, 5, 38, 43).

В своето изследване Bardwell и съавт. пра-
вят заключение, че фактори като възраст, пол, 
дневна сънливост, индекс на телесна маса са в 
корелация с дихателните нарушения по време 
на сън и афективните разстройства. Данните 
от това проучване подчертават наличието на 
връзка между възрастовата характеристика 
и развитието на депресия при пациенти със 
СОСА. Съществува тенденция за по-голяма чес-
тота на депресивните епизоди при лица спа-
дащи към по-млада възрастова група - 20-40 
години. Индексът за телесна маса също е опре-
делящ за връзката между депресия и СОСА. Ви-
соките резултати в тестове за оценка на депре-
сивна симпоматика често са обвързани с тежък 
обезитет (BMI>35) (1, 7, 15, 40, 46).

Както депресията, така и СОСА се характери-
зират с определени промени в архитектониката 
на съня. По принцип хипнограмата при голям де-
пресивен епизод потвърждава оплакванията на 
болните от инсомния. Те имат особени труднос-
ти при заспиването (удължено време от лягане-
то до заспиването – sleep latency), чести събуж-
дания през нощта, ранни сутрешни събуждания 
(съвпадащи с настъпването на РЕМ фазата), на-
мален относителен дял на бавновълновия сън. 
Ускорено е началото на РЕМ фазата и е увеличен 
относителния дял на РЕМ. От друга страна при 
пациенти с ОСА се наблюдава фрагментация 
на съня, преобладаване на повърхностните 
фази (фаза 2) и намален РЕМ и бавновълнов сън 
(фази 3 и 4). Reynolds и сътрудници твърдят, че 
за разлика от депресивните пациенти, при кои-
то се наблюдава ускорено настъпване на РЕМ, 
при коморбидност е характерно отложено във 
времето начало на РЕМ. Bardwell и сътрудници 
сравняват група от 106 пациенти с и без ОСА по 
архитектониката на съня. Депресивните болни 
със съпътстваща ОСА показват ускорено заспи-
ване (намаление на sleep latency) в сравнение с 
депресивните без ОСА, а също така пациенти с 
ОСА и депресивни симптоми имат по-голям от-
носителен дял на РЕМ в сравнение с пациенти с 
ОСА без депресивни симптоми (14, 48). 

chronic diseases and changes in mood, emotion 
and affect is a subject of many studies. For OSAS 
depression and anxiety are characteristic.

Depression
The relationship between OSAS and depres-

sive symptoms is an object of numerous studies. 
Two-way connection between these disorders 
has been proven. In different studies, the results 
show that between 20% and 40% of the patients 
with OSAS fulfill the diagnostic criteria for major 
depressive affective disorder. Patients with severe 
OSAS are at higher risk of depression On the other 
hand, some studies have failed to demonstrate a 
significant association between OSAS and de-
pressive symptoms in individuals with mild dis-
ease (1, 5, 38, 43).

In their study Bardwell et al. concluded that 
factors such as age, gender, daytime sleepiness, 
body mass index correlated with respiratory dis-
orders during sleep and mood disorders. Data 
from this study highlight the existence of a rela-
tion between the age characteristics and the de-
velopment of depression in patients with OSAS. 
There is a tendency for a greater frequency of 
depressive episodes in individuals belonging to 
the younger age group - 20-40 years. Body mass 
index also determines the relationship between 
depression and OSAS. High results in tests for as-
sessing depressive simpoms often correspond 
with severe obesity (BMI>35) (1, 7, 15, 40, 46).

Both depression and OSAS are characterized 
by certain changes in the architecture of sleep. 
Basically the hypnogram in major depressive epi-
sode confirms the complaints of the patients of 
insomnia. They have particular difficulties in fall-
ing asleep (prolonged time from going to bed to 
falling asleep - sleep latency), frequent awaken-
ings during the night, early morning awakenings 
(coinciding with the onset of REM phase), low 
percentage of slow wave sleep. The beginning 
of the REM phase is earlier and REM sleep is rela-
tively increased. On the other hand, in patients 
with OSAS fragmentation of sleep is observed, 
predominance of the shallow sleep (phase 2), and 
decreased REM sleep and slow wave (phases 3 
and 4). Reynolds et al. claim that unlike depressive 
patients who experience an accelerated  REM on-
set, in comorbidity delayed  REM onset is typical. 
Bardwell et al. compared a group of 106 patients 
with and without OSAS in architecture of sleep. 
Depressed patients with concomitant OSAS show 
reduction of sleep latency compared with de-
pressive patients without the OSAS. Patients with 
OSAS and depressive symptoms have a higher 
proportion of REM compared with patients with 
OSAS and lack of depressive symptoms (14, 48).
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Основната връзка между сънната апнея и 
депресията е така нареченото витално изтоще-
ние. Това е състояние на изявени соматични и 
когнитивни депресивни симптоми, без изява 
на афективна симптоматика. Това обвързва де-
пресивният синдром като феномен при паци-
енти със СОСА, като директно последствие от 
основното соматично заболяване (1, 17, 45).
Тревожност

Връзката между СОСА и състояние на тревож-
ност е обект на множество изследвания. Счита 
се, че съществува силна взаимовръзка между 
заболяването и симптоматиката на тревожност. 
Съобщава се за корелация между резултатите 
от различни тестове измерващи тревожност и 
АХИ при болни от СОСА. Има връзка и между 
епизодите на паник атака през нощта и СОСА, 
обвързани често с лошото качество на съня на 
болния, и характерните усещания за задух и 
"буца в гърлото" при тревожните разстройства. 
Различни проучвания показват, че болните от 
СОСА имат по-високи резултати за тревожност 
спрямо контролни групи. Счита се, че за хората 
страдащи от тревожни разстройства има по-го-
ляма вероятност да развият СОСА (11, 45).
Лечение на СОСА

Лечението на сънната апнея след нейното 
безспорно диагностициране е комплексно и 
с множество подходи. Лечение се налага при 
пациенти с полисомнографски доказан СОСА с 
АХИ>5 или повече от 10 десатурационни епи-
зода на час, с понижение на сатурацията пове-
че от 4% (2). Най-ефективно лечението се про-
вежда с неинвазивна вентилация (НИВ). Като 
съпътсваща помощ на основното лечение се 
използва модификация на поведението на па-
циента с цел намаляване на теглото, възвръща-
не на мускулен тонус, дихателни упражнения, 
ограничаване на консумацията на алкохол, 
особено преди лягане. Съществуват и други 
подходи като използването на медикаментозна 
терапия, орални протези, неврогенна стиму-
лация и хирургична интервенция, но те имат 
ограничен ефект и могат да доведат до услож-
нения в състоянието на болния (2, 3,15).

В нови проучвания на СОСА като помощно 
средство в диагностицирането и проследяване 
на лечението на заболяването заема магнитно-
резонансната томография (МРТ). Силно конт-
растните изображения на МРТ помагат при на-
блюдаването на характерния за СОСА колапс на 
фарингеалните мускули. Това дава възможност 
за прецизно планиране на бъдеща хирургична 
интервенция или проследяване на действието 
на НИВ по време на лечение. Комбинацията 
от МРТ и ЕЕГ се използва в диагностициране 
и проследяване на действието на СОСА върху 
централната нервна система. Томографските 
изображения показват последствията от хи-
поксията на мозъка, която е пряко следствие 
от сънната апнея. В комбинация с различни 
психологични тестове, проследяването с МРТ 
и ЕЕГ позволява преценка на когнитивните спо-

The main link between sleep apnea and de-
pression is the so called vital exhaustion. It is a 
condition of prominent somatic and cognitive 
depressive symptoms, without manifestation of 
affective symptoms. This binds depressive syn-
drome as a phenomenon in patients with OSAS, a 
direct consequence of the main physical disorder 
(1, 17, 45).
Anxiety

The relationship between OSAS and the state 
of anxiety is an aim of numerous studies. It is be-
lieved that there is a strong correlation between 
the disease and the symptoms of anxiety. It has 
been reported that a correlation between the re-
sults of different tests measuring anxiety and AHI 
in patients with OSAS exist. There is a link between 
episodes of panic attacks at night and OSAS, of-
ten corresponding to poor quality of sleep of the 
patient, and the sensation of breathlessness and 
"lump in the throat" in anxiety disorders. Various 
studies have shown that patients with OSAS have 
higher scores for anxiety compared to control 
groups. It is believed that people suffering from 
anxiety disorders are more likely to develop OSAS 
(11, 45).
OSAS treatment

The treatment of sleep apnea after its  un-
doubted diagnosis is complex and with multiple 
approaches. Treatment is necessary in patients 
with polysomnography proven OSAS with AHI> 5 
or more than 10 desaturation episodes per hour, 
with a decrease of oxygen saturation more than 
4% (2). Treatment with non-invasive ventilation 
(NIV) is most effective. As a concomitant aid of 
the main treatment a modification of the behav-
ior of the patient in order to reduce weight, regain 
muscle tone, breathing exercises, limiting the 
consumption of alcohol, especially before going 
to bed, may be used. There are other approaches 
such as the use of medication, oral prostheses, 
neurogenic stimulation and surgery, but they 
have a limited effect and can lead to complica-
tions (2, 3, 15).

In recent studies of OSAS as an aid in the di-
agnosis and monitoring of treatment of the dis-
ease magnetic resonance imaging (MRI) appears. 
Highly contrasting images of MRI help in the 
monitoring of the typical for OSAS collapse of the 
pharyngeal muscles. This allows a precise plan for 
future surgery or control of the NIV treatment. 
The combination of MRI and EEG is used in the di-
agnosis and monitoring of the effects of OSAS on 
the central nervous system. MR images show the 
changes in the brain caused by hypoxia, which is 
a direct consequence of sleep apnea. In combi-
nation with various psychological tests, MRI and 
EEG  allow assessment of cognitive functions and 
search for organic origin of impairment. In the 
context of the treatment this could give physi-
cians a clear picture on the effects of NIV and 
provide an opportunity for a detailed view of the 
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собности и търсене на органичния произход на 
увредите в тях. В контекста на лечението това 
би могло да даде ясна картина на лекарите за 
въздействието на НИВ върху състоянието на 
пациента и да предостави възможност за изгот-
вянето на подробна картина на възстановява-
нето от болестта (36).

НИВ представлява механична вентилация 
без използване на ендотрахеална интубация, 
при която се подава апаратно (чрез маска) 
положително налягане в дихателните пътища. 
Неинвазивната вентилаторна терапия с поло-
жително налягане разполага с широк набор от 
режими, най-често използваните от които са 
CPAP (Continuous positive airway pressure), BiPAP 
(Bilevel positive airway pressure) в модификации 
S, T S/T BiPAP и сервовентилация. 

При лечение със CPAP се осигурява посто-
янно положително налягане в маската. То е 
стандарт за лечение на СОСА без съпътстващи 
белодробни и сърдечно-съдови усложнения. 
Лечението е строго индивидуално за всеки 
пациент. Стойността на подаваното налягане 
се определя за всеки конкретен случай чрез 
титриране по време на полисомнографски за-
пис. Продължителното позитивно налягане не 
позволява колабирането на ГДП, като осигуря-
ва проходимост през цялата нощ. Като след-
ствие от лечението изчезват десатурационните 
епизоди, хъркането и честото събуждане. Въз-
становяват се архитектониката и качеството 
на съня, понижава се артериалното налягане, 
изчезват дневните симптоми като сънливост и 
намалена концентрация. В много от случаите 
терапията води до редукция на теглото (2).

Различна модификация на НИВ с две нива на 
налягане (BiPAP) се използва при пациенти със 
СОСА и съпътстващи заболявания. Лечението 
с BiPAP е показано при състояние свързано с 
хипоксемия и хиперкапния (премахва диха-
телните нарушения апнея и хипопнея). НИВ 
при дихателни нарушения по време на сън и 
коморбидност е показано при съчетание с ви-
сокостепенен обезитет, метаболитен синдром, 
захарен диабет, ендокринни нарушения като 
хипокортицизъм, хиперкортизолемия и др., 
ХОББ, хронична дихателна недостатъчност, ре-
цидивиращи тромбоемболични усложнения, 
вторична пулмонална хипертония, резистентна 
на лечение артериална хипертония, исхемична 
болест на сърцето, хронична застойна сърдеч-
на недостатъчност и др. Лечението с BiPAP се 
отразява на пациентите по подобен начин на 
лечението със CPAP, като коригира симптома-
тиката на СОСА (2).

Лечението с НИВ намалява и симптомите на 
сънливост, подобрява някои когнитивни функ-
ции, и коригира емоционалните и афективни 
изменения у пациентите. Вниманието е най-
силно повлияната когнитивна функция от ле-
чението. Източници показват подобряването 
на различни аспекти на внимание у болните 
от СОСА още от първата и втората седмица на 

recovery from the disease (36).

NIV is a mechanical ventilation without the 
use of endotracheal intubation in which posi-
tive pressure in the airways is provided through a 
mask. Noninvasive ventilatory therapy with posi-
tive pressure has a wide range of modes, the most 
common of which are CPAP (Continuous positive 
airway pressure), BiPAP (Bilevel positive airway 
pressure) in modifications S, T, S/T BiPAP and ser-
voventilation.

In the course of treatment with CPAP continu-
ous positive pressure is provided in the mask. It 
is the standard for therapy of OSAS without con-
comitant pulmonary and cardiovascular compli-
cations. The treatment is individualized for each 
patient. The value of the pressure is determined in 
each case by titration during polysomnography 
record. Continuous positive pressure prevents 
the collapse of the upper airways and provides 
airflow during the night. As a consequence of 
the treatment desaturation episodes disappear 
as well as snoring and frequent awakening. The 
architecture and quality of sleep are recovered. It 
leads to reduction of the blood pressure, daytime 
symptoms such as drowsiness and reduced con-
centration disappear. In many cases, the therapy 
results in a reduction of weight (2).

A different version of NIV with two pressure 
levels (BiPAP) is used in patients with OSAS and 
comorbidities. Treatment with BiPAP is suitable 
in conditions associated with hypoxemia and hy-
percapnia (removes respiratory disorders apnea 
and hypopnea). NIV in respiratory disorders dur-
ing sleep and comorbidity is also used in patients 
with high-grade obesity, metabolic syndrome, 
diabetes, endocrine disorders such as hypocorti-
cism, hypercortisolemia and others, COPD, chron-
ic respiratory failure, recurrent thromboembolic 
complications, secondary pulmonary hyperten-
sion, resistant arterial hypertension, ischemic 
heart disease, chronic congestive heart failure, 
and others. Treatment with BiPAP affects the pa-
tient in a manner similar to the treatment with 
CPAP and reduces the symptomatology (2).

The treatment with NIV reduces symptoms of 
drowsiness, improves some cognitive functions 
and emotional and affective changes. Atten-
tion is the cognitive function best improved by 
the treatment. Various studies indicate improve-
ment of various aspects of attention in patients 
with OSAS even from the first and second week 
of treatment with NIV. Psychomotor speed in pa-
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лечение с НИВ. Психомоторната скорост при 
болни от СОСА също се подобрява на втората 
седмица от лечението, но този ефект се счита за 
нетраен. Необходимо е поне едногодишно ле-
чение с НИВ за трайна промяна и подобрение. 
Паметта и способността за заучаване се повли-
яват значимо от лечението с НИВ на четвъртия 
месец. При болни с тежка форма на СОСА по-
добрение в паметовите функции се наблюдава 
едва след петия месец. Екзекутивните способ-
ности при пациенти със СОСА се подобряват 
значимо на третия до шестия месец. Въпреки 
лечението с НИВ обаче, някои литературни 
източници отчитат, че определени висши ек-
зекутивни способности не се възставоняват. 
В литературата няма данни за подобрение на 
езиковите функции при болни от СОСА, но това 
може и да се дължи на липсата на проучване в 
тази област, което да обхваща по-продължите-
лен период от два месеца (12, 29, 32, 34).

Влиянието на НИВ върху ограничаването на 
депресивни и тревожни симптоматики е проти-
воречиво. Счита се, че подобрение при пациен-
ти със СОСА страдащи от афективни изменения 
може да се наблюдава след по-продължителен 
курс на терапия. Срещат се и източници, които 
показват, че след втория месец на терапия с 
НИВ може да се наблюдава значително намаля-
ване на симптомите на депресия и тревожност. 
Както и при когнитивните функции се счита, че 
това подобрение се дължи на удължения отно-
сителен дял на бавновълновия сън, както и ця-
лостната корекция на архитектониката на съня, 
и общия циркаден ритъм на организма (1).

Нарушенията на дишането по време на сън 
представляват спектър от патологични състо-
яния. Необходима е прецизна екипна работа, 
интердисциплинарен подход за постигането 
на добър терапевтичен ефект. Той е възможен 
единствено чрез поставяне на прецизна диа-
гноза и подробно проследяване на ефекта от 
лечението. По този начин може да се гарантира 
по-пълно възстановяване на загубеното от за-
боляването.

Поради многото различни и противоречиви 
данни в литературните източници по темата е 
важно изграждането на база данни, която да 
подпомогне бъдещи проспективни, срезови и 
лонгитудинални изследвания на когнитивни-
те способности и афекта у болните със сънна 
апнея. Наред с изграждането на база данни, 
унифицирането на тестова батерия, която да се 
използва при диагностициране или лечение, 
би подпомогнала допълнително възстановя-
ването на болните. Ранното диагностициране 
и терапия на СОСА са предпоставка за добро 
психично състояние и социална адаптация. 

Статията е във връзка с научен проект от 
конкурса "ГРАНТ" - 2013г, МУ - София, по договор 
7/проект 57/2013г.

tients with OSAS also improves up to the second 
week of treatment, but this effect is not consid-
ered to be permanent. At least one year of treat-
ment with NIV is needed for long lasting change 
and improvement. Memory and learning ability 
are significantly altered by the treatment with 
NIV on the fourth month. In patients with severe 
OSAS improvement in memory functions is ob-
served after the fifth month. Executive functions 
in patients with OSAS are significantly improved 
on the third to the sixth month. Despite the treat-
ment with NIV, however, some studies report that 
certain senior executive functions do not recover. 
In the literature there are no data for improve-
ment of language functions, but this may be due 
to the lack of research in this area, which covers 
a period longer than two months (12, 29, 32, 34).

The effect of NIV on reducing depressive and 
anxiety symptoms is controversial. It is believed 
that the improvement in patients with OSAS suf-
fering from affective changes may be observed 
after a longer course of therapy. There are also 
sources, which indicate that after the second 
month of treatment with NIV the symptoms of 
depression and anxiety can significantly reduce. 
As with cognitive functions it is considered that 
this improvement is due to the extended propor-
tion of slow wave sleep and overall adjustment of 
the architecture of sleep and circadian rhythm of 
the organism (1).

Sleep-disordered breathing represent a wide 
range of pathological conditions. Precise team-
work and interdisciplinary approach are needed 
to achieve better therapeutic effect. This is only 
possible when a correct diagnosis and close mon-
itoring of the effects of treatment are performed. 
Thus  a full recovery of losses from the disease can 
be ensured.

Because of the many different and conflicting 
data in the literature on the topic creating of a da-
tabase that will support future prospective, sec-
tional and longitudinal studies of cognitive abili-
ties and the affect in patients with sleep apnea is 
crucial. Along with this a standardization of the 
test battery used in the diagnosis or treatment, 
would assist the further recovery of the patients. 
Early diagnosis and therapy of OSAS is a prerequi-
site for good mental state and social adaptation.

The article is part from research project of  "GRANT" 
- 2013, Medical university - Sofia, contract 7 / project 
57/2013.
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Резюме 
Образните методи за изследване играят основна роля в диагностиката на белодробния тром-

боемболизъм (БТЕ). Резултатите от клинични проучвания показват, че БТЕ може със сигурност 
да бъде изключен при пациенти с ниска клинична вероятност в комбинация с нормални стойно-
сти на Д-димера, при всички останали обаче е необходимо допълнително образно изследване. 
Целта е да се подтвърди или отхвърли съвсем точно диагнозата БТЕ, след което може да бъде 
започната антикоагулантна терапия ако се налага. На разположение са различни диагностични 
тестове и тази статия разглежда различните образни техники при съмнение за БТЕ. Компютър 
томографската пулмоангиография (КТПА) е образния метод на избор, поради неговата висока 
чувствителност и специфичност. Компресионната ултрасонография и вентилационно-перфу-
зионната сцинтиграфия са запазени за пациенти със съпътстваща дълбока венозна тромбоза 
(ДВТ) или контраиндицирани за КТПА. 

Ключови думи: белодробен тромбоемболизъм, венозна тромбоза, вентилационно-перфузи-
онна сцинтиграфия, компютър томографска пулмоангиография
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Abstract 
Imaging modalities play an essential role in diagnosing pulmonary embolism (PE). Clinical outcome 

studies demonstrated that PE can be safely ruled out in patients with unlikely clinical probability in 
combination with a normal D-dimer test result; in all other patients additional imaging is needed. The 
aim is to accurately confirm or rule out the diagnosis of PE, after which, if indicated, anticoagulant 
treatment can be initiated. Various diagnostic tests are available, and this article reviews the different 
imaging techniques in patients with suspected PE. Computed tomographic pulmonary angiography 
(CTPA) is the imaging test of choice because of its high sensitivity and specificity. Compression 
ultrasonography and ventilation perfusion scintigraphy are reserved for patients with concomitant 
suspicion of deep vein thrombosis or contraindication for CTPA.

Keywords: pulmonary embolism, venous thrombosis, ventilation perfusion scintigraphy, computed 
tomography pulmonary angiography
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Introduction
Suspicion of pulmonary embolism (PE) is a com-

mon condition in daily clinical practice. PE and 
deep venous thrombosis (DVT) together with ve-
nous thromboembolism (VTE) are common cardio-
vascular disorders and potentially fatal. The signs 
and symptoms of PE are diverse and may include 
dyspnea and/or (pleuritic) chest pain. In ~20% of 
patients presenting with suspicion of acute PE, the 
diagnosis can be confirmed (1). An incidence of 0.6 
to 1.2 per 1000 persons per year has been reported 
(4).

Objective diagnostic testing is important be-
cause of the potential morbidity and mortality if 
the diagnosis is missed, and because of the bleed-
ing risk associated with anticoagulant treatment. 
The 3-month mortality ranges from 6 to 11 % in 
patients with hemodynamically stable PE to 30% 
in unstable patients (4). Several tests are available 
for the diagnosis of PE. Formerly, the reference 
standard for the diagnosis of PE was pulmonary 
angiography. This invasive technique, however, is 
cumbersome to the patient and is also expensive. It 
has thus been replaced by computed tomographic 
pulmonary angiography (CTPA). The diagnostic 
strategy at present starts with the combination of a 
clinical decision rule (CDR) and a D-dimer test, fol-
lowed, if needed, by imaging tests including CTPA 
or ventilation perfusion (V/Q) scintigraphy. Imag-
ing is required in the case of a CDR indicating that 
PE is likely or an elevated D-dimer test.

Computed Tomography Pulmonary Angio-
graphy (CTPA)

Multirow CTPA is the first-line imaging test in pa-
tients suspected for acute PE. After applying intra-
venous contrast material, CTPA can be performed 
within 4 to 6 seconds, and PE can be diagnosed in 
the case of interruptions of the contrast material 
in the pulmonary arteries. However, limitations re-
garding accurate diagnosis of small peripheral em-
boli have so far prevented unanimous acceptance 
of CT as the reference standard  for imaging of PE. 
The development of multi-detector row CT has led 
to improved visualization of peripheral pulmonary 
arteries and detection of small emboli. The finding 
of a small isolated clot at pulmonary CT angiogra-
phy, may be increasingly difficult to correlate with 
results of other imaging modalities, and the clini-
cal importance of such findings is uncertain. The 
most realistic scenario to measure efficacy of pul-
monary CT angiography when PE is suspected may 
be the assessment of patient outcome (15). CTPA 
studies using the multislice technique showed a 
high sensitivity (96 to 100 %) and specificity (97 to 
98 %), and they have replaced invasive pulmonary 
angiography as the reference test for acute PE (4). 
Sensitivity and specificity, depending on the loca-
tion of the emboli, vary from 20 to 30 % for small 
subsegmental emboli using single-row CT up to 
95% for segmental, lobar, and central emboli using 

Въведение
Съмнението за БТЕ е често в ежедневната кли-

нична практика. Белодробният тромбоембо-
лизъм и дълбоката венозна тромбоза, заедно с 
венозна тромбоемболия (ВТЕ), са често срещани 
и потенциално фатални сърдечно-съдови забо-
лявания. Клиничните белези и симптоми на БТЕ 
са разнообразни и могат да включват диспнея 
и/или (плеврална) гръдна болка. При приблизи-
телно около 20% от съществуващите пациенти 
със съмнение за остро БТЕ, диагнозата може да 
бъде подтвърдена (1). Докладваната честота е от 
0.6 до 1.2 на 1000 души на година (4).

Обективният диагностичен метод е важен как-
то поради възможната болестност и смъртност 
при пропусната диагноза, така и от риск от кър-
вене при антикоагулантна терапия. За три месе-
чен период смъртността се движи от 6-11% при 
хемодинамично стабилни и 30% при нестабил-
ни пациенти с БТЕ (4). Налични са няколко мето-
да за диагноза на БТЕ. Преди препоръчваният 
стандарт за диагнозата БТЕ беше пулмоналната 
ангиография. Този инвазивен метод обаче е не-
удобен за пациента, а също така и скъп, поради 
което е бил изместен от компютър томографска-
та пулмоангиография. Пона стоящем диагнос-
тичната стратегия започва с клиничното подо-
зрение и изследване на Д-димер, последвано 
при необходимост от образните тестове включ-
ващо КТПА, вентилационно-перфузионна сцин-
тиграфия или еднофотонна емисионна томо-
графия комбинирана с компютър томография 
(СПЕКТ/КТ). Образните методи са необходими в 
случаите на клинично подозрение за възможна 
БТЕ или повишени стойности на Д-димер. 
Компютър томографска пулмоангиография 
(КТПА)

Мултидетекторната КТПА е първа линия обра-
зен метод при пациенти суспектни за остър БТЕ. 
След поставяне на интравенозен контраст, КТПА 
може да бъде изпълнена в 4 до 6 секунди и БТЕ 
се диагностицира в случаите на дефекти в кон-
трастирането на белодроните артерии и техни-
те клонове. Ограниченията относно прецизната 
диагностика на малките периферни емболи до-
сега са предотвратени с единодушното приема-
не на КТПА за референтен стандарт за изобра-
зяване на белодробния емболизъм. Развитието 
на мултидетекторната спирална КТ доведе до 
подобряване на визуализацията на периферни-
те белодробни артерии и откриване на малки 
емболи. Намирането на малък изолиран тромб 
чрез пулмоналната КТ ангиография обаче не 
винаги корелира с резултатите от други образ-
ни методи, а и клиничното значение на подобна 
констатация е несигурно. Ето защо най-реалис-
тичния начин за измерване на ефикасността на 
пулмоналната КТ ангиография при заподозрян 
БТЕ може да се определи от разултатите на паци-
ентите (15). В проучвания, използващи мултиде-
текторна КТПА, показват висока чувствителност 
(96 до 100%) и специфичност (97 до 98%), като 
изместват инвазивната пулмоангиография като 
референтен метод за диагностика на остър БТЕ 
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multislice CTPA (20).

Computed tomography (CT), which for most 
practical purposes has become the first-line im-
aging test in daily clinical routine for patients sus-
pected of having PE. The most important advan-
tage of CT over other imaging modalities is that 
both mediastinal and parenchymal structures can 
be evaluated, and thrombus can be directly visu-
alized (24). CTPA can be used to distinguish some 
life-threatening diseases such as aortic dissection, 
pneumonia, lung cancer, and pneumothorax (6, 
21). A study from 2007 compared diagnostic test 
results of CTPA with V/Q scintigraphy and revealed 
comparable results with a prevalence of PE of 14 to 
19 % incidence of recurrent PE. The most important 
advantage of CTPA over V/Q scintigraphy is the low 
number of inconclusive test results (28 to 46 %) and 
the possibility to achieve an alternative diagnosis 
(4). With the development of the CTPA technique, 
more and smaller, subsegmental emboli may be-
come visualized. Moreover, a diagnostic algorithm 
for PE that includes CT appears to be more cost-ef-
fective than algorithms that do not include CT but 
are based on other imaging modalities (compres-
sion ultrasonography of the lower extremities, scin-
tigraphy, pulmonary angiography) (14). In addition, 
there are some indications that CT not only may 
be used for evaluating thoracic anatomy in cases 
where PE is suspected but also could, to some de-
gree, allow derivation of physiologic parameters on 
lung perfusion at single–detector row and multi–
detector row CT (Fig. 1, 2, 3) (23).

The main impediment of single-detector row CT 
as the modality of choice for the diagnosis of acute 
PE has been the limitation of this modality for accu-
rate detection of small peripheral emboli. Results of 
early studies in which single–detector row CT was 
compared with selective pulmonary angiography 
demonstrated the high accuracy of CT for detection 
of PE to the segmental arterial level but suggested 
that subsegmental pulmonary emboli may be over-
looked on CT scans (12). The degree of accuracy 
that can be achieved for the visualization of subseg-
mental pulmonary arteries and for the detection of 
emboli in these vessels with single–detector row, 
dual–detector row was found to range from 61% to 
79%, limitations that have been overcome by devel-
opments in CT technology (11, 12).

Disadvantages of CTPA are contraindications in 
patients with allergy to iodinated contrast mate-
rial, occurring in 0.7% of patients, and in patients 
with impaired renal function. Contrast-induced ne-
phropathy after CTPA is estimated to occur in 8.9 
to 12 % of patients. Overuse of CTPA, without as-
sessment of the pretest probability, may lead to a 

(4). Чувствителността и специфичността зависят 
от местоположението на емболите и варира от 
20 до 30% за малките субсегментни емболи, из-
ползващи едно-спирална КТ и нараства на 95% 
за сегментни, лобарни и централни емболи из-
ползващи мултидетекторната КТПА (20).

Компютърната томографията е с най-много-
бройни практически приложения, поради което 
е образен метод от първа линия в ежедневната 
практика при пациенти суспектни за БТЕ. Най-
голямото й предимство пред останалите образ-
ни техники е възможността за оценка както на 
паренхимните и медиастинални структури, така 
и директната визуализация на тромба (24). Тя 
може да се използва за разграничаване на някои 
животозастрашаващи заболявания като аортна 
дисекация, пневмония, белодробен карцином 
и пневмоторакс (6, 21). Проучване през 2007 
г. сравняващо резултатите от диагностичните 
изследвания на КТПА с Вентилационна-перфу-
зионна сцинтиграфия (V/Q) показва сравними 
резултати с нарастване на БТЕ от 14 на 19 % от 
рецидивиращ тромбоемболизъм. Съществено-
то предимство на КТПА пред сцинтиграфията 
е наличието на малък брой на неопределени 
резултати (28% спрямо 46%) и възможността за 
поставяне на алтернативна диагноза (4). С раз-
витието на техниката на КТПА могат да бъдат 
визуализирани все повече и по-малки субсег-
ментни емболи. Поради това диагностичният 
алгоритъм за БТЕ включващ КТ е по-рентаби-
лен в сравнение с тези базирани на други об-
разни методи (Ултразвук на долни крайници, 
сцинтиграфия, белодробна ангиография) (14). В 
допълнение съществуват доказателства, че КТ 
не само може да бъде използвана за оценка на 
анатомичните структури в гръдния кош при сус-
пекция за БТЕ, но също така показва отклонения 
във физиологичните параметри като белодроб-
ната перфузия при едно- или мултидетекторната 
КТ (Фиг. 1, 2, 3) (23). 

Основен недостатък на еднодетекторната КТ 
като метод на избор за дианостика на остър БТЕ 
е било ограничението й в откриването на мал-
ките периферни емболи. При резултатите от 
ранни проучвания, при които този вид КТ е била 
сравнявана със селективна пулмоангиография 
се е доказала високата й точност за откриването 
на емболи в сегментни клонове на пулмонална-
та артерия, но субсегментните емболи са били 
пропускани (12). Степента на точност, която 
може да се достигне за визуализацията на суб-
сегментните белодробни артерии и за открива-
нето на емболи в тях с едно-, двуспирална КТ е 
била в границите от 61% до 79%, ограничения 
които са преодоляни с развитието на КТ техно-
логия (11, 12).

Недостатъците на КТПА са свързани с контра-
индикация при пациенти с алергия към йод-съ-
държащи контрастни вещества, които се срещат 
при 0.7% от пациентите и при такива с нарушена 
бъбречна функция. Контраст-индуцираната не-
фропатия след КТПА се среща при 8.9%-12% от 
пациентите. Прекомерната употреба на КТПА, 
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без преценка на предшестващата вероятност, 
може да доведе до повишена честота (>90%) 
на негативни резултати (4). В заключение, ра-
диационната доза на еднодетекторната КТ се 
движи от 0.3 до 5 mSv, и рискът от раково забо-
ляване при експозиция при съмнение за БТЕ е 
оценен на над 150 смъртни случаи на милион. 
Този риск е по-висок предимно при млади па-
циенти и жени в репродуктивна възраст. При 
съвременните мултидетекторни компютърни 
томографии се използват протоколи с нискодо-
зово натоварване на пациента. Повечето съвре-
менни проучвания и технически усъвършенст-
вания са насочени към редуциране на дозата, 
която пациентът получава.
Вентилационно-перфузионна сцинтиграфия 
(V/Q)

Вентилационно-перфузионната сцинтиграфия 
много години е била образен метод от първа-
линия вместо класическата пулмоангиография 
преди въвеждането на КТПА. Сцинтиграмите 
на белодробната перфузия (васкуларизация) и 
вентилация са представени след интравенозно 
приложение на радиоактивен изотоп свързан 
с технеций 99. Изследваните резултати могат 
да бъдат класифицирани в три категории: нор-
мална; високо вероятна; и ниско вероятна. Нор-
малният перфузионно-сцинтиграфски резултат 

high rate of more than 90% of negative results (14). 
Finally, the radiation dose of a single CTPA range 
from 3 to 5 mSv, with an estimated cancer risk of 
150 excess cancer deaths per million resulting from 
exposure to a single CT scan for suspected PE. The 
cancer risk is more of interest on the younger, fe-
male patients during reproductive age. In modern 
multi row CT protocols with low dose exposure to 
the patient are used. The most contemporary stud-
ies and technical improvements are aimed at re-
ducing the dose that the patient receives.

Ventilation Perfusion Scintigraphy (V/Q)

Ventilation Perfusion Scintigraphy lung scan for 
many years was the first-line imaging test instead 
of classical pulmonary angiography, before the 
introduction of CTPA. Scintigrams of pulmonary 
perfusion (vascularization) and ventilation are per-
formed after application of intravenous radioactive 
isotopes labeled with technetium-99m. Test results 
can be classified in three categories: normal, high 
probability, and non-high probability. A normal 
perfusion-scintigraphy result excludes PE with up-
per 95%. A high-probability test result, defined as 
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2А. Аксиален образ на мекотъканен 
прозорец. Дефект в контрастиране-
то на десен главен клон и единични 
пристенни, и централно разполо-
жени дефекти в ляв главен клон.
2A. Axial image - contrast defect of 
right main pulmonary artery branch 
and single, parietal localized defects 
of left main branch.

2В. Коронарен MIP образ.
2B. Coronary MIP image.

2С. Аксиален образ на мекотъканен 
прозорец. Демонстрират се дефе-
кти в контрастирането на сегмент-
ни клончета двустранно. 
2C. Axial image - contrast defect 
of segmental pulmonary arteries 
branches (bilateral). 

Фигура 1. КТ пулмоангиография на мъж на 54г. с БТЕ. 
Fig.1. CT pulmonary angiography - 54 year old man with PTE.

1А. Сагитален Maximum Intensity 
Projection (MIP) образ. Стрелките 
показват дефекти в контрастирането 
на десен горнолобарен клон и на 
интермедиерен клон на белодроб-
ната артерия. В среден дял и 10-ти 
сегмент се визуализират зони на 
консолидация на паренхима (бело-
дробни инфаркти).

1A. Sagital Maximum intensity projection (MIP) image. The arrows 
show defect in contrast of right lower pulmonary arterial lobar 
branch and in intermediate branch. There is a zone of consolidation 
in 10th segment (pulmonary infarction).

1В. Коронарен MIP образ.
1B. Coronary MIP image.

1С. Коронарен MIP образ, демон-
стриращ дефекти в контрастирането 
на сегментни клончета на десен 
долнолобарен клон.
1C. Coronary MIP image - contrast 
defect of segmental pulmonary arteries 
branches (right lower lobar branch).

1D. Коронарен образ на същия срез 
на прозорец за белодробен парен-
хим. Визуализира се консолидация 
на паренхима.
1D. Coronary image of the same 
section - consolidation of lung 
parenchyma.

Фигура 2. Пациент на 56г. с масивна форма на БТЕ. 
Fig. 2. 56 year old patient with massive form of PTE.

Фигура 3. Аксиален образ на 73г. 
жена. Визуализира се инфаркт в 
лингулата.
Fig. 3. Axial image (73 year old 
woman) - pulmonary infarction in the 
lingula. 
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изкючва белодробна емболия в 95%. Високо ве-
роятният резултат, дефиниран като наличие на 
най-малко един сегментен дефект в перфузион-
ната, в комбинация с нормална вентилационна 
сцинтиграфия е диагностична за БТЕ в 85%-90% 
и има специфичност 97% (10). Всички останали 
резултати, които са от парядъка на 28%-46% от 
всички представени пациенти със съмнение за 
остър БТЕ, са неопределени и при тях са препо-
ръчителни допълнителни образни методи. Това 
е основният проблем на вентилационно-перфу-
зионната сцинтиграфия.

Броят на недиагностичните сцинтиграми може 
да се понижи ако изследването се прави при па-
циенти с нормална рентгенография. Настоящи 
проучвания изследват комбинацията от перфу-
зионна сцинтиграфия и рентгенография без до-
пълнителна вентилационна сцинтиграфия (16). 
Тази комбинация е надеждна за откриване или 
отхвърляне на БТЕ с чувствителност между 80-
85% и специфичност 93-97%, зависещо от вида 
на използвания критерий и това е сравнено с 
точността на V/Q сцинтиграфия в Проспектив-
ното проучване за диагностика на белодробния 
тромбоемболизъм (PIOPED II). Също така е по-
евтина и с по-ниска радиационна доза в сравне-
ние с КТПА. Техниката може да бъде алтернатива 
на сегашните образни методики, особено при 
млади жени поради повишения риск от карци-
ном на гърдата от радиацията и поради малката 
коморбидност при тази група пациенти. Поло-
жителната предиктивна стойност, включваща 
клинична вероятност, Д-димер, рентгенография 
и перфузионна сцинтиграфия при жени на въз-
раст под 50 години е 82-100% (3, 16).
Пулмонална ангиография

Катетър пулмоангиографията традиционно 
е била разглеждана като референтен метод за 
Белодробна емболия. Диагностичният крите-
рий за остър БТЕ при директната ангиография е 
дефиниран преди около 40 години и се състои 
от директни доказателства за тромб или реги-
стриране на дефект или ампутиране на клон на 
пулмоналната артерия (7). С директната анги-
ография могат да бъдат визуализирани малки 
тромби с размери 1-2 mm в субсегментни арте-
рии. Други индиректни белези за белодробна 
емболия са бавно стичане на контраста, регио-
нална хипоперфузия и задържане или намаля-
ване на венозния пулмонален кръвоток, но те не 
са подтвърдени и следователно не са диагнос-
тични. 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 5 696 пациента (7). 
Поради инвазивния характер, включващ дясна 
сърдечна катетаризация и инжекция на кон-
трастно вещество и наличието на неинвазивни 
методи като КТПА и Вентилационно-перфузион-
ната сцинтиграфия, понастоящем катетър пул-
моангиографията няма водеща роля (4).

at least one segmental defect on perfusion scin-
tigraphy in combination with a normal ventilation 
scintigraphy, is diagnostic for PE with an 85 to 90 
% predictive value and specificity of 97 % (10). All 
other test results, which may be 28 to 46 % of all 
patients presenting with suspected acute PE, are 
inconclusive, and further imaging is required in 
these patients. The latter is the major problem of 
ventilation-perfusion scintigraphy.

The amount of non-diagnostic scintigrams may 
decrease if this test is used in patients with a nor-
mal x-ray result. Recent studies investigated the 
combination of perfusion scintigraphy and chest 
x-ray, without adding ventilation scintigraphy 
(16). This combination seems reliable in detect-
ing or excluding PE with a sensitivity of 80 to 85 % 
and a specificity of 93 to 97 %, depending on the 
kind of criteria used, and this was comparable to 
the diagnostic accuracy of V/Q scintigraphy in the 
Prospective Investigation of Pulmonary Embolism 
Diagnosis (PIOPED) II study. This combination also 
has lower costs and a lower radiation dose com-
pared with CTPA. This technique could be an al-
ternative to the current imaging modalities, espe-
cially in young women, due to the increased risk of 
breast cancer by radiation and because of the low 
amount of comorbidity in this specific group of pa-
tients. The positive predictive value including clini-
cal probability, D-dimer, chest x-ray, and perfusion 
scintigraphy in women below 50 years of age was 
82 to 100 % (3, 16).

Pulmonary Angiography
Catheter pulmonary angiography was tradition-

ally regarded as the reference test for PE. The diag-
nostic criteria for acute PE in direct angiography 
were defined almost 40 years ago and consist of di-
rect evidence of a thrombus, either a filling defect 
or amputation of a pulmonary arterial branch (7). 
With direct angiography, thrombi as small as 1 or 2 
mm within the subsegmental arteries can be visu-
alized. Other indirect signs of PE include the pres-
ence of a slow flow of contrast, regional hypoperfu-
sion and delayed or diminished pulmonary venous 
flow, but these are not validated and hence not 
diagnostic. Pulmonary angiography is invasive and 
not devoid of hazards. The mortality due to pulmo-
nary angiography was 0.2%  in a pooled analysis of 
five series with a total of 5 696 patients (7). Due to 
the invasive character, including right heart cath-
eterization and injection of contrast material, and 
the current availability of noninvasive diagnostic 
imaging modalities like CTPA and V/Q scintigraphy, 
catheter pulmonary angiography now has an insig-
nificant role (4).
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Компресионна ултрасонография на долните 
крайници

При 13-15 % от пациентите суспектни за БТЕ 
може да бъде открита проксимална ДВТ (4). Този 
процент може да нарасне четирикратно при па-
циенти с клинични белези и симптоми на ДВТ. 
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% (7). Тя показва ДВТ в 
30-50 % от пациентите с БТЕ. Единственият ут-
върден диагностичен критерий за ДВТ е непъл-
ното свиване на вената, което показва наличие-
то 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.

Чувствителността на компресионната ултра-
сонография при пациенти съмнителни за ос-
тър БЕ е ограничен между 23-29 % и фалшиво 
позитивните резултати от нея са 2-3 % (4). Ул-
трасонографията като образен метод от първа 
линия при всички съмнителни за БТЕ пациенти 
не е рентабилен. Предполага се, че негативна-
та КТПА не е сигурна за изключване на БЕ при 
високо рискови пациенти и трябва да бъде из-
вършена допълнително ултрасонография на 
крайниците при такива болни. Сензитивността 
на КВУ при наличие на БТЕ, доказана с мултиде-
текторна КТ е 39% и специфичност 99%.

До скоро компютър томографската веногра-
фия беше препоръчвана, като лесен начин за 
диагностициране на ДВТ при пациенти суспект-
ни за БТЕ, като може да бъде комбинирана с  КТ-
ангиография на торакс или като самостоятелна 
процедура, използваща само едно инжектиране 
на контраст. В последното проучване PIOPEDII, 
комбинирането на КТ венографията с КТ анги-
ографията увеличава чувствителността за БТЕ 
от 83% на 90% с подобна специфичност (около 
95%) (10). КТ венография увеличава процентът 
на пълното откриване главно на периферните 
вени при пациенти със суспектна БТЕ, като доба-
вя значимо количество лъчение, което е обезпо-
коително по-специално за млади жени. 
Магнитна резонансна ангиография (MРA)

Налице са нарастващи факти, че магнитно-
резонансната ангиография може да бъде ал-
тернативно диагностично средство в случай на 
съмнение за остър БТЕ. МРА е методика без йо-
низираща радиация и потенциално е алтернати-
ва за пациенти с контраиндикации, като алергия 
към йод-съдържащо контрастно вещество, тъй 
като се използва по-малко токсичния гадолинов 
контраст. Няколко проучвания с ограничен брой 
пациенти показват чувствителност от 77-100 % 
и специфичност 55-98 %. В наскоро публикува-
ното  проучване PIOPED III, където е направена 

Compression Ultrasonography of the Lower 
Extremities

In 13 to 15 % of patients with suspected PE, a 
proximal DVT can be found (4). This percent may 
increase fourfold in patients with clinical signs and 
symptoms of DVT.  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 compres-
sion venous ultrasonography (CUS) has largely re-
placed venography for diagnosing DVT. CUS has a 
sensitivity over 90% for proximal DVT and a speci-
ficity of about 95% (7). CUS shows a DVT in 30–50 
% of patients with PE. The only validated diagnos-
tic criterion for DVT is incomplete compressibility 
of the vein, which indicates the presence of a clot, 
whereas flow criteria are unreliable. The diagnostic 
yield of CUS in suspected PE might be raised by 
performing complete ultrasonography, including 
the distal veins.

However, the sensitivity of compression ultraso-
nography in patients with suspicion of acute PE is 
limited to 23 to 29 %, and false-positive compres-
sion ultrasonography will result in unnecessary 
treatment in 2 to 3 % of the patients (4).  Moreover, 
ultrasonography as the first-line imaging test in all 
patients with suspected PE is not cost effective. 
It has been suggested that negative CTPA is not 
enough for safe exclusion of PE in a high-risk popu-
lation, and additional ultrasonography of the legs 
should be performed in patients with negative CT 
results. The sensitivity of CUS for the presence of PE 
on MSCT was 39% and its specificity was 99%.

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 injec-
tion of contrast dye. In the recent PIOPED II study, 
combining CT venography with CT angiography 
increased sensitivity for PE from 83 to 90 % and 
had a similar specificity (around 95%) (10). CT ve-
nography increases the overall detection rate only 
marginally in patients with suspected PE and adds 
a significant amount of irradiation, which may be a 
concern, especially in younger women.

Magnetic Resonance Angiography (MRA)
There is growing evidence that magnetic reso-

nance angiography (MRA) may be an alternative 
diagnostic tool in cases of suspected acute PE. 
MRA is a modality without ionizing radiation and 
potentially provides an alternative for patients with 
contraindications, including allergy to iodinated 
contrast material, because of the use of less neph-
rotoxic gadolinium contrast. Some studies with a 
limited number of patients showed sensitivity of 
77 to 100 % with 95 to 98 % specificity. However, 
in the recent published PIOPED III study in which 
MRA was performed in 371 patients with suspect-
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ed acute PE, a 25% rate of technically inadequate 
images was observed. The sensitivity of MRA was 
only 78% with a specificity of 99% (17). Moreover, 
sensitivity decreased from 79% for main or lobar 
PE to 50% for segmental and 0% for subsegmen-
tal PE (17). Sanchez et al. studied MRI performance 
for acute PE diagnosis by reference to 64-detec-
tor CTPA in 300 patients and demonstrated a high 
specificity (99 to 100 %) with a sensitivity of 79 to 
85 % for conclusive MRI results. However, 28 to 30 
% of the included patients had an inconclusive MRI 
result. Sensitivity was higher in proximal (98 to 100 
%) than in segmental (68 to 91 %) and subsegmen-
tal PE (21 to 33 %) (13).

Further Alternative Imaging Tests
Dual-energy CTPA

Dual-energy CTPA distinguishes different ab-
sorption characteristics of different tissue types. 
It visualizes blood clots in the pulmonary arteries 
and will also give information of perfusion defects 
without additional radiation exposure compared 
with CTPA. Sensitivity of CTPA might improve using 
dual energy CTPA but needs further validation in 
outcome trials (2).

Single-photon emission computed tomography 
(SPECT)

Three-dimensional images acquired by single-
photon emission computed tomography (SPECT) 
using a gamma-emitting radioisotope may im-
prove V/Q scintigraphy and has a lower radiation 
dose (19). The co-registered V/P and CT scans pro-
vide more precise functional and additional mor-
phological information about pulmonary paren-
chyma, pleural and mediastinal structures. The CT 
acquisition is typically low-dose and can be imple-
mented with little additional acquisition time and 
radiation exposure (5). It is convenient as a primary 
examination for patients with contrast-related con-
traindications, as well as young patients and pre-
menopausal women, because of the low whole 
body and breast exposure.  It can be also used for 
follow-up of the patients’ recovery .

Computed tomography pulmonary angiography 
(CTPA) became the method of choice, visualizing 
directly the thrombi in the pulmonary tree. It is 
available in emergency situations, and convenient 
for differentiation of PE, myocardial infarction, and 
aortic dissection. It also provides additional in-
formation about lung parenchyma and eventual 
pleural, pericardial and mediastinal pathology. The 
limitations of the method, related to radiation ex-
posure, namely high breast exposure unacceptable 
in premenopausal women: (20-50 mGy v/s 1.3 for 
V/P scan) or to contrast contraindications (renal 

МРА при 371 пациенти, суспектни за остър БТЕ, 
при 25% от тях е бил наблюдаван технически не-
задоволителен образ. Чувствителността на МРА 
е била само 78% със специфичност 99% (17). 
Още повече, че чувствителността спада от 79% 
за белодробна емболия на главен или лобарен 
клон на 50% за сегментен и 0% за субсегментен 
(17). Sanchez и сътрудници проучват употребата 
на МРА за остър БТЕ, диагностициран с 64 детек-
торна КТПА при 300 пациента и доказват висо-
ка специфичност (99-100 %) със чувствителност 
79-85 % за заключителен резултат от МРА. При 
28-30 % от включените пациенти няма убедите-
лен резултат. Чувствителността е по-висока за 
проксимална (98-100 %), отколкото за сегментна 
(68-91 %) или субсегментна белодробна ембо-
лия (21-33 %) (13).
Допълнителни алтернативни образни методи
Двойно-енергийна КТПА

Двойно-енергийната КТПА отразява различ-
ната абсорбционна способност на различните 
видове тъкани. Тя визуализира кръвните тром-
би в белодробните артерии и също така дава 
информация за перфузионни дефекти без до-
пълнителна радиационна експозиция, в срав-
нение с КТПА. Чувствителността на КТПА може 
да се повиши с използването на двойно-енер-
гийната КТПА, но са необходими допълнителни 
подтвърждения на резултатите от проучвания 
(2).
Еднофотонна емисионна компютър томогра-
фия (SPECT)

Три измерните образи, получени чрез едно-
фотонно емисионната компютър томография 
(СПЕКТ), използваща предаването на гама изо-
топ може да усъвършенства V/Q сцинтиграфия и 
има по-ниска радиационна доза (19). Съвместно-
то регистриране на вентилационно-перфузион-
на сцинтиграфия и КТ (СПЕКТ/КT) в едно изслед-
ване осигурява по-прецизна  функционална и 
допълнителна морфологична информация за 
белодробния паренхим, плевралната и медиас-
тинална структури. Добавената КТ обикновено 
е ниско-дозова и може да бъде осъществена 
за кратко време, и с ниска лъчева експозиция 
(5). Подходяща е както за първично изследва-
не при пациенти с контраиндикации свързани 
с контраста, а също така и за млади пациенти и 
пременопаузални жени, поради ниската експо-
зиция на цялото тяло и гърдите. Също така може 
да се използва и за проследяване на оздравели 
пациенти. 

Компютър томографската пулмоангиография 
е метод на избор, визуализираща директно 
тромбите в пулмоналните клонове. Тя е налична 
в условия на спешност и е подходяща за разгра-
ничаване на БТЕ, миокарден инфаркт и аортна 
дисекация. Също така дава допълнителна ин-
формация за белодробния паренхим и евенту-
ална плеврална, перикардна, и медиастинална 
патология. Ограниченията на метода са свър-
зани с голяма лъчева експозиция именно висо-
ка експозиция в гърдите, което е нежелателно 
при пременопаузални жени (20-50 mGy срещу 
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1.3 за V/Q сцинтиграфия) или контраиндикации 
(бъбречна недостатъчност, тежка алергия към 
контраста, диабетици на метформин), засягащи 
до 23-31 % от пациентите, нуждаещи се от об-
разно изследване (18, 22). Хибридният метод 
V/Q и СПЕКТ/КT може да замени КТПА при тези 
пациенти. То е свързано с по-малко лъчево на-
товарване. Неговата функционална характерис-
тика улеснява оценката на дефектите и открива 
евентуално нови такива, което го прави метод 
на избор за проследяване.

Мiles и сътр. съобщават за 95% съвпадение 
между СПЕКТ V/Q сцинтиграфията и данните от 
КТПА за диагностика на белодробната ембо-
лия с чувствителност 83% и специфичност 98% 
за СПЕКТ V/Q (9). Друго проучване показва из-
ключително достижение на СПЕКТ V/Q към пла-
нарната V/Q сцинтиграфия с чувствителност от 
100% и специфичност от 87% за СПЕКТ V/Q. Но 
липсват резултати от съществени проучвания 
при остър БТЕ (8).
Заключение

Образните методи играят важна роля в откри-
ването или изключването на белодробна ембо-
лия, когато диагностицирането на БТЕ е затруд-
нено. При пациенти с клинично съмнение за 
остра (рецидивираща) тромбоемболия, КТПА е 
образен метод на първи избор с висока позитив-
на и негативна предсказваща стойност. Вентила-
ционно-перфузионната сцинтиграфия може да 
се използва, като алтернативна техника, напри-
мер при пациенти с контраиндикации за КТПА, 
като алергия към интравенозното контрастно 
вещество или нарушена бъбречна функция. Тази 
методика, обаче дава голям брой неопределени 
резултати. Компресионната ултрасонография 
може да бъде използвана при съмнение за ДВТ. 
Изследвания като МРА, двойно-енергийната 
КТПА и перфузионната сцинтиграфия комбини-
рана с рентгенография се нуждаят от предвари-
телно подтвърждение преди внедряването им в 
клиничната практика.

Представените образни изследвания са авторски.

failure, severe contrast allergy, diabetics on metfor-
min), concern up to 23-31 % from the patients that 
may need imaging test (18, 22). 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 the defects’ resolution, 
and the detection of eventual new defects, which 
promote it as a test of choice for the follow-up.

Miles et al. reported a 95% agreement between 
SPECT V/Q scintigraphy and CTPA data for the diag-
nosis of PE and a sensitivity of 83% with specificity 
of 98% for SPECT V/Q (9). Another study showed a 
superior diagnostic performance of V/Q SPECT to 
planar V/Q scintigraphy with a sensitivity of 100% 
and specificity of 87% for SPECT V/Q. But formal 
outcome studies in acute PE are lacking (8).

Conclusion
Imaging modalities play an important role in 

detecting or excluding PE when diagnosing PE is 
complicated. In patients with clinically suspected 
acute (recurrent) PE, CTPA is the first-choice im-
aging modality with a high positive and negative 
predicting value. V/Q scintigraphy can be used as 
an alternative technique, for example, in patients 
with a contraindication for CTPA such as allergy to 
intravenous contrast material or impaired kidney 
function. This latter technique yields a substantial 
amount of inconclusive test results. Compression 
ultrasonography can be used in the presence of 
suspicion of deep vein thrombosis. Tests such as 
MRA, dual energy CTPA, and perfusion scintigraphy 
combined with chest x-ray need further validation 
before implementation in clinical care.

The presented imaging is copyrighted.
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КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗПРИЯТИЕТО 
НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА СПОСОБНОСТТА ИМ 
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА СУТРЕШНИ ДЕЙ-
НОСТИ И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛИНИЧНИЯ 
ПРЕГЛЕД ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОББ – 
ПРОУЧВАНЕ RELIEF 

Резюме
Въведение: Симптомите на пациентите с ХОББ и в частност диспнеята са по-изразени сутрин. Из-

пълнението на физическите активности е по-проблематично сутрин в сравнение с  другите части на 
денонощието. Capacity of Daily Living during the Morning (CDLM) е въпросник за оценка на симптоми-
те сутрин и за оценка на възможността на пациентите за изпълнение на активностите сутрин.

Целта на това неинтервенционално проучване е да се оцени дали съществува положителна коре-
лация между подобрението на скора от CDLM въпросника и подобрението на цялостното здраво-
словно състояние, оценено по визуално-аналогова скала (от клиницист по време на обичаен физи-
кален преглед).

Методи: Това е многоцентрово, проспективно, не-интервенционално, 12-седмично проучване, 
при пациенти с ХОББ от групи C и D по Ревизираните препоръки на GOLD от 2011г. Визитите са 4 
на брой. Центровете са в България. Първични показатели за проследяване са CDLM въпросник и 
цялостното здравословно състояние, оценено по визуално-аналогова скала (от клиницист по време 
на обичаен физикален преглед). Други показатели за проследяване са демографска характеристика 
на пациента (възраст, пол, дата на диагнозата,  коморбидности, съпътствуващи медикаменти), извън-
редни визити (екзацербации, спешни визити), измерване на изминатите стъпки (чрез крачкомер), 
регистрация и оценка на предписаната комбинирана терапия (инхалаторен кортикостероид/дълго-
действащ β2-миметик).

Резултати: На първата визита са се явили 494 пациенти. Мнозинството  са мъже (365, 73.9%). Сред-
ната възраст е 66 год. (40-86 год.). Средният базисен BMI е 27.05kg/m2  (15.73-48.44 kg/m2). Средни-
ят брой пакетогодини е 32.26 (0-160 пакетогодини). Мнозинството от пациентите са в група С (345, 
69.8%); 149 са в група D (30.2%). Средният брой екзацербации е 2.08 (1-7 екзацербации). По отно-
шение на комбинираните препарати, включващи дългодействащ β2-миметик/инхалаторен корти-
костероид, мнозинството от пациентите (62.8%) са използвали budesonide/formoterol, докато 39.1% 
са приемали salmeterol/fluticasone.  

Заключение: Научните работни хипотези за това обсервационно проучване са: 1) пациентите със 
стабилна ХОББ са със значима вариабилност на възприятието си за дневните си симптоми; 2) същест-
вува връзка между CDLM скора, съобщен от пациентите, и обективните находки от физикалния пре-
глед; 3) при прием на инхалаторен кортикостероид/дългодействащ β2-миметик ежедневно, както са 
предписани, сутрешните симптоми се подобряват.

Ключови думи: ХОББ, CDLM въпросник, инхалаторен кортикостероид, дългодействащ β2-миметик

В. Ходжев1, Я. Иванов2, О. Георгиев3, Д. Петкова4, Д. Петрова3

Отделение по респираторни заболявания, Медицински университет, Пловдив, България1 
Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински университет, Плевен, България2

Клиника Пропедевтика на вътрешните болести, Медицински университет, София, България3  
Клиника по пневмология, Медицински университет, Варна, България4

Торакална Медицина
Том VI, септември 2014, бр.3

оригинални 
статии



32

Abstract 
Introduction: The symptoms of COPD patients, dyspnoea  in particular, are more pronounced in the 

morning and physical activity performance is more problematic in the morning in comparison to other 
hours of the day. Capacity of Daily Living during the Morning (CDLM) is a questionnaire for assessment of 
morning symptoms and assessment of the patients’ ability to perform morning activities.

The aim of this non-interventional study is to assess whether there is a positive correlation between 
CDLM questionnaire score improvement and the general health improvement assessed by a visual-
analogue scale (by a clinician during a regular physical examination).

Methods: This is a multicentre, prospective, non-interventional, 12-week study in patients with COPD 
groups C and D according to the Revised GOLD Guidelines of 2011. There were 4 visits. All centres are 
in Bulgaria. Primary parameters for monitoring are CDLM questionnaire and the general health assessed 
by a visual-analogue scale (by a clinician during a regular physical examination). Patient demographic 
characterictics (age, gender, date of diagnosis, co-morbidities, concomitant medication), extra visits 
(exacerbations, emergency visits), measuring of the steps made (by a pedometer), recording and 
assessment of the prescribed combined therapy (inhalеd corticosteroid/long-acting β2-mimetic) are the 
other parameters for monitoring.

Results: 494 patients attended the first visit. The majority of them were male (365, 73.9%). The mean 
age was 66 years (range: 40-86 years). The mean baseline BMI was 27.05kg/m2  (range 15.73-48.44 kg/
m2). The mean number of package-years was 32.26 (range: 0-160). The majority of the patients were with 
COPD group C (345, 69.8%); 149  - COPD group D (30.2%). The mean number of exacerbations was 2.08 
(range: 1-7). Regarding the combined products, including long-acting β2-mimetic/inhaled corticosteroid, 
the majority of the patients (62.8%) used budesonide/formoterol, while 39.1% were taking salmeterol/
fluticasone.  

Conclusion: The research working hypotheses for this observational study are: 1) the patients with 
stable COPD have significant variability of their daily symptoms perception; 2) there is a relation between 
the CDLM score reported by the patients and the objective findings from the physical examination; 3) 
the morning symptoms improve upon daily use of inhaled corticosteroids/long-acting β2-mimetics, as 
prescribed.

Key words: COPD, CDLM questionnaire, inhaled corticosteroid, long-acting β2-mimetic
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Въведение:
Традиционно, астмата се възприема като 

променливо състояние, което се влошава през 
нощта и рано сутринта, докато ХОББ между ек-
зацербациите е стабилно заболяване. В същото 
време са документирани денонощни вариации, 
включително в инспираторния капацитет (ИК), 
форсирания експираторен обем за 1 секунда 
(ФЕО1), форсирания витален капацитет (ФВК) и 
върховия експираторен дебит (ВЕД) (1, 2, 4, 8). 
Дневна и/или седмична вариабилност на симп-
томите се докладва от 62.7% от симптоматич-
ните пациенти в едно голямо пан-европейско 
проучване, като сутринта се определя, като 
най-трудната част от деня (3).  Налице са също 
така данни, които демонстрират, че симптомите 
(диспнеята) са по-изразени сутрин и изпълне-
нието на физическите активности е по-пробле-
матично сутрин в сравнение с  другите части на 
денонощието (5). Повечето пациенти, особено 
тези с тежка форма на заболяването съобщават, 
че сутринта е най-трудното за тях време поради 
необходимостта от изпълнение на рутинни ак-
тивности (измиване, подсушаване и обличане) 
(6). Partridge et al. (7) разработват и валидизират 
Въпросник за сутрeшен капацитет за ежеднев-
ни дейности (Capacity of Daily Living during the 
Morning (CDLM)) за оценка на симптомите су-
трин и за оценка на възможността на пациенти-
те за изпълнение на активностите сутрин. Авто-
рите заключават, че въпросникът CDLM трябва 
да бъде включен като инструмент за оценка на 
ХОББ в мултинационалните клинични проучва-
ния. Също така са необходими допълнителни 
изследвания за определяне на ползата от  CDLM 
в общата клинична практика (7).

Целта на това проучване е въз основа на неин-
вазивен дизайн да събере данни, чрез които да 
се потърси корелация между възприятието на 
пациентите за способностите им да изпълняват 
ежедневните сутрешни дейности и резултатите 
от клиничния преглед.
Първична цел

Да се оцени дали съществува положителна ко-
релация между подобрението на скора от CDLM 
въпросника и подобрението на цялостното 
здравословно състояние, оценено по визуално-
аналогова скала (от клиницист по време на оби-
чаен физикален преглед).
Вторични цели
• Да се оцени комплаянсът към специфично ле-

чение на пациентите с ХОББ от групи С и D по 
ревизираните препоръки на GOLD от 2011г.

• Да се оцени толерансът към физически усилия 
при пациентите с ХОББ от групи С и D по ре-
визираните препоръки на GOLD от 2011г. чрез 
определяне на изминатото разстояние в дина-
мика с педометър

• Да се оцени честотата на екзацербациите на 
ХОББ по време на проучването

Методи
Дизайн на проучването

Това е многоцентрово, проспективно, неин-
тервенционално проучване, което цели оце-
няването в ежедневната клинична практика на 
12-седмично системно комбинирано лечение 
(инхалаторен кортикостероид/дългодействащ 

Introduction:
Traditionally, asthma is considered a variable 

condition, which worsens during the night and 
early in the morning, while COPD between the ex-
acerbations is a stable disease. At the same time 
diurnal variations in the inspiratory capacity (IC), 
the forced expiratory volume for 1 sec. (FEV1), the 
forced vital capacity (FVC), and the peak expirato-
ry flow (PEF) (1, 2, 4, 8) were documented. Diurnal 
and/or weekly symptom variability was reported 
by 62.7% of the symptomatic patients in a large 
pan-European study, the morning being deter-
mined as the heaviest time of the day (3). There 
are also data suggesting that the symptoms 
(dyspnoea) are more pronounced in the morn-
ing and the physical activity performance is more 
problematic in the morning in comparison to the 
other hours of the day (5). Most of the patients, 
especially those with severe form of the disease 
report that the morning is the most difficult time 
for them due to the need of performing routine 
activities (washing, drying and dressing) (6). Par-
tridge et al. (7) developed and validated a Ques-
tionnaire for Capacity of Daily Living during the 
Morning (CDLM) for assessment of the morning 
symptoms and the patients’ ability of morning ac-
tivity performance. The authors conclude that the 
CDLM questionnaire should be included as a tool 
for COPD assessment in the multinational clinical 
trials. Additional investigations for assessment of 
the benefit of the CDLM use for the general clini-
cal practice are also necessary (7).

The aim of this study is to collect data based on 
a non-invasive design, thus seeking a correlation 
between patients’ perception of their ability to 
perform the daily morning activities and the re-
sults from the clinical examination.

Primary objective
To assess whether there is a positive correlation 

between the CDLM questionnaire score improve-
ment and the general health improvement, as-
sessed by a visual-analogue scale (by a clinician 
during a regular physical examination).

Secondary objectives
• To assess the compliance to the specific treat-

ment of patients with COPD groups C and D ac-
cording to the Revised GOLD Guidelines 2011;

• To assess the еffort tolerance in patients with 
COPD groups C and D according to the Revised 
GOLD Guidelines 2011 by determining the dy-
namics of the covered distance by a pedo meter;

• To assess the COPD exacerbation rates during 
the study.

Methods
Study design 

This is a multicentre, prospective, non-inter-
ventional study aiming at the assessment of a 
12-week systemic combined treatment (inhala-
tion corticosteroid/long-acting β2-mimetic) in 
patients with COPD groups C and D according 
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β2-миметик) при пациенти с ХОББ от групи C и D 
по ревизираните препоръки на GOLD от 2011г. 
Визитите са 4 на брой. Центровете са в България.
Включващи критерии
• Мъже и жени на възраст над 40 години;
• Подписано от пациентите информирано съ-

гласие;
• Диагностицирана ХОББ, степен C и D по реви-

зираните препоръки на GOLD от 2011г.;
• Активни или бивши пушачи на поне 10 пакето-

години;
• Пациенти, получаващи комбинирано инхала-

торно лечение за ХОББ (инхалаторен корти-
костероид/дългодействащ β2-миметик), като 
това лечение трябва да е започнато поне 1 ме-
сец преди включването в проучването.

Изключващи критерии
• Анамнеза за симптомна екзацербация на 

ХОББ в рамките на 1 месец преди визита 1. Ек-
зацербацията се дефинира като влошаване на 
симптомите на ХОББ, налагащо антибиотично 
лечение и/или краткосрочно лечение със сис-
темни кортикостероиди, и/или посещение в 
спешен център с или без хоспитализация;

• Анамнеза за астма или алергичен ринит;
• Анамнеза за карцином на белия дроб или дру-

го заболяване на дихателната система, което 
може да ограничи въздушния поток (напр. 
бронхиектазии, белодробна фиброза, интер-
стициална белодробна болест, белодробна 
туберкулоза и саркоидоза);

• Участие към момента в интервенционално 
клинично проучване;

• Нежелание за предоставяне на информирано 
съгласие;

• Невъзможност за разбиране на процедурите 
на проучването и невъзможност/отказ за по-
пълване на CDLM въпросника, и/или запис на 
стойностите на дисплея на педометъра.

Терапевтична стратегия на неинтервенци-
анолно проучване

Изследователят записва в електронна карта 
приеманите медикаменти за ХОББ и за съпът-
стващите заболявания. Медикаментите тряб-
ва да са стартирани поне една седмица преди 
включването в проучването и те трябва да се 
приемат до края на проучването. Проследя-
ващият период е 3 месеца. Пациентите полу-
чават комбинирана терапия – инхалаторен 
кортикостероид/дълго-действащ β2 агонист, 
предписана от лекуващ лекар поне 1 месец пре-
ди включване в проучването. Изследователят 
може да предпише и приложи други медикамен-
ти, ако прецени  че са необходими за безопас-
ността и доброто здраве на пациента, съгласно 
добрата клинична практика. 
Първични показатели 
• CDLM въпросник;
• Цялостното здравословно състояние, оцене-

но по визуално-аналогова скала (от клиницист 
по време на обичаен физикален преглед).

Други показатели 
• Демографска характеристика на пациента 

(възраст, пол, дата на диагнозата,  коморбид-
ности, съпътствуващи медикаменти); 

• Извънредни визити (екзацербации, спешни 
визити);

to the Revised GOLD Guidelines 2011 in the daily 
clinical practice. There are 4 visits. All centres are 
in Bulgaria.
Inclusion criteria
• Males and females over 40 years of age;
• Provided signed informed consent;
• Diagnosed COPD grade C and D according to 

the Revised GOLD Guidelines 2011;
• Active or ex-smokers with at least 10 package-

years;
• Patients, receiving combined inhalation treat-

ment for COPD (inhalation corticosteroid/long-
acting β2-mimetic); this treatment should be 
initiated at least 1 month prior to inclusion in 
the study.

Exclusion criteria
• History of symptomatic COPD exacerbation 

within 1 month prior to visit 1. Exacerbation is 
defined as worsening of COPD symptoms re-
quiring antibiotic treatment and/or short-term 
treatment with systemic corticosteroids, and/or 
emergency centre visit with or without hospi-
talization;

• History of asthma or allergic rhinitis;
• History of lung carcinoma or any other respira-

tory disorder, which may restrict airflow (e.g. 
bronchiectasis, pulmonary fibrosis, interstitial 
pulmonary disease, lung tuberculosis and sar-
coidosis);

• Participation in an ongoing interventional clini-
cal study;

• Unwillingness to provide an informed consent;

• Impossibility of understanding the study pro-
cedures and impossibility/refusal to complete 
the CDLM questionnaire, and/or to record the 
values on the pedometer display.

Therapeutic strategy of a non-interventional 
study

The investigator records in the electronic re-
cord form the medicines used for treating COPD 
and the concomitant disorders. The medicines 
should be initiated at least one week prior to the 
inclusion in the study and they should be taken 
till the end of the study. The follow-up period is 
3 months. The patients receive combined thera-
py – inhaled corticosteroid/long-acting β2 ago-
nist, prescribed by a treating physician at least 1 
month prior to inclusion in the study. The inves-
tigator may prescribe and administer other medi-
cines in line with the usual clinical practice, if they 
consider they are necessary for the safety and the 
good health of the patient. 

Primary parameters 
• CDLM questionnaire;
• General health status assessed by a visual-

analogue scale (by a clinician during a regular 
physical examination).

Other parameters 
• Demographic characterictics of the patient 

(age, gender, date of diagnosis,  co-morbidities, 
concomitant medicines); 

• Extra visits (exacerbations, emergency visits); 
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• Измерване на изминатите стъпки (чрез крач-
комер);

• Регистрация и оценка на предписаната ком-
бинирана терапия (инхалаторен кортикосте-
роид/дългодействащ β2-миметик);

• Комплайънс на пациента към терапията (чрез 
използване на визуална 5 точкова скала). 

CDLM въпросник 
На визита 1, всеки пациент е инструктиран 

как да попълва въпросника. Попълва се първия 
CDLM въпросник (базисна оценка). Болните по-
лучават въпросниците, които трябва да попъл-
нят до следващата визита. Субектите са инструк-
тирани да попълват CDLM въпросника по едно и 
също време всеки ден, (за предпочитане около 
обяд). В интервалите между визитите, пациен-
тите попълват CDLM въпросника в 7 последова-
телни дни всеки месец (4, 8 и 12 седмица). 
От болните се изисква: 

1) Да докладват какви са техните възможности 
да изпълняват 6 различни сутрeшни актив-
ности; 

2) Да определят трудността на изпълнение 
на всяка от тези активности чрез 5-точкова 
Likert скала от 0 (въобще не е трудно) до 4 
(извънредно трудно). 

Общият CDLM скор се изчислява като средно 
число от всички сутрeшни активности. 
Регистрация на изминатите стъпки 

Крачкомерът регистрира общия брой на из-
минатите през деня стъпки. Сутринта в дните, 
когато се попълва CDLM въпросника пациенти-
те включват устройството чрез натискане на бу-
тон и го прикрепват към колана си или го поста-
вят в джоба си. На края на деня те записват броя 
на стъпките, които са изминали.

Планирани по протокол статистически ме-
тоди и определяне на размера на извадката

Това проучване оценява потенциалната пози-
тивна корелация между подобрението на скора 
от CDLM въпросника и подобрението на цялост-
ното здравословно състояние, оценено по ви-
зуално-аналогова скала (от клиницист по време 
на обичаен физикален преглед), чрез единична 
линейна корелация. Статистическият анализ е 
предимно дискриптивен. Използваните статис-
тически методи са с двустранна критична об-
ласт при 5% ниво на значимост. Използвани са 
подходящи методи, за да се изчислят интерва-
лите на доверителност, в зависимост от типа на 
данните и тяхното разпределение. Количестве-
ните променливи  са описани като средна арит-
метична, стандартно отклонение (SD), медиана, 
първи и трети квартил (Q), минимална и макси-
мална стойност и брой случаи. Категорийните 
данни са представени като абсолютна стойност 
и процент. Размерът на извадката не е изчисля-
ван специално.
Резултати
Анализирани популации

Анализът включва данни от пациенти в Бълга-
рия. В анализа са включени онези пациенти, за 
които данните от всички визити са попълнени в 
електронната клинична карта (eCRF) и одобрени. 
Данните се анализират за следните популации:

• Measuring of the steps made (by a pedometer); 

• Recording and assessment of the prescribed 
combined therapy (inhaled corticosteroid/
long-acting β2-mimetic);

• Patients compliance  to the therapy (using of a 
visual 5-point scale). 

CDLM questionnaire 
During visit 1, every patient was instructed on 

the questionnaire completion. The first CDLM 
questionnaire was completed (baseline assess-
ment). The patients received the questionnaires, 
which they should complete until the next visit. 
The subjects were instructed to complete the 
CDLM questionnaire at one and the same time 
every day (preferably about noon). In the inter-
vals between the visits the patients should com-
plete the CDLM questionnaire in 7 consecutive 
days every month (4th, 8th and 12th week). 
The patients were asked: 

1) To report on their abilities to perform 6 differ-
ent morning activities; 

2) To determine the difficulty of performing any 
of these activities using a 5-point Likert scale 
from 0 (not at all difficult) to 4 (extremely dif-
ficult). The total CDLM score was calculated 
as an average from all morning activities. 

Recording the steps made
The pedometer records the total number of the 

steps made during the day. In the morning of the 
day when the CDLM questionnaire is to be com-
pleted the patients turn on the devices pressing 
the button and attach them to their waistbands 
or put them in their pockets. At the end of the day 
they record the number of the steps which they 
have made.
Statistical methods specified in the protocol and 
determination of sample size 

This study evaluated the potential positive 
correlation between CDLM questionnaire score 
improvement and the general health status im-
provement assessed by a visual-analogue scale 
(by a clinician during a regular physical examina-
tion) using bivariate correlation test. The statisti-
cal analysis was mainly descriptive. 2-sided statis-
tical methods at 5% level were used. Appropriate 
methods were used to derive confidence inter-
vals, depending on the nature of the data and 
distribution. The parameters that were monitored 
with time were described by their median, mean 
(SD), lower and upper quartile (Q), minimum and 
maximum value. Categorical data were described 
by absolute and percentage number of subjects 
per category. The sample size was not expressly 
calculated.

Results
Analysed populations

Analysis included data from Bulgarian patients. 
The analysis comprises the patients with data 
from all visits, completed in the electronic clinical 
record form (eCRF) and approved. Data of the fol-
lowing populations were analysed:
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• Общата популация се дефинира като всички 
включени в проучването пациенти. Списъкът 
включва данни от всички пациенти;

• Подходяща за анализ популация (ПАП) се де-
финира като всички включени и подходящи за 
анализ пациенти;

• Популация по протокол (ПП) се дефинира като 
всички включени и подходящи за анализ па-
циенти без липсващи данни за първичните 
променливи до визита 4. За всички таблици, 
освен за таблиците за първичните променли-
ви, за които e използвана ПП, щe бъде използ-
вана ПАП. 
На Таблица 1 е представено разпределението 

на пациентите по визити. На първата визита са 
се явили 494 пациенти (100%), докато на визита 
4 - 458 пациенти (92.7%).

Броят пациенти, участващи в проучването, е 
494 (100%). Всички пациенти покриват включ-
ващите и изключващите критерии, но само 193 
(39.1%) от тях са включени в популацията по 
протокол поради непълни данни (таблица 2).

Преждевременно от проучването са отпадна-
ли 22 пациента. Причините за отпадане са пред-
ставени на таблица 3.

За оценка на ефикасността изчислените про-
центи са въз основа на броя пациенти от под-
ходящата за анализ популация с изключение на 
първичните променливи, изчислени за броя па-
циенти от популацията по протокол.

Демографски и други изходни характеристи-
ки (таблица 4)

Мнозинството от пациентите са мъже (365, 
73.9%). Средната възраст на всички пациенти е 
66г. (40-86 г.). Средният ръст на пациентите е 170 
cm (140-193 cm) и средното телесно тегло - 78.5 
kg (45-150 kg). Средният базисен BMI е 27.05 kg/
m2  (15.73-48.44 kg/m2). Мнозинството от пациен-
тите докладват, че са бивши пушачи (63.4%), ос-
таналите са предимно настоящи пушачи (35.4%). 
Сред тези, които пушат, средният брой цигари 
дневно е 20 (1 пакет), а средният брой пакето-
години е 32.26 (0-160 пакетогодини). Средната 
давност на ХОББ при включените в проучването 
е 6.36 г. (0-35 г.). 

Мнозинството от пациентите са в група С (345, 

• All patients population is defined as all patients 
included in the study. The list comprises data 
from all the patients.

• Full analysis set (FAS) is defined as all the pa-
tients included and eligible for analysis 

• Per-protocol population (PP) is defined as all 
the patients included and eligible for analysis 
with no lacking data of the primary variables 
until the 4th visit. FAS will be used in all the 
tables, except in the tables for the primary vari-
ables, where PP will be used.

On Table 1 the distribution of the patients by 
visits is presented. 494 patients (100%) attended 
the first visit, while 458 patients (92.7%) attended 
visit 4.

494 patients (100%) took part in the study. All 
patients met the inclusion and exclusion criteria, 
but only 193 (39.1%) of them were included in the 
per-protocol population due to incomplete data 
(Table 2).

22 patients dropped out of the study before its 
end. The reasons for this are presented in Table 3.

The calculated percentages of the efficacy as-
sessment were based on the number of patients 
from the eligible for analysis population, with the 
exception of the primary variables, which were 
calculated for the number of patients from the 
per-protocol population.
Demographic and other baseline characteristics 
(Table 4)

The majority of the subjects were males (365, 
73.9%). The mean age of the subjects was 66 
years (range: 40-86 years). The mean height of the 
patient was 170cm (range: 140-193 cm) and the 
mean body weight 78.5kg (range: 45-150 kg). The 
mean baseline BMI was 27.05kg/m2  (range 15.73-
48.44 kg/m2). The majority of the subjects report-
ed to be ex-smokers (63.4%), the rest were mainly 
present smokers (35.4%). Among the smoking 
patients the mean number of cigarettes per day 
was 20 (1 pack), аnd the mean number of pack-
years was 32.26 (range: 0 - 160). The mean COPD 
duration in the study patients was 6.36 years  
(rangе 0-35). The majority of the patients had 

Табл. 1. Брой пациенти 
на всяка визита.

Визита Брой (%)  
пациенти

1 494 (100)

2 482 (97.6)

3 477 (96.6)

4 458 (92.7)

Табл. 3. Отпадане от проучването.

Причина за отпадане от проучването Брой (%)  
пациенти

Оттегляне на съгласието от страна на пациента 13 (2.6%)

По решение на изследователя 3 (0.6%)

По решение на спонсора 0 (0)
Смърт 6 (1.2%)

Тable 3. Study discontinuation.

Reason for discontinuation Number (%)  
of patients

Withdrawal of patient consent 13 (2.6%)

By decision of the investigator 3 (0.6%)

By decision of the sponsor 0 (0)
Death 6 (1.2%)

Тable 1. Number of 
patients at every visit.

Visit Number (%)  
of patients

1 494 (100)

2 482 (97.6)

3 477 (96.6)

4 458 (92.7)

Табл. 2. Популации за 
анализ.

Визита Брой (%)  
пациенти

Обща  
популация

494 (100)

ПАП 482 (97.6)

ПП 477 (96.6)

Тable 2 Populations for 
analysis.

Visit Number (%)  
of patients

All patient 
population

494 (100)

FAS 482 (97.6)

PP 477 (96.6)
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COPD group C (345, 69.8%); 149 had COPD group 
D (30.2%). Almost all patients (494, 98.0%) have 
had at least one exacerbation in the preceding 
12 months. The mean number of exacerbations 
was 2.08 (range: 1-7). Regarding the combined 
products, including long-acting β2-mimetic/
inhalation corticosteroid, the majority of the pa-
tients (62.8%) have used budesonide/formoterol, 
while 39.1% have taken salmeterol/fluticasone. 
The mean duration of the combined inhalation 
treatment was 3.7 months (range: 0-12). Only 
data from the last combined inhalation therapy of 
every patient were included. The most commonly 
used other medicines for COPD treatment were 
long-acting anticholinergic agents. They were 
used in 298 patients (60.3%). The other medicines 
for COPD treatment are presented in Table 4. 

Co-morbidities
The percentage of patients with co-morbidities 

was 60.9% at visit 1. Arterial hypertension was the 
most common co-morbidity at visit 1 - 250 pa-

69.8%); 149 са в група D (30.2%). Почти всички па-
циенти (494, 98.0%) са имали поне една екзацер-
бация в предходните 12 месеца. Средният брой 
екзацербации е 2.08 (1-7 екзацербации). По от-
ношение на комбинираните препарати, включ-
ващи дългодействащ β2-миметик/инхалаторен 
кортикостероид, мнозинството от пациентите 
(62.8%) са използвали budesonide/formoterol, 
докато 39.1% са приемали salmeterol/fluticasone. 
Средната продължителност на комбинираното 
инхалаторно лечение е 3.7 месеца (0-12 месеца). 
Включени са само данните за последната ком-
бинирана инхалаторна терапия за всеки болен. 
Най-често използвани други медикаменти за ле-
чение на ХОББ са дългодействащите антихоли-
нергични средства – при 298 пациента (60.3%). 
Другите медикаменти за лечение на ХОББ са 
представени на таблица 4. 
Съпътстващи заболявания

Процентът на пациентите със съпътстващи 
заболявания е 60.9% на визита 1. Най-честото 
съпътстващо заболявания на визита 1 е артери-

Табл. 4. Демография и характеристика на пациентите.

Средна възраст, години (обхват) 65.89 (40-86)

Мъжки пол, n (%) 365 (73.9)

Ръст, см (обхват) 170.19 (140-193)

Телесно тегло, kg (обхват) 78.48 (45-150)

Тютюнопушене

Пушачи/бивши пушачи/непушачи/без отговор, % 35.4/63.4/0.2/1

Брой цигари дневно (обхват) 20.19 (0-80)

Брой пакетогодини (обхват) 32.26 (0-160)

Давност на ХОББ, г. (обхват) 6.36 (0-35)

Стадий

С, n (%) 345 (69.8)

D, n (%) 149 (30.2)

Екзацербации

Екзацербации през последните 12 месеца

Да, n (%) 484 (98)

Не, n (%) 10 (2)

Брой екзацербации (обхват) 2.12 (1-7)

Комбинирано инхалаторно лечение

Будезонид/формотерол, n (%) 310 (62.8)

Салметерол/флутиказон, n (%) 193 (39.1)

Средна продължителност на комбинираното инхалатор-
но лечение, месеци (обхват) 3.7 (0-12)

Други медикаменти за лечение на ХОББ

Краткодействащ β2-миметик 206 (41.7)

Дългодействащ β2-миметик 20 (4)

Краткодействащ антихолинергичен препарат 13 (2.6)

Дългодействащ антихолинергичен препарат 298 (60.3)

Метилксантини 51 (10.3)

Инхалаторни кортикостероиди 4 (0.8)

Системни кортикостероиди 3 (0.6)

Комбинации от краткодействащ β2-миметик  плюс антихоли-
нергичен препарат в един инхалатор

0 (0)

Инхибитор на фосфодиестераза-4 8 (1.6)

Тable 4. Demographic data and characterictics of the patients.

Age, years  (range) 65.89 (40-86)

Males, n (%) 365 (73.9)

Height, cm  (range) 170.19 (140-193)

Body weight, kg  (range) 78.48 (45-150)

Smoking

Smokers/ex-smokers/non-smokers/no answer, % 35.4/63.4/0.2/1

Number of cigarettes per day (range) 20.19 (0-80)

Number of package-years (range) 32.26 (0-160)

COPD duration, years (range) 6.36 (0-35)

Grade

C, n (%) 345 (69.8)

D, n (%) 149 (30.2)

Exacerbations

Exacerbations during the last 12 months

Yes, n (%) 484 (98)

No, n (%) 10 (2)

Number of exacerbations (range) 2.12 (1-7)

Combined inhalation treatment

Budesonide/formoterol, n (%) 310 (62.8)

Salmeterol/fluticasone, n (%) 193 (39.1)

Mean duration of the combined inhalation treatment, 
months (range) 3.7 (0-12)

Other medicines for COPD treatment 

Short-acting β2-mimetic 206 (41.7)

Long-acting β2-mimetic 20 (4)

Short-acting anticholinergic agent 13 (2.6)

Long-acting anticholinergic agent 298 (60.3)

Methylxanthines 51 (10.3)

Inhalation corticosteroids 4 (0.8)

Systemic corticosteroids 3 (0.6)

Combinations of a short-acting β2-mimetic plus an 
anticholinergic agent in one inhalator

0 (0)

Phosphodiesterase-4 inhibitor 8 (1.6)
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алната хипертония - 250 пациенти (50.6%) (таб-
лица 5).

На визита 1 най-често използваният за лече-
ние на съпътстващи заболявания медикамент е 
Верапамил – от 43 пациента (8.7%) (таблица 6).
Обсъждане 

Оценката на симптомите и на тяхната тежест 
е ключова за  провеждане на лечението на ста-
билната ХОББ. Информация за вариабилността 
на симптомите може да допринесе за индивиду-
ализирането на лечението на ХОББ в зависимост 
от специфичните нужди на всеки пациент, осо-
бено при такива с по-изразени симптоми. Вли-
янието на тези симптоми и на последиците от 
тях върху ежедневната активност на пациентите 
с ХОББ често се подценява (9). От друга страна, 
пациентите не винаги съобщават симптомите 
си, макар тези симптоми да се отразяват в голя-
ма степен на качеството им на живот.  Напосле-
дък методите за оценка на пациентите с ХОББ се 
промениха. Към традиционните методи, основа-
ни на измерването на белодробната функция, се 
добавя и субективната оценка на пациента. Един 
от най-проучваните аспекти е вариабилността 
на дневните симптоми и по-специално на въз-
приятието на пациентите за симптомите им през 
първите сутрешни часове (6). 

Целта на това проучване в България е да се 
оцени дали съществува положителна корелация 
между подобрението на скора от CDLM въпрос-
ника и подобрението на цялостното здраво-
словно състояние, оценено по визуално-анало-
гова скала (от клиницист по време на обичаен 
физикален преглед).

Въпреки разработването на различни въпрос-
ници, наличната към момента информация де-
монстрира съществуването на пропаст в кому-

tients (50,6%) (Table 5).

Verapamil was the most commonly used medi-
cine for treatment of co-morbidities at visit 1; it 
was used by 43 patients (8.7%) (Table 6).
Discussion

The assessment of the symptoms and their 
severity is essential for the treatment of stable 
COPD. The information about symptoms vari-
ability may contribute to the individualization of 
COPD treatment depending on the specific needs 
of every patient, especially in patients with more 
pronounced symptoms. The impact of these 
symptoms and of their consequences on the daily 
activity of the patients with COPD is often under-
estimated (9). On the other hand, the patients do 
not always report their symptoms, though these 
symptoms affect to a great extent their qual-
ity of life. Recently the methods for assessment 
of  COPD patients have changed. The subjective 
patient assessment was added to the traditional 
methods based on measuring of the pulmonary 
function. One of the most studied aspects is the 
variability of daily symptoms and more particular 
of the patient perception of their symptoms du-
ring the first morning hours (6). 

The aim of this study in Bulgaria is to assess 
whether there is a positive correlation between 
the CDLM questionnaire score improvement and 
the general health status improvement, assessed 
by a visual-analogue scale (by a clinician during a 
regular physical examination).

In spite of the development of various ques-
tionnaires, currently available information dem-
onstrates a gap in the communication between 

Табл. 5. Най-чести съпътстващи заболявания.

n (%)

Стенокардия 16 (3.2)

Сърдечна недостатъчност 26 (5.3)

Захарен диабет 43 (8.7)

Артериална хипертония 250 (50.6)

Исхемична болест на сърцето 44 (8.9)

Табл. 6. Най-често използваните за лечение на 
съпътстващи заболявания медикаменти.

Визита 1, %

Аценокумарол 15 (3)

Бизопролол 27 (5.5)

Еналаприл 17 (3.4)

Еналаприл малеат 20 (4)

Фуроземид 17 (3.4)

Изосорбид динитрат 15 (3)

Метформин 20 (4)

Небилет 18 (3.6)

Спиронолактон 18 (3.6)

Валсартан/хидрохлоротиазид 18 (3.6)

Верапамил 43 (8.7)

Table 6. The most commonly used medicines for 
treatment of co-morbidities.

Visit 1

Acenocoumarol 15 (3)

Bisoprolol 27 (5.5)

Enalapril 17 (3.4)

Enalapril maleate 20 (4)

Furosemide 17 (3.4)

Isosorbide dinitrate 15 (3)

Metformin 20 (4)

Nebilet 18 (3.6)

Spironolactone 18 (3.6)

Valsartan/hydrochlorothiazide 18 (3.6)

Verapamil 43 (8.7)

Таble 5. Most common co-morbidities.

n (%)

Angina pectoris 16 (3.2)

Heart failure 26 (5.3)

Diabetes mellitus 43 (8.7)

Arterial hypertension 250 (50.6)

Coronary heart disease 44 (8.9)

КОРЕЛАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗПРИ-
ЯТИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ ЗА 

СПОСОБНОСТТА ИМ ЗА ИЗВЪРШ-
ВАНЕ НА СУТРЕШНИ ДЕЙНОСТИ 
И РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ КЛИНИЧНИЯ 

ПРЕГЛЕД ПРИ ПАЦИЕНТИ С ХОББ – 
ПРОУЧВАНЕ RELIEF 

Торакална Медицина
Том VI, септември 2014, бр.3

оригинални 
статии
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никацията между пациентите и лекарите, която 
трябва да бъде запълнена – ето защо на общува-
нето между пациент и лекар се отдава специал-
но значение.

Наличието на не сложен въпросник за оценка 
на въздействието на симптомите на ХОББ вър-
ху здравословното състояние дава възможност 
за улесняване на диалога между пациентите с 
ХОББ и техните лекари. Освен това данните по-
казват, че пациентите съобщават по-точно симп-
томите си, когато попълват въпросници, откол-
кото в други ситуации, когато трябва вербално 
да отговарят на въпроси  (6). 

CDLM въпросникът е прилаган в две между-
народни, контролирани, рандомизирани кли-
нични проучвания при пациенти с тежка ХОББ 
(ХОББ с изявена симптоматика >2 години и поне 
една екзацербация с изявени симптоми през по-
следните 12 месеца). Направените в тези проуч-
вания вторични анализи оценяват психометрич-
ните качества на CDLM въпросника. Резултатите 
показват, че CDLM въпросникът е добре обо-
снован, чувствителен и достоверен инструмент 
за оценка на възможността за извършване на 
сутрешни дейности (7). Към момента CDLM въ-
просникът се използва в ежедневната клинична 
практика както за оценка на симптомите, така и 
за проследяването на динамиката им в на хода 
на заболяването, понеже е лесен за употреба ин-
струмент (7).
Заключение:

Научните работни хипотези за това обсерва-
ционно проучване са следните:
• Пациентите със стабилна ХОББ демонстрират 

значима вариабилност на възприятието си за 
дневни  симптоми.

• Съществува връзка между CDLM скора, съоб-
щен от пациентите, и обективната  находка от 
физикалния преглед.

• Ежедневният прием на фиксирана комби-
нация инхалаторен кортикостероид/дълго-
действащ β2-миметик, съобразно предписа-
ния режим на лечение, подобрява сутрешните 
симптоми.

Публикацията се осъществява със съдействието на 
АстраЗенека България.

patients and physicians that should be closed; 
therefore a special attention is paid to the contact 
between patient and physician.

The availability of not very complicated ques-
tionnaire for assessment of the impact of COPD 
symptoms on the health status facilitates the 
dialogue between patients with COPD and their 
physicians. Moreover, data suggest that patients 
report their symptoms more precisely when com-
pleting questionnaires than in other situations, 
when they have to answer questions verbally (6). 

The CDLM questionnaire was applied in two in-
ternational, controlled, randomized clinical trials 
in patients with severe COPD (COPD with mani-
fested symptoms for >2 years and at least one 
exacerbation with manifested symptoms during 
last 12 months). The secondary analyses per-
formed in these studies assess the psychometric 
qualities of the CDLM questionnaire. The results 
suggest that the CDLM questionnaire is a valid, 
sensitive and reliable tool for assessment the abil-
ity for morning activity performance (7). So far 
the CDLM questionnaire is used in daily clinical 
practice both for symptom assessment and for 
monitoring their dynamics in the course of the 
disease, because it is a easy to use tool (7).

Conclusion:
The research working hypotheses for this ob-

servational study were the following:
• Patients with stable COPD demonstrate signifi-

cant variability of their daily symptoms percep-
tion.

• There is a relation between CDLM score report-
ed by patients and the objective findings from 
the physical examination.

• Daily use of fixed combination inhalеd cortico-
steroid/long-acting β2-mimetic, in accordance 
with the prescribed treatment regimen, im-
prove morning symptoms.

The article was published with the assistance of 
AstraZeneca Bulgaria
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Резюме 
Увод: Пневмониите придобити в обществото (ППО) все още са заболяване, свързано с честа 

хоспитализация и висока смъртност, както и с висока консумация на здравни ресурси. Ключов 
момент в оценката на тези пациенти е решението за хоспитализация или за амбулаторно лече-
ние. Преценката най-често почива на скалите за тежест като CURB-65, PSI и IDSA/ATS, като комор-
бидните заболявания често остават недооценени.

Цел: Да се проучи честотата на коморбидните заболявания сред хоспитализирани пациенти с 
ППО и да се оцени влиянието им върху тежестта, и прогнозата на пневмонията. 

Материал и методи: Ретроспективно са проучени 408 пациента, хоспитализирани с ППО в 
клиника по Пневмология и фтизиатрия на МБАЛ ”Св. Марина” – Варна през 2013г. Данните са 
обработени със статистическа програма  SPSS-17.

Резултати: Най-честите придружаващи заболявания при пациенти с ППО са ИБС, захарен диа-
бет, ХСН и цереброваскуларни заболявания. Пациентите с коморбидности значително по-често 
попадат в по-тежките групи по PSI, CURB-65 и IDSA/ATS. Кумулативната тежест на коморбидните 
заболявания е отразена в изчисления за всеки пациент Charlson comorbidity index (CCI). Той е по-
висок за лекуваните в ИРО (3.08) от този за лекуваните в общо отделение (1.29) (χ2=72.9, р<0.001), 
както и за починалите (3.24) в сравнение с преживелите (1.41) (χ2= 58.8, р<0.001). Пациентите с 
по-висок CCI по-често развиват усложнения като ОДН, по-често биват трансферирани в ИРО и 
имат по-висока смъртност. Като предиктор за смъртност и необходимост от интензивно лече-
ние CCI има добра, макар и по-ниска от основните скали, предиктивна стойност (AUC 0.759, респ. 
0.753).

Заключение: Коморбидните заболявания оказват важна роля в протичането и изхода на ППО.

Ключови думи: пневмонии, коморбидност, тежест на пневмонията

Д. Митева1,Й. Радков1,И. Мирчева2 
Клиника по пневмология и фтизиатрия, УМБАЛ ”Св.Марина” - Варна1
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Abstract
Introduction: Community-acquired pneumonia (CAP) is a common disease associated with 

frequent hospitalization, high mortality rate and high consumption of health resources. A key point 
in the evaluation of these patients is the decision for hospitalization or outpatient treatment. Severity 
scales as CURB-65, PSI and IDSA/ATS, are used to determine the prognosis whereas comorbid illnesses 
are often underestimated.  

Aim: To investigate the frequency of comorbid diseases among hospitalized patients with CAP and 
to assess their impact on the severity and prognosis of pneumonia. 

Materials and Methods: Retrospectively 408 patients were studied, hospitalized with CAP in the 
Clinic of Pneumology and Phthisiatry in MHAT "St. Marina" -  Varna for the period of 1 year - 2013. Data 
were analyzed with statistical program SPSS-17. 

Results: The most common comorbidities in patients with CAP are ishaemic heart disease, diabetes 
mellitus, chronic heart failure and cerebrovascular disease. Patients with comorbidities significantly 
more often fall into the high-risk groups of PSI, CURB-65 and IDSA/ATS. The cumulative burden of 
comorbid diseases is reflected in the Charlson comorbidity index (CCI), calculated for each patient. It is 
significantly higher for those treated in ICU than for those treated in a general ward – 3.08 versus 1.29 
(χ2=72.9, p<0.001), and for deceased patients compared to survivors - 3.24 v/s 1.41 (χ2=58.8, p<0.001). 
Patients with higher CCI are more likely to develop complications, such as acute respiratory failure. 
They are more often transferred to ICU and have a higher mortality rate. As a predictor of mortality 
and the need of intensive care CCI has a good although lower predictive value than the main scales 
(AUC 0.759 resp. 0.753). 

Conclusion: Comorbid diseases have an important role in the course and outcome of CAP. 
     
Keywords: pneumonia, comorbidity, severity of pneumonia
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Introduction and brief review
Despite the success of antibacterial treatment, 

community-acquired pneumonia is still a disease 
associated with frequent hospitalization, high 
mortality rate and high consumption of health 
resources. A key point in the evaluation of these 
patients is the decision for hospitalization or 
outpatient treatment. The proportion of hospi-
talized patients depends on the level of primary 
and secondary medical care in the existing health 
systems. In the UK patients with CAP who require 
hospitalization are between 22%- 42%, in Finland 
- 42% (2). Another important point is the decision 
for hospitalization in intensive care unit. The clini-
cal judgment is most commonly based on sever-
ity scales as CURB-65, IDSA/ATS and PSI (3, 7, 9). 
In the first two scales comorbid illnesses do not 
participate in the assessment. PSI includes some 
diseases such as tumor diseases, heart failure, re-
nal and hepatic diseases, which add the respec-
tive scores. However, other common and impor-
tant diseases such as diabetes and chronic lung 
diseases are not involved in this scale. This carries 
the risk of underestimation of concomitant dis-
eases in the clinical course of pneumonia.

In the scientific literature there is a large num-
ber of publications investigating the impact of 
individual comorbidities on severity and prog-
nosis of CAP. Restrepo et al. studied the impact 
of COPD on the severity and prognosis of hos-
pitalized patients with CAP and found that the 
group of patients with COPD has a higher score 
according to PSI (105±32 v/s 87±34). They were 
more often transferred to intensive care unit (25% 
v/s 18%), had a longer hospital stay and showed 
higher 30 and 90-day mortality rate (12). These 
data somewhat contradict with those of Pifarre 
et al., which established a more severe course of 
CAP in patients with concomitant COPD - more 
commonly observed septic shock, tachypnea, ab-
normal blood-gas analysis. These patients had a 
longer hospital stay, but did not show increased 
mortality (11). Similar data reported Liapikou et 
al., who concluded that patients hospitalized 
with CAP and concomitant COPD were older and 
more often received antibiotics before admission. 
They presented with more severe respiratory fail-
ure and higher scores according to PSI (118.3 v/s 
108.5 for patients without COPD). However, pa-
tients with COPD more rarely had multilobar in-
filtrates (21% v/s 30%) and developed pulmonary 
complications (14% v/s 24%). As a result, patients 
with COPD showed no significant difference in the 
30-day mortality rate than those without COPD 
(4.2% v/s 7%, p=0.14) (8). Interesting data were 
also reported for patients with CAP and concomi-
tant diabetes mellitus. Falguera et al. examined 
prospectively 660 patients with the CAP of which 
106 with diabetes mellitus. The diabetic patients 

Увод и кратък обзор
Въпреки успехите на антибактериалното ле-

чение, пневмониите придобити в обществото 
(ППО) все още са заболяване, свързано с чес-
та хоспитализация и висока смъртност, както 
и с висока консумация на здравни ресурси. 
Ключов момент в оценката на тези пациенти 
е решението за хоспитализация или за амбу-
латорно лечение. Делът на хоспитализирани-
те пациенти зависи от нивото на първична и 
вторична лекарска помощ в съществуващите 
здравни системи. Във Великобритания заболе-
лите от ППО, нуждаещи се от хоспитализация, 
са от 22% до 42%, във Финландия – 42% (2). 
Друг важен момент е решението за хоспитали-
зация в интензивно отделение. Най-често кли-
ничната оценка почива на скалите за тежест на 
пневмониите като CURB-65, IDSA/ATS и PSI (3, 7, 
9). В първите две от тези скали коморбидните 
заболявания не участват в преценката. В PSI са 
включени някои заболявания като туморни за-
болявания, сърдечна недостатъчност, бъбреч-
ни и чернодробни заболявания, които носят 
съответния брой точки. Други обаче чести и 
значими заболявания, като захарният диабет, 
и хроничните белодробни заболявания не 
участват в тази скала за тежест. Това крие риск 
от недооценяване на придружаващите заболя-
вания в клиничния ход на пневмонията.

В научната литература има голям брой пуб-
ликации, изследващи влиянието на отделни 
съпътстващи заболявания върху тежестта и 
прогнозата на ППО. Restrepo и съавт. изследват 
влиянието на ХОББ върху тежестта и прогноза-
та на пациенти, хоспитализирани с ППО и уста-
новяват, че групата пациенти с ХОББ имат по-
висок индекс по PSI (105±32 срещу 87±34). Те 
по-често биват трансферирани към Интензив-
но отделение (25% срещу 18%), имат по-дълъг 
болничен престой и показват по-висока 30 и 90 
дневна смъртност (12). Тези данни са донякъ-
де в противоречие с данните на Pifarre и сътр., 
които установяват по-тежко протичане на ППО 
при пациенти със съпътстващ ХОББ - по-често 
се наблюдава септичен шок, тахипнея, наруше-
ния в кръвно-газовия анализ. Тези пациенти 
имат по-дълъг болничен престой, но въпреки 
това не показват повишена смъртност (11). По-
добни данни съобщават Liapikou и съавт., кои-
то установяват, че болните, хоспитализирани 
с ППО, имащи придружаващ ХОББ, са по-въз-
растни и по-често са получавали антибиотик 
преди хоспитализацията. Те се представят с по-
тежка дихателна недостатъчност и по-висок 
индекс по PSI (118.3 срещу 108.5 за болните без 
ХОББ). Въпреки това болните с ХОББ по-рядко 
имат мултилобарни инфилтрати (21% срещу 
30%) и по-рядко развиват белодробни услож-
нения (14% срещу 24%). В резултат на това па-
циентите с ХОББ не показват  статистически 
значима разлика в 30-дневната смъртност в 
сравнение с болните без ХОББ (4.2% срещу 
7%; р=0.14) (8). Интересни данни се съобщават 
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more often developed some complications such 
as pleural effusion. They were observed to have 
a higher mortality rate, which the authors asso-
ciated with the more frequent development of 
multilobar infiltrates, more often in combination 
with other comorbid conditions, as well as the 
specific diabetes complications like nephropathy 
and angiopathy (6). 

Very few publications, however, monitor the 
cumulative impact of comorbid diseases on the 
clinical course of pneumonia. This cumulative 
effect can be assessed by Charlson comorbidity 
index (CCI). The index was published in 1987 by 
M. Charlson et al. in order to evaluate comorbid 
illnesses, which can alter the risk of mortality for 
the purpose of longitudinal studies (5). At present 
this is the most commonly used index for long-
term evaluating the influence of co-morbid con-
ditions on the mortality of a disease. Its value for 
determining the mortality risk in acute conditions 
is still being investigated. The CCI is presented on 
table 1.

The total score of each patient is calculated 
by summing the points for all diseases that they 
have. It is noteworthy that stable IHD (with the 
exception of myocardial infarction in the chronic 
stage) is not included in the CCI, but in our group 
it is the most common concomitant pathology. 
There is also an age-adjusted CCI in which points 
are added to the score of comorbid illnesses ac-
cording to the age and thus form the final score 
– for the age under 40y. - 0p.; 41-50 y. - 1p.; 51-60y. 
- 2p.; 61-70y. - 3p.; 71-80 y. - 4p.

също за пациенти с ППО и придружаващ за-
харен диабет. Falguera и съавт. изследват про-
спективно 660 пациента с ППО, от които 106 
със захарен диабет. Сред групата диабетици 
по-често се развиват някои усложнения като 
плеврален излив, както и се наблюдава по-
висока смъртност, която авторите свързват с 
по-честото развитие на мултилобарни инфил-
трати, по-често съчетание и с други придружа-
ващи заболявания, както и с някои специфич-
ни за диабета усложнения като нефропатия и 
ангиопатия (6).

Много малък брой публикации обаче про-
следяват кумулативното влияние на комор-
бидните заболявания върху клиничния ход на 
пневмониите. Това кумулативно влияние може 
да се оцени чрез Charlson comorbidity index 
(CCI). Индексът е публикуван през 1987г. от М. 
Charlson и съавт. с цел да се оценят коморбид-
ните заболявания, които могат да променят ри-
ска от смъртност за целите на лонгитудинални 
проучвания (5). По настоящем това е най-често 
използваният индекс за оценка влиянието на 
коморбидните състояния върху смъртността 
от дадено заболяване в по-дългосрочен план. 
Използването му за оценка риска от смъртност 
при остри заболявания като пневмонии тепър-
ва се апробира. Индексът на коморбидностите 
на Charlson е представе на табл. 1.

Общият индекс на всеки пациент се изчислява 
чрез сумиране на точките за всички заболява-
ния, които има. Прави впечатление, че стабил-
ната ИБС (с изключение на миокардния инфаркт 
в хроничен стадий) не е включена в CCI, а в на-
шата проучвана група ИБС е най-честата при-
дружаваща патология. Съществува и съобразен 
с възрастта индекс, при който към индекса на 
коморбидните заболявания се прибавят опре-
делен брой точки според възрастта и така се 
сформира окончателния индекс - под 40г. - 0т.; 
41-50г. - 1т.; 51-60г. - 2т.; 61-70г. - 3т.; 71-80г. - 4т.
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Табл. 1. Индекс на коморбидностите на Charlson.

1 точка

- миокарден инфаркт
- застойна сърдечна недостатъчност
- периферна васкуларна болест
- цереброваскуларна болест
- деменция
- хронична белодробна болест
- съединително тъканна болест
- язвена болест
- захарен диабет без усложнения
- леко чернодробно заболяване

2 точки

- захарен диабет с усложнения
- умерено тежко и тежко бъбречно заболяване
- хемиплегия
- левкемия
- малигнен лимфом
- солиден тумор без метастази

3 точки - средно тежко и тежко чернодробно заболяване

6 точки
- солиден тумор с метастази
- СПИН

Table 1. Charlson comorbidity index.

1 point

- Myocardial infarction
- Congestive heart failure
- Peripheral vascular disease
- Cerebrovascular disease
- Dementia
- Chronic pulmonary disease
- Connective tissue disease
- Ulcer disease
- Diabetes without complications 
- Mild liver disease

2 points

- Diabetes with end organ damage
- Moderate or severe renal disease
- Hemiplegia
- Leukemia
- Lymphoma
- Any solid tumor without metastases

3 points - Moderate or severe liver disease

6 points
- Metastatic solid tumor
- AIDS
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Фиг. 1. Честота на коморбидните заболявания при 
пациенти с ППО

1. Исхемична болест на сърцето; 2. Захарен диабет; 3. Хронична 
сърдечна недостатъчност; 4. Цереброваскуларни заболявания;  
5. Хронично бъбречно заболяване; 6. Хронично белодробно 
заболяване; 7. Хронична бъбречна недостатъчност; 8. Хронично 
чернодробно заболяване; 9. Язвена болест и ГЕРБ; 10. Злокачествени 
заболявания; 11. Съединително тъканни болести; 12. Малигнени 
хемопатии.

Fig. 1. Incidence of comorbidities in patients with CAP

1. Ischemic heart disease; 2. Diabetes mellitus; 3. Chronic heart failure;  
4. Cerebrovascular disease ; 5. Chronic kidney disease; 6. Chronic 
pulmonary disease; 7. Chronic renal failure; 8. Chronic liver disease;  
9. Ulcer disease and GERD; 10. Malignancies; 11. Connective tissue 
diseases; 12. Hematological malignancies 

Pereira и съавт. проучват влиянието на ко-
морбидните заболявания, оценени чрез CCI 
върху изхода на пациенти с тежка ППО. Те 
проследяват 556 пациента, които отговарят 
на критериите за тежка пневмония и са хос-
питализирани в Интензивните отделения на 
14 португалски болници за 12-месечен пери-
од. Коморбидитет са имали 70% от пациен-
тите. Най-чести придружаващи заболявания 
са били захарен диабет, хронична дихателна 
недостатъчност и алкохолизъм. Авторите из-
числяват средния CCI за групата - 4. Чрез уни-
вариантен анализ установяват, че наличието 
на поне една коморбидност удвоява риска за 
вътреболнична смъртност, като най-голямо 
значение имат карцином, хронична бъбречна 
недостатъчност и неврологични заболявания. 
Средния CCI за починалите - 5, е статистиче-
ски значимо по-висок от този на оцелелите 
- 3; р<0.001) (10). Cabrera и съавт. изследват 
способността на CCI съобразен с възрастта да 
предвижда неблагоприятен резултат от ППО и 
го сравняват с основните скали CURB-65 и PSI. 
Под неблагоприятен резултат се разбира на-
стъпване на смърт в рамките на 30 дни, транс-
фер към ИО, болничен престой по-дълъг от 7 
дни и повторна хоспитализация в рамките на 
30 дни. Изследвани са 539 пациента, от кои-
то 15.77% са починали в рамките на 30 дни и 
14.1% са били трансферирани към интензив-
но отделение. Авторите установяват, че трите 
скали CURB-65, PSI и CCI са добри предиктори 
на 30-дневна смъртност (АUC за всяка е съотв. 
0.735; 0.770; 0.765), на трансфериране към ИО 
(съотв. АUC= 0.603; 0.652; 0.647) и на продъл-
жителност на болничния престой (АUC= 0.578; 
0.607; 0.612). Нито една от трите скали не пред-
вижда статистически значимо настъпване на 
рехоспитализация (4).

Pereira et al. examined the influence of comor-
bid disorders assessed by CCI on the outcome of 
patients with severe CAP. They investigated 556 
patients who met the criteria for severe pneumo-
nia and were hospitalized in intensive care units 
of 14 Portuguese hospitals for 12-month period. 
70% of the patients had comorbidities. The most 
frequent comorbidities were diabetes mellitus, 
chronic respiratory failure and alcoholism. The 
authors calculated the average CCI for the group - 
4. By univariate analysis they established that the 
presence of at least one comorbidity doubled the 
risk of in-hospital mortality, the most important 
were carcinoma, chronic renal failure, and neuro-
logical diseases. Average CCI of the deceased was 
significantly higher than that of survivors (5 v/s 3, 
p<0.001) (10). Cabrera et al. investigated the abil-
ity of CCI-adjusted to age to predict adverse re-
sults of CAP and compared it with the basic scales 
CURB-65 and PSI. Adverse results meant death 
within 30 days, transfer to ICU, hospital stay lon-
ger than 7 days and re-hospitalization within 30 
days. 539 patients were studied, 15.77% of which 
died within 30 days, and 14.1% were transferred 
to the ICU. The authors concluded that the three 
scales CURB-65, PSI and CCI are good predictors 
for 30-day mortality (AUC for each is resp. 0.735; 
0.770; 0.765), for transfer to ICU (AUC= 0.603; 
0.652; 0.647 resp.) and for length of hospital stay 
(AUC= 0.578; 0.607; 0.612). None of the three 
scales can significantly predict re-hospitalization 
(4).
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Цел: Целта на нашето проучване е да уста-
нови честотата на коморбидните заболявания 
сред хоспитализирани пациенти с ППО, както и 
да оцени влиянието им върху тежестта и прог-
нозата на пневмонията. 

Материал и методи: Ретроспективно са 
проучени 408 пациента, хоспитализирани с 
ППО в клиника по Пневмология и фтизиатрия 
на МБАЛ ”Св. Марина” – Варна през 2013г. Дан-
ните са обработени с SPSS-17.

Резултати: Изследваните болни са на средна 
възраст 61.3г.±16.7г.. Мъжете са 59.6% (n=243), 
а жените – 40.4 %. Придружаващи заболявания 
са имали 74.75%. Най-честите от тях са: ИБС - 
29.7%, захарен диабет - 26.2%, ХСН - 19.9%, це-
реброваскуларни заболявания - 19.6%. и др. 
(Фиг.1).

Наличието на неусложнена хипертонична 
болест не е включено сред изследваните ко-
морбидни заболявания, а в групата пациенти 
с ИБС са включени такива със стабилна фор-
ма на заболяване - ангина пекторис при уси-
лие, миокарден инфаркт в хроничен стадий, с 
коронарно стентиране или аорто-коронарен 
байпас. Други по-рядко срещани заболявания 
сред изследваната група пациенти са хрони-
чен етилизъм, психични заболявания, паркин-
сонова болест и епилепсия, обезитас, дефор-
мации на гръдния кош.

Пациентите с коморбидности по-често попа-
дат в по-тежки групи по PSI, CURB-65 и IDSA/ATS. 
По CURB-65 в по-високо рисковите групи 3, 4 и 
5 попадат 26.3% от пациентите с коморбидно-
сти и само 4.2% от групата без коморбидности. 
По PSI в групи 4 и 5 попадат 50.8% от пациен-
тите с коморбидности и само 4.9% от тези без 
коморбидности. От всички пациенти като та-
кива с тежка пневмония по IDSA/ATS са класи-
фицирани 18.9%. Пациентите с коморбидности 
развиват тежка пневмония в 24.1% от случаите, 
а тези без коморбидности само в 2%.

От цялата група изследвани пациенти летал-
но завършват 46 случая (11.3%). При нискорис-
ковите групи по CURB-65 0-2 т. при наличие на 
коморбидни заболявания смъртността възли-
за на 5.8%. Тази смъртност е леко по-висока в 
сравнение с данни от нашата клиника за пре-
дходен период - 2011-2012 г., където смърт-
ността в тази група възлиза на 4.6%. (1). При 
CURB-65 група 3-5 смъртността при наличие на 
коморбидни заболявания възлиза на 48.5%. В 
групи 4 и 5 по PSI и с наличие на коморбидни 
заболявания смъртността е 27%. Само в 2 от 
летално завършилите случаи пациентите са 
били без коморбидности. Първият случай е на 
мъж на 59г., класифициран в група 1 по CURB-
65, група 2 по PSI, и като лека пневмония по 
IDSA/ATS. Загива на третия ден с прояви на ос-
тро кървене от ГИТ без анамнеза за предхож-
дащо заболяване на храносмилателната сис-
тема. Вторият летален случай на пациент без 
придружаващи заболявания е на мъж на 65г. 
Той е класифициран като тежка пневмония - по 

Aim: To determine the frequency of comorbid 
diseases among hospitalized patients with CAP 
and assess their impact on the severity and prog-
nosis of pneumonia. 

Materials and Methods: 408 patients hospi-
talized with CAP in the Clinic of Pneumology and 
Phthisiatry in MHAT "St. Marina" - Varna for the pe-
riod of 1 year (2013) were retrospectively studied. 
Data were analyzed with SPSS.17. 

Results: The average age of the studied pa-
tients was 61.3±16.7 years. Male were 59.6% 
(n=243), female - 40.4%. Comorbidities had 
74.75%. The most common were: ishaemic heart 
disease-29.7%, diabetes mellitus - 26.2%, conges-
tive heart failure - 19.9%, cerebrovascular diseas-
es - 19.6% and others (Fig. 1).

The presence of uncomplicated hypertention 
disease was not included in the studied comor-
bidities, and the group of patients with ischemic 
heart disease included those with stable form of 
the disease – stabile angina, myocardial infarction 
in the chronic stage, coronary stent or coronary 
artery bypass surgery. Other less common dis-
eases among the studied group were alcoholism, 
mental illnesses, Parkinson's disease, epilepsy, 
obesity and deformities of the chest.

Patients with comorbidities more often fell into 
high risk groups of PSI, CURB-65 and IDSA/ATS. 
According to CURB-65 in the high risk groups 3, 
4 and 5 fell 26.3% of the patients with comorbidi-
ties, and only 4.2% of the group without comor-
bidities. In the PSI groups 4 and 5 fell 50.8% of 
the patients with comorbidities, and only 4.9% 
of those without comorbidities. IDSA/ATS criteria 
classified 18.9% of all patients as severe pneumo-
nia. Patients with comorbidities developed severe 
pneumonia in 24.1% of the cases, while those 
without comorbidities – in only 2%. 

In the studied group died 46 patients (11.3%). 
In the CURB-65 low risk groups (0-2 points), when 
comorbidities were present, mortality reached up 
to 5.8%. This mortality was slightly higher in com-
parison with data from our clinic for the period 
2011-2012 where the mortality rate was 4.6% (1). 
In CURB-65 group 3-5 mortality in the presence 
of comorbid diseases reached up to 48.5%. In 
PSI groups 4 and 5, and the presence of comor-
bid disease, mortality was 27%. Only two of the 
lethal cases were without comorbidities. The first 
case was a 59-year-old man, classified in group 1 
according to CURB-65, group 2 according to PSI, 
and non-severe pneumonia according to IDSA/
ATS criteria. He died on the third day with mani-
festations of acute GI bleeding without a history 
of prior gastrointestinal disease. The second fatal 
case without comorbidities was a 65-year-old 
man. He was classified as severe pneumonia - 
CURB-65 group 4, PSI group 5 (145 points) and 
IDSA/ATS - as severe pneumonia. He developed 
multiorgan failure – acute respiratory failure, 
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acute renal failure, arrhythmias.

To assess the cumulative impact of comorbid 
diseases we calculated Charlson comorbidity in-
dex (CCI) for each patient. The average value was 
1.72 (from 0 to 10 points). Patients were divided 
into four groups according to their level of comor-
bidity - low (0p.) - 150 patients (36.8%); moderate 
(1-2 p.) – 149 patients (36.5%); high - (3-4 p.) - 68 
patients (16.7%); and very high (≥5p.) - 41 pa-
tients (10.0%) (Fig. 2).

According to different levels of comorbidity pa-
tients transferred to ICU were divided as follows: 
low level - only  5.5% of the group were treated in 
ICU; moderate - 15.4%; high - 33.8%; and very high 
- 61% of the group were treated in ICU (Fig. 3).

Acute respiratory failure developed 16% of the 
group with CCI 0 points; 28.9% of the group with 
CCI 1-2 points; 54.4% of the group with CCI 3-4 
points; and 65.9% of the group with CCI ≥5 points 
respectively (Fig. 4).

CURB-65 - 4 група; по PSI - 5 група (145т.); и по 
IDSA/ATS - като тежка пневмония. Развива кар-
тина на мултиорганна недостатъчност – ОДН, 
ОБН, ритъмни нарушения.

За оценка на кумулативното влияние на ко-
морбидните заболявания за всеки пациент е 
изчислен индекс на Charlson за коморбидните 
заболявания (CCI). Средната му стойност е 1.72 
(от 0 до 10т.). Болните са разпределени в чети-
ри групи според нивото им на коморбидност 
- ниско (0т.) – 150 пациента (36.8%), умерено - 
(1-2 т.) – 149пациента (36.5%), високо - (3-4 т.) – 
68 пациента (16.7% ) и много високо (≥5т.) – 41 
пациента (10%) (Фиг. 2). 

Според различните нива на коморбидност 
преминалите през ИРО пациенти се разделят 
както следва: ниско ниво - само 5.5% от групата 
попадат в ИРО, умерено - 15.4%, високо - 33.8% 
и много високо - 61% от групата попадат в ИРО 
(Фиг. 3).

Според различните нива на коморбидност 
остра дихателна недостатъчност развиват съ-
ответно - 16% от групата с ССI 0 точки; 28.9% от 
групата с 1-2 точки; 54.4% от групата с 3-4 точки 
и 65.9% от групата с ≥5 точки (Фиг. 4).

Фиг. 2. Разпределение на пациентите според CCI.
Fig. 2. Distribution of the patients according to CCI.

Фиг. 4. Разпределение на пациентите с ОДН според 
CCI.
Fig. 4. Distribution of the  patients with ARF according 
to CCI.

Фиг. 3. Разпределение на преминалите през ИРО 
според CCI.
Fig. 3. Distribution of the patients in ICU .according to 
CCI.

Фиг. 5. Разпределение на починалите  според CCI.
Fig. 5. Distribution of the deceased according to CCI.
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For deceased in the hospital patients, according 
to the different levels of CCI the distribution is as 
follows:  0p. - 3.3%; 1-2 p. -6%; 3-4 p. - 22.1%; and 
≥5p. - 41.5% (Fig. 5).

From these figures we can observe that the 
patients with higher CCI more often developed 
some complications as acute respiratory failure, 
they were transferred to ICU more often and had a 
higher in-hospital mortality rate. The average val-
ue for CCI for the patients in ICU was significantly 
higher than that of patients treated in a general 
ward – 3.08 v/s 1.29 (χ2=72.9, p<0.001). CCI of the 
deceased was also significantly higher than that 
of the survivors – 3.24 v/s 1.41 (χ2=58.8, p<0.001).

We built ROC-curves to assess the predictive 
value of the different scales CURB-65, PSI, IDSA/
ATS and CCI for the in-hospital mortality and for 
the need of intensive care. Specificity and sensi-
tivity were evaluated by the area under the curve 
(AUC - area under the curve). We found that the 
highest predictive value for in-hospital mortality 
have IDSA/ATS and PSI, followed by CURB-65 and 
CCI (AUC for the four scales are respectively 0.869; 
0.861; 0.849 and 0.759) (Fig. 6).

PSI has the best predictive value for the need 
of intensive care followed by CURB-65, IDSA/ATS 
and CCI (AUC are respectively 0.865; 0.847; 0.838; 
0.753, p<0.001 for all scales) (Fig. 7).

Although CCI has a lower AUC when compared 
to the other three scales, its predictive value is 
high. CCI could be used as an additional criterion 
in the evaluation of hospitalized patients with 
CAP.

За починалите по време на пролежаване-
то пациенти според различните нива на ССI 
разпределението е следното - 0т. - 3.3%, 1-2 т. 
- 6.0%, 3-4т. - 22.1% и ≥5 - 41.5% (Фиг. 5).

От тези графики е видно, че пациентите с по-
висок CCI по-често развиват някои усложнения 
като остра дихателна недостатъчност, по-често 
попадат в ИРО и имат по-висока вътребол-
нична смъртност. Средната стойност на CCI за 
преминалите през ИРО - 3.08, е статистически 
значимо по-висока от тази на лекуваните в 
общо отделение - 1.29 (χ2=72.9, р <0.001). CCI 
за починалите - 3.24, също е статистически зна-
чимо по-висок от този на преживелите - 1.41 
(χ2=58.8, р<0.001). 

За да оценим предиктивната стойност на от-
делните скали PSI, CURB-65, IDSA/ATS и CCI по 
отношение на вътреболничната смъртност и 
на нуждата от интензивно лечение построих-
ме ROC-криви. Специфичността и чувствител-
ността са отразени чрез площта под кривата 
(AUC – area under the curve). Установихме, че 
най-висока предиктивна стойност по отноше-
ние на общата вътреболнична смъртност имат 
IDSA/ATS и PSI, следвани от CURB-65 и CCI (AUC 
за четирите скали са съответно 0.869; 0.861; 
0.849 и 0.759, р<0.001 за всички скали) (Фиг. 6).

Като предиктор на необходимостта от интен-
зивно лечение най-висока стойност има PSI, 
следвана от CURB-65, IDSA/ATS и CCI (AUC са 
съответно 0.865; 0.847; 0.838 и 0.753, р<0.001 за 
всички скали) (Фиг. 7).

Въпреки, че CCI има по-ниска AUC в сравне-
ние с другите три скали, неговата предиктивна 
стойност е висока. CCI би могъл да се използ-
ва като допълнителен критерий в оценката на 
хоспитализираните болни с ППО.

Фиг. 6. Предиктивна стойност на скалите за тежест 
на ППО за вътреболнична смъртност.
Fig. 6. Distribution of the  patients with ARF according 
to CCI.

Фиг. 7. Предиктивна стойност на скалите на тежест 
на пневмониите за необходимостта от интензивно 
лечение.
Fig. 7. Distribution of the deceased according to CCI.
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Обсъждане и заключение
Най-честите коморбидни заболявания при 

хоспитализирани пациенти с ППО са ИБС, за-
харен диабет, ХСН и цереброваскуларни за-
болявания. Нашето проучване потвърди, че 
пациентите с коморбидни заболявания по-
често попадат в по-високорисковите групи 
по PSI, CURB-65 и IDSA/ATS. Смъртността във 
всяка една от различните групи по тежест е 
по-висока при пациенти с коморбидности, в 
сравнение с пациентите в същата група без 
коморбидности. Пациентите с по-висок индекс 
по CCI по-често попадат в ИРО, по-често разви-
ват усложнения като остра дихателна недос-
татъчност и имат по-висока смъртност. Сред-
ният CCI за лекуваните в ИРО и за починалите 
е  статистически значимо по-висок от този за 
лекуваните в общо отделение и респ. за почи-
налите. Въпреки по-ниската стойност на AUC 
за CCI той има добра предиктивна стойност 
за вътреболнична смъртност и за необходи-
мостта от интензивно лечение. Кумулативната 
тежест на коморбидните заболявания оценена 
чрез CCI може да се използва като допълните-
лен метод към основните скали за тежест на 
ППО и да подпомогне вземането на клинични-
те решения за хоспитализация или за трансфер 
към ИРО.

Discussion and conclusion
The most common comorbid conditions in hos-

pitalized patients with CAP are IHD, diabetes mel-
litus, chronic heart failure and cerebrovascular 
disease. Our study confirmed that patients with 
comorbidities more often are classified in high 
risk groups according to PSI, CURB-65 and IDSA/
ATS. The mortality in each of the different groups 
was significantly higher in patients with comor-
bidities, compared to patients in the same group 
without comorbidities. Patients with higher CCI 
scores were transferred to ICU more often. They 
developed complications such as acute respirato-
ry failure more often and have a higher mortality 
rate. The average CCI for those treated in ICU and 
for the deceased was significantly higher than for 
those treated in a general ward and for the survi-
vors respectively. Despite the lower value of AUC 
CCI is a good predictive tool for in-hospital mor-
tality and for the need of intensive care. The cu-
mulative burden of comorbid diseases assessed 
by CCI can be used as an additional method to the 
basic scales and can support clinical decisions for 
hospitalization or transfer to the ICU.
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Резюме 
Описваме рядък случай на мултилокуларна киста на тимусната жлеза у 54-годишен мъж, раз-

вила се безсимптомно, открита случайно по време на хирургична интервенция по повод на 
протезиране на увредени при инфекциозен ендокардит митрална и аортна клапи. Акцент е 
поставен върху диференциално-диагностичните особености между уни- и мултилокуларните 
тимусни кисти по отношение на техния произход, морфология, връзка с възпалителни и нео-
пластични процеси, клиника и лечение.

Ключови думи: мултилокуларна киста, диференциално-диагностични особености, морфоло-
гия
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Abstract
We present a rare case of multilocular cyst of the thymus gland in a 54 year old man that developed 

asymptomatically. It was discovered by accident during surgery on the occasion of prosthetics 
replacement of damaged by infective endocarditis, mitral and aortic valves. Emphasis is placed on 
differential diagnostic features between the uni- and multilocular thymic cysts in terms of their origin, 
morphology, association with inflammatory and neoplastic processes, clinic and treatment.

Key words: multilocular cyst, differential diagnostic features, morphology
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DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC ASPECTS OF 
THE THYMIC UNI- AND MULTILOCULAR 
CYSTS (WITH CONTRIBUTION OF A 
NEW CASE)

Thoracic Medicine
Volume VI, September 2014, Issue 3

Увод
Бенигнените тимусни кисти са редки, пред-

ставляват около 3% от образуванията, анга-
жиращи предния медиастинум (1). Те могат да 
бъдат вродени или придобити (2, 7). Унилоку-
ларните кисти (УЛК) са типично вродени и не 
показват белези на възпалителен процес. Мул-
тилокуларните кисти (МЛК) са придобити и ха-
рактерно за тях е наличието на възпалителни 
промени в стената им. Те са дебелостенни, чес-
то с фибропластични изменения и относител-
но по-рядко – с прояви на лимфофоликуларна 
хиперплазия. 
Цел

Разграничаванета на УЛК от МЛК е същест-
вено, поради това че последните могат да ре-
цидивират, да са асоциирани с различни нео-
пластични процеси и да прорастват в съседни 
структури, имитиращи злокачествен процес.
Материали и методи:

Литературна справка на кистичните лезии на 
тимуса, с описание на мултилокуларна киста, 
открита по време на хирургична интервенция 
по повод на левостранно клапно протезиране. 
По време на операцията в предния медиасти-
мум се намира уголемена тимусна жлеза, която 
тотално се екстирпира и се изпраща за пато-
морфологично изследване.
Резултати

Ние имахме възможността да наблюдава-
ме МЛК на гръдната жлеза у 54-годишен мъж. 
Пациентът е преведен в УБ Лозенец с данни за 
инфекциозен ендокардит, с отчетлива левко-
цитоза (22 000/mm3 – и олевяване), повишен 
CRP – 83mmol/l и данни за анемичен синдром. 
При постъпването са взети три последоватeл-
ни хемокултури, изолиран е алфа хемолити-
чен стрептокок и е започната антибиотична 
терапия. След едномесечен курс болният е 
афебрилен, но с данни за левостранно клапно 
увреждане, поради което се взема решение за 
митрално клапно протезиране и интраопера-
тивна преценка на аортната клапа.

След направената стернотомия в предния 
медиастинум се намира уголемена тимусна 
жлеза с възловато променена поърхност. Взе-
то е решение за тотална екстирпация на тиму-
са, като материалът е изпратен за патоморфо-
логично изследване.

Извършено е аортно и митрално клапно 
протезиране, като 6 месеца след операцията 
ехографските данни сочат запазени левока-
мерна систолна и клапна функции.

При макроскопското изследване на тимусна-
та жлеза се описа възловат налобен материал 
с размери 5.0/4.0/2.5 сm, съдържащ кистични 
участъци с дебелина на стената им от 2 до 7 
mm, изпълнени с мътновата пихтиеста мате-
рия.

Хистологично: Мултилокуларни кистични 
лезии на тимуса, тапицирани от нискокубичен, 
многослоен плосък и цилиндричен ресничест 
епител, изпълнени с еозинофилна безклетъчна 

Introduction
Benign thymic cysts are rare, representing 

about 3% of the formations located in the front 
mediastinum (1). They may be congenital or ac-
quired (3, 7). Unilocular cysts (ULC) are typically 
inherited and they do not show signs of inflam-
mation. Multilocular cysts (MLC) were acquired 
and the presence of inflammatory changes in 
their wall is very specific. They are thick, often 
with fibrous changes and relatively rare - with 
signs of lymphofollicular hyperplasia. 

Aims
The differentiation of  ULC from MLC is crucial, 

because of the ability of the MLC to reoccur, to be 
associated with a variety of neoplastic processes, 
and to grow into adjacent structures, mimicking 
malignancy.
Material and methods

Literature data of the cystic thymic lesions, 
with description of a multilocular cyst which was 
found during surgery on the occasion of left sid-
ed valvular replacement. During the operation in 
the front mediastinum an enlarged thymus gland 
was discovered, totally extirpated and sent for 
pathomorphological examination.

Results
We had the opportunity to observe MLC of 

the mammary gland in a 54-year-old man. The 
patient is transported into “Lozenetz” University 
Hospital with data for infective endocarditis, with 
distinct leukocytosis (22 000/mm3 - with left shift), 
increased CRP - 83mmol/l and data for anemic 
syndrome. Upon admission three blood cultures 
were taken one after another. Alpha-hemolytic 
streptococcus was isolated and antibiotic therapy 
was initiated. After one month of treatment the 
patient was afebrile, but with evidence of left 
sided valvular damage, therefore a decision was 
made for a mitral valve replacement and intraop-
erative assessment of the aortic valve.

After the performed sternotomy an enlarged 
thymus gland with a knot-like modified surface 
was found in the front mediastinum. A total extir-
pation of the thymus was decided and the materi-
al was sent for pathomorphological examination.

Aortic and mitral valve replacement was per-
formed and six months after the surgery the ul-
trasound data indicated preserved left ventricular 
systolic and valvular function.

The macroscopic examination of the thymus 
gland showed nodulated material with lots of 
lobes with the following dimensions 5.0/4.0/2.5 
cm containing cystic sections with a thick wall 
from 2 to 7 mm, filled with turbid gelatinous ma-
terial.

Histologically: Multilocular cystic lesions of 
the thymus, covered with a low cubic, squamous 
and cylindrical ciliary epithelium filled with eo-
sinophilic acellular material, containing extracted 
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материя, съдържаща екстрахирани холестеро-
лови естери. В отделни участъци на стената на 
кистите се установяват възпалителни измене-
ния и прояви на лимфофоликуларна хиперп-
лазия с формиране на герминативни центрове, 
Хасалеви телца, в други зони – фибропластич-
но задебеляване на стената (фиг. 1-4).
Обсъждане

Около 1-3% от туморите, локализирани в 
предния медиастинум, са представени от уни- 
и мултилокуларните кистични лезии на тимуса 
(5). Унилокуларните са вродени, докато мулти-
локуларните – придобити, реактивни лезии.  

МЛК са изградени от дебелостенни кухинни 
образувания, често показващи фибропластич-
ни изменения в околните тъкани, с формира-
не на адхезии (7), като последните могат да 
симулират инвазия на гръдната жлеза от зло-
качествен процес. Те най-често са реактивни, 
понякога се съчетават с неоплазми на тимуса 
- тимоми (4) и тимокарциноми, болест на Хо-
джкин, герминативноклетъчни тумори на ме-
диастинума и др. (7). В до около половината от 
пациентите с нодуларната склерозираща фор-

cholesterol esters. In some sections of the wall of 
the cysts there were inflammatory changes and 
manifestation of lymphofollicular hyperplasia 
with formation of germinal centers, Hassall cor-
puscle, in other areas - fibrous thickening of the 
wall (Fig. 1-4).  

Discussion
Approximately 1-3% of the tumors located in 

the anterior mediastinum are represented by uni- 
and multilocular cystic lesions of the thymus (5). 
Unilocular cysts are present form birth while mul-
tilocular  are acquired reactive lesions.

MLC are made of thick walled cavity formations 
often with fibrous changes in the surrounding tis-
sues, with the formation of adhesions (7), the lat-
ter could simulate the invasion of the thymus of a 
malignant process. Most often they are reactive, 
sometimes combined with thymic neoplasms - 
thymoma (4) and thymic carcinoma, Hodgkin's 
disease, germ cell tumors of the mediastinum 
and etc.(7). In up to about half of the patients with 
nodular sclerotic form of Hodgkin's disease or 
seminoma, developed in front mediastinum were 

Фиг. 1. Кисти, тапицирани от многослоен плосък и 
нискокубичен епител (ХЕ, x40).
Fig. 1. Cysts covered by squamous and low cubic 
epithelium (HE, x40).

Фиг. 3. Прояви на лимфофоликуларна хиперплазия 
(с наличност на герминативен център) и екстрахи-
рани холестеролови кристали от съдържимото на 
кистите (ХЕ, x40).
Fig. 3. Signs of lymphofollicular hyperplasia (with 
availability of germinal center) and cholesterol crystals 
extracted from the contents of the cysts (HE, x40).

Фиг. 2. В други участъци епителната тапицировка е 
представена от цилиндричен ресничест епител (ХЕ, 
x200).
Fig. 2. In other areas the covering epithelium is 
presented by a cylindrical ciliary epithelium (XE, x200).

Фиг. 4. Хасалево телце (ХЕ, x200).
Fig. 4. Hassal corpuscle (HE, x200).
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ма на болестта на Ходжкин или семином, раз-
вили се в предния медиастинум, се откриват 
кистични изменения, хистологично идентични 
с идиопатичните МЛК на тимуса (7). Кистичните 
тератоми макроскопски също могат до голяма 
степен да наподобяват МЛК, но наличието на 
зряла мастна и хрущялна тъкан, и „зъбоподоб-
на” калцификация в такъв тип лезии, насочват 
към диагнозата тератом. 

МЛК на тимусната жлеза са наблюдавани и 
при миастения гравис, СПИН и някои автои-
мунни заболявания като ревматоиден артрит, 
системен лупус еритематодес, синдром на 
Сьогрен и тиреоидит на Хашимото (3, 6). Хис-
тологично рядко при тях се наблюдава лим-
фофоликуларна хиперплазия с формиране на 
герминативни центрове и наличност на Хаса-
леви телца.

Suster и Rosai (7) смятат, че МЛК са резултат 
най-вероятно на кистична дилатация на тимус-
ни структури, включително на Хасалеви телца, 
под влияние на възпалителен процес, който 
често е идиопатичен, въпреки че в някои от 
случаите има специфичен характер – напри-
мер HIV (6), а в други - са асоциирани с авто-
имунни заболявания. Описаният от нас случай 
се развива у 54-годишен мъж с диагностици-
ран инфекциозен ендокардит, ангажирал мит-
ралната и аортна клапи на сърцето. При мик-
робиологичното изследване е изолиран алфа 
хемолитичен стрептокок.

Лимфофоликуларната хиперплазия е рядък 
морфологичен белег (8), имащ важно значе-
ние за разграничаването на УЛК (при които по 
правило липсва) от МЛК, където наличието му 
още веднъж потвърждава връзката им с пред-
шестващ възпалителен процес. При наблюда-
ваният от нас случай такава хиперплазия се 
откри, като тя бе изразена в голяма степен - с 
формиране на герминативни центрове.

Този вид кистични образувания протичат 
безсимптомно, откриват се случайно при из-
следвания или хирургични манипулации по 
друг повод, както е при нашия пациент. Лече-
нието включва хирургична ексцизия, като при 
МЛК последната трябва да бъде в по-широки 
граници, поради риск от рецидив и възмож-
ност за асоциираност с неопластичен процес.

Диференциално-диагностичните аспекти, 
както и различия по отношение на клиниката и 
лечението, между УЛК и МЛК на тимусната жле-
за са отразени по-подробно в табл. 1.

detected cystic changes histologically identical 
with idiopathic MLC of the thymus (7). Cystic tera-
toma macroscopically can also greatly resemble 
MLC, but the presence of mature adipose tissue 
and cartilage, and "teeth-like" calcification in this 
type of lesions lead to diagnosis teratoma.

 MLC of the thymus gland were seen in my-
asthenia gravis, AIDS, and some autoimmune 
diseases such as rheumatoid arthritis, systemic 
lupus erythematosus, Sjögren's syndrome and 
Hashimoto's thyroiditis (3, 6). Histologically they 
are rarely seen lymphofollicular hyperplasia with 
formation of germinal centers and the availability 
of Hassall corpuscle.

Suster and Rosai (7) believe that MLC result 
probably of cystic dilatation of the thymic struc-
tures, including Hassall corpuscles, under the 
influence of the inflammatory process that is 
often idiopathic, although in some cases it has 
a specific character - for example, HIV (6), and in 
other - are associated with autoimmune diseases. 
The case described by us develops in 54-year-old 
man diagnosed with infective endocarditis, with 
involvement of the mitral and aortic valves of the 
heart. The microbiological testing isolated Alpha-
hemolytic Streptococcus.

The lymphofollicular hyperplasia is a rare mor-
phological feature (8) having important role in 
distinguishing the ULC (in which generally it is not 
present) form the MLC where its presence once 
again confirms their relationship with preceding 
inflammatory process. In the case observed by us 
hyperplasia was found, it was expressed in a large 
degree - with the formation of germinal centers.

This type of cystic formations do not have 
symptoms, they are discovered accidentally in 
research or surgical procedures on another occa-
sion, as in our patient. Treatment includes surgi-
cal excision, and in MLC the latter should be more 
widely because of the risk of recurrence and the 
possibility of association with neoplastic process.

Differential diagnostic aspects and differences 
in the clinical aspects and treatment between 
ULC and MLC of the thymus gland are shown in 
detail in Table 1.

DIFFERENTIAL DIAGNOSTIC ASPECTS OF 
THE THYMIC UNI- AND MULTILOCULAR 
CYSTS (WITH CONTRIBUTION OF A 
NEW CASE)

Thoracic Medicine
Volume VI, September 2014, Issue 3

case 
presentations



54

Книгопис:
References:
 
1. Davis R.D., Oldham H.N., Sabiston D.C. Primary cysts and neoplasms of the mediastinum: recent changes in clinical presentation, methods of diagnosis, management and results. Ann Thorac Surg 1987; 

44:229-237.
2. Indeglia R.A.,Shea M.A., Grage T.B. Congenital cysts of the thymus gland. Arch Surg 1967; 94:149-152.
3. Izumi H., Nobukawa B., Takahashi K., et al. Multilocular thymic cyst associated with follicular hyperplasia: clinicopathologic study of 4 resected cases. Hum Pathol 2005; 36:841-844.
4. Liang S.B., Ohtsuki Y., Sonobe H., et al. Multilocular thymic cysts associated wth thymoma: a case report. Path Res Pract 1996; 192:1283-1287.
5. Mediastinum R. J., Ackerman’s Surgical Pathology, 8th Edition, Mosby, New York, 1996.
6. Mishalani S.H., Lones M.A., Said J.W. Multilocular thymic cyst: a novel thymic lesion  associated with human immunodeficiency virus infection. Arch Pathol Lab Med 1995; 119:467-470.
7. Suster S., Rosai J. Multilocular thymic cyst: an acquired reactive process – study of 18 cases. Am J Surg Pathol 1991; 15:388-398.
8. Yoon N., Jeong J., Han J., Kim J., et al. Multilocular thymic cyst with prominent lymphoid follicular hyperplasia: a case report. J Lung Cancer 2012; 11(1): 45-47.

Кореспонденция:
Д-р Димитър Методиев

Медицински Университет София 
Катедра по Съдебна медицина  

и Деонтология
бул. Георги Софийски 1

София - 1431, България

Correspondence:
Dr Dimitar Metodiev

Department of Forensic Medicine  
and Deontology

Medical University - Sofia
St Georgi Sofiiski 1 str

Sofia 1431
Bulgaria 

e-mail: dr.dmetodiev@yahoo.com

ДИФЕРЕНЦИАЛНО- 
ДИАГНОСТИЧНИ АСПЕКТИ  

НА УНИ- И МУЛТИЛОКУЛАРНИТЕ 
КИСТИ НА ТИМУСА  

(С ПРИНОС НА НОВ СЛУЧАЙ)

Торакална Медицина
Том VI, септември 2014, бр.3

случаи от 
клиничната 

практика

Табл. 1. Диференциално-диагностични аспекти на уни- и мултилокуларните кистични лезии на тимуса.

Различия по отношение на: Унилокуларни кистични лезии на 
тимуса Мултилокуларни кистични лезии на тимуса

1. Произход Вродени Придобити

2. Честота 1-3% от всички образувания, локализирани 
в предния медиастинум По-редки от унилокуларните

3. Стена на кистата и епител-
на тапицировка

Тънкостенни, тапицирани от нискокубичен, 
цилиндричен или (по-рядко) многослоен 
плосък епител

Дебелостенни, често с фибропластични изменения; 
тапицирани от многослоен плосък, нискокубичен или 
цилиндричен ресничест епител

4. Съдържимо Ясно течно Мътновато желатинозно 

5. Връзка с възпалителен 
процес Липсва По правило са налице белези на остър и/или хроничен 

възпалителен процес

6. Връзка с неопластични 
процеси на тимуса Не е установена Възможна е, поради което е важно серийно изследва-

не на биопсичния материал - за изключване на такава

7. Прояви на тимусна хипер-
плазия Липсват Възможна, включително с прояви на лимфофолику-

ларна хиперплазия

8. Калцификати – при 
извършването на инстру-
ментални изследвания

Липсват Редки, ако се открият, е необходимо изключването на 
туморен процес на тимуса

9. Клиника
Обикновено протичат безсимптомно, 
откриват се случайно при извършването на 
инструментални изследвания по друг повод

По-често се проявяват с болки в гърдите, диспнея, 
повишаване на телесната температура или хемоптиза

10. Лечение Хирургична ексцизия
Хирургична ексцизия в широки граници, поради: 
- риск от рецидив;
- възможност за съчетание с неопластичен процес.

Table 1. Differential diagnostic aspects of uni- and multilocular cystic lesions of the thymus.

Differences in: Unilocular cystic lesions of the thymus Multilocular cystic lesions of the thymus

1. Origin Congenital Acquired 

2. Frequency 1-3% of all formations in the anterior 
mediastinum, localized Less frequent than unilocular

3. Wall of the cyst and 
epithelium

Thin-walled, upholstered by low cubic, 
cylindrical or (less frequently) squamous 
epithelium 

Thick-walled, often with fibrous changes; upholstered by 
squamous, cubic or cylindrical  ciliary epithelium 

4. Content Clear liquid Turbid gelatinous

5. Link with the inflammatory 
process Non Signs of acute and/or chronic inflammation 

6. Association with neoplastic 
processes of the thymus gland Non There is; the series study of biopsy material is important 

– for exclusion 

7. Thymus hyperplasia Non Possible; signs that include lymphofollicular hyperplasia

8. Calcifications – in 
carrying out instrumental 
examinations

Non  Rare; if they are found we must exclude a neoplastic 
process of the thymus gland

9. Clinic (symptoms) Usually no symptoms, discovered accidentally 
during examinations on another occasions 

More often occur with chest pain, dyspnea, increase in 
body temperature or haemoptysis

10. Treatment Surgical excision
Wide surgical excision, because: 
- Risk of relapse; 
- The possibility of combination with neoplastic process
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СБПФЗАЛ „Д. П. КУДОГЛУ" ПЛОВДИВ, 
А СЕГА НАКЪДЕ...

Резюме
С настоящото проучване се прави опит за оценка на обема на диагностично-лечебната дей-

ност и икономическите показатели на СБПФЗАЛ „Д. П. Кудоглу" ЕООД Пловдив в светлината на 
лечебно заведение и търговско дружество в периода 2011-2013 год. Средногодишният брой 
легла намалява. Реализираните леглодни и  броя на  преминалите болни намаляват, като из-
ползваемостта на легловия фонд и оборота на леглата е завишен – в резултат на намаления 
средногодишен брой легла.

Средният престой на преминал болен има относително постоянни стойности с тенденция за 
леко занижаване.

В края на 2010г. са налични просрочени задължения. В наблюдавания период (2011-2013 год.) 
поради отрицателен финансов резултат, дължащ се на недофинансиране на дейност, задълже-
нията се увеличават. В тази връзка, в качеството си на едноличен собственик на капитала на 
„СБПФЗАЛ Д. П. Кудоглу" ЕООД, Общински съвет - Пловдив взема решение за прекратяване дей-
ността на лечебното заведение - търговско дружество чрез ликвидация и възлага на управителя 
да получи съгласие от Министъра на здравеопазването за преустановяване на лечебната дей-
ност, изразено с негова изрична заповед.

С писмо кметът на Община Пловдив настоява пред министъра на здравеопазването за ускоря-
ване на процеса по създаване на материално-техническата база, подходяща за прехвърляне на 
дейността на „СБПФЗАЛ Д. П. Кудоглу" ЕООД в Университетска болница и за бързо решаване на 
проблемите на специализираното общинско лечебно заведение за болнична помощ, тъй като 
считано от 1-ви януари 2013г. Община Пловдив спира да изпълнява функциите на подизпълни-
тел на МЗ.

Ключови думи: болница, лечебна дейност, икономически показатели, туберкулоза

Д. Шопов, Т. Стоев
ФОЗ МУ Пловдив

Торакална Медицина
Том VI, юни 2014, бр.2

дискусионна
 рубрика
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D. Shopov, T. Stoev
FPH MU – Plovdiv

Abstract
This study attempts to assess the volume of diagnostic and therapeutic activities and the economic 

indicators of SHATPPD "D.P.KUDOGLU" Plovdiv in light of the hospital and trading company for the 
period 2011-2013. Average annual number of beds reduced. Realized bed days and the number of 
patients decreased passed by the increased usability and cycle of beds - due to reduced average 
number of beds.

Average stay of a patient has a relatively constant value with a slight downward trend.
At the end of 2010 there are overdue obligations. In the observed period (2011-2013) due to the 

negative financial result, due to underfunding, business obligations increase. In this regard, in its ca-
pacity as sole shareholder of " SHATPPD DP Kudoglu" Ltd. City Council - Plovdiv decided to terminate 
the activities of the hospital - a company through liquidation and instructs the trustee to obtain con-
sent from the Minister of Health for cessation of medical activity expressed by his express orders.

By letter the Mayor of Plovdiv urge the Minister of Health to speed up the process of creating the 
material and technical base, suitable for the transfer of the " SHATPPD DP Kudoglu" Ltd. to a University 
Hospital and to quickly solve the problems of the specialized municipal hospital, as from January 1, 
2013 Plovdiv Municipality continues to act as a delegate of the Ministry of Health.

Keywords: hospital, medical activity, economic indicators, tuberculosis
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Увод
Туберкулозата е заболяване известно от 

древността. Най-ранните доказателства за 
това датират от епохата на плейстоцена. От-
крити са фрагменти ДНК от причинителя на 
заболяването в кост на бизон, живял в Северна 
Америка и боледувал от туберкулоза преди 17 
500-18 000 години.

Дълго преди да бъде открит причинителят 
на туберкулозата се е предполагало, че тя е 
заразна болест. В годините преди възникване-
то на индустриалната революция доста често 
се е приемало, че болните от туберкулоза са 
вампири. Според суеверието се вярвало, че 
умрелият от туберкулоза член на семейството 
бавно източва живота на своите близки. Нача-
лото на същинското проучване на туберкуло-
зата се поставя с труда „Медицински канон“ на 
Авицена от 1020г. Той е първият учен, иденти-
фицирал белодробната туберкулоза като кон-
тагиозна болест, първи установява и връзката 
между диабета и туберкулозата, и първи изказ-
ва предположението, че тя може да се предаде 
при контакт с почва и вода. Авицена създава и 
метод на карантиниране на болните във връз-
ка с ограничаване на разпространението на 
туберкулозата. В древността лечението на за-
боляванията се е фокусирало върху прилага-
нето на диети.

Първият санаториум за туберкулозно болни 
е открит през 1859г. от Херман Бремер в град-
чето Гьорберсдорф, тогава в Германия (днес 
Соколовско, Полша).

През XIX-ти и началото на XX-ти век заболя-
ването придобива сериозна обществена зна-
чимост като се превръща в ендемично забо-
ляване на бедните граждани. През 1815г. един 
от четири смъртни случая в Англия е в резул-
тат на туберкулоза, а във Франция през 1918г. 
всеки шести умира от нея. През XX-ти век от 
туберкулоза умират около 100 милиона души. 
След като е установен заразния характер на 
болестта, във Великобритания е предприета 
кампания за прекратяване на храченето на об-
ществени места, а болните бедняци са притис-
кани да влязат в санаториуми, чиито условия 
наподобяват тези на затвор. Причинителят на 
туберкулозата Mycobacterium tuberculosis, е 
идентифициран и описан на 24 март 1882г. от 
Робърт Кох.

В миналото в България заболяването е на-
ричано с описателните имена охтика и жълта 
гостенка. Тези имена се дължат на характер-
ните признаци на заболяването: прогресивна 
кашлица и отслабване. Кои боледуват днес 
от туберкулоза? Това са хората, които живеят 
с болен от ТБК. На второ място са социално 
слабите, лицата в неравностойно положение, 
затворените общности и колективи, както и хо-
рата с различен етнос. Застрашени са и хората 
от малките населени места в областта, тъй като 
рядко се подлагат на каквито и да било профи-
лактични прегледи.

В Пловдивска област борбата с туберкулоза-
та има дългогодишна история. Домът на бла-
готворителността и народното здраве "Д. П. 
Кудоглу", гр. Пловдив, e  създаден от известния 
Пловдивски дарител - тютюнотърговеца Дими-
тър Петров Кудоглу от гр. Пловдив и е учреден 
с акт №109/13.XII.1926 година на името на да-
рителя. Задачата на този Дом е  била да води  
борба с най-опасните за обществото болести:  
детските, туберкулозата, венерическите и др. 
За целта дарителят е купил едно пет етажно 
здание, находящо се  в центъра на града, което 
преустроил и обзавел според най-модерните 
изисквания на науката. Дарението е било при-
ето и е била учредена специална фондация уп-
равлявана от ЕФОРИЯ със закон, публикуван в 
Държавен вестник бр. 221  от 1926 година.

Цялата медицинска помощ, която домът е 
предлагал на населението от страната е била 
безплатна за всички. Освен това, дарителят Ди-
митър Петров Кудоглу е осигурил сигурен до-
ход като е подарил още два големи тютюневи 
склада, които представлявали солидни пете-
тажни постройки със застроена площ от 1 428 
кв. метра, находящи се в гр. Пловдив. Наемите 
на тези складове са били главния източник на 
средства, необходими за поддържане на дома.

Дейността на домът на благотворителността 
и народното здраве „Д. П. Кудоглу" е  била мно-
го голяма. До 1943 година през дома са минали 
над 800 000 души за лечение, прегледи и др. 
Домът се  е обслужвал от лекари специалисти 
и със съответен помощен персонал от сестри, 
лаборанти, прислуга и др. В дома, за изпълне-
ние на възложените  задачи  са  били учредени:
• Отдел за туберкулоза: с функциите на проти-

вотуберкулозен диспансер. Този диспансер 
е бил единствен в продължение на 18 години 
в Пловдивска област.

• Отдел за децата и майките: представляващ 
здравно съвещателна станция.

• Отдел за венерически болести - който бил 
противовенерически диспансер.

• Рентгенов кабинет и електролечебен каби-
нет с диатермия и кварцови лампи.

• Бактериологична лаборатория. 
• Към дома през 1928 година се открва и про-

тивобясна станция.
През 1927г. домът е преобразуван в Туберку-

лозен диспансер. Във връзка с необходимостта 
от лечение на туберкулозно болни в региона 
през 1943г. в края на града е открита Специа-
лизирана болница по белодробни болести.

     През 2000г. със заповед на министъра на 
здравеопазването № РД-20-88 съществуващата 
болница за белодробни болести е преобразу-
вана в търговско дружество "Специализирана 
болница по пневмо-фтизиатрични заболява-
ния за активно лечение - Пловдив, ЕООД". През 
2003г. името на болницата е променено и ре-
гистрирано в търговския регистър като "Спе-
циализирана болница по пневмо-фтизиатрич-
ни заболявания за активно лечение, Димитър 
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Петров Кудоглу ЕООД", което съществува и 
до днес. В 2006г. туберкулозният диспансер - 
Пловдив е закрит и по-голяма част от дейност-
та е насочена към СБПФЗАЛ „Д. П. Кудоглу”.

Цел на настоящото проучване е да се на-
прави опит за оценка на обема на диагнос-
тично-лечебната дейност и икономическите 
показатели на СБПФЗАЛ „Д. П. КУДОГЛУ" ЕООД 
Пловдив в светлината на лечебно заведение и 
търговско дружество, като се направи анализ 
на медицинските и финансови резултати.
Материал и методи

Обект на наблюдение е СБПФЗАЛ „Д. П. КУДО-
ГЛУ" - Пловдив със своите:
• стационарни отделения: пневмо-фтизиа-

трично отделение (ПФО), пневмологично от-
деление (ПО);

• диагностично-консултативен блок, включ-
ващ кабинети по превенция и контрол на ту-
беркулозата, и параклинични звена;

• амбулаторен кабинет за неспецифични бе-
лодробни заболявания.
Първичната информация е извлечена от 

бюлетините на МЗ РЗИ - Пловдив и годишните 
отчети на болницата. Проучването на докумен-
тите е ретроспективно за 3-годишен период 
(2011-2013 г.). При статистическата обработка 
на събраната информация са използвани ал-
тернативен, вариационен и непараметричен 
анализ. За компютърната обработка на събра-
ната база данни са използвани статистическия 
пакет SPSS версия 19 и Microsoft Excel.
Резултати и обсъждане

Таблица 1 ни информира за регистрираните 
заболявания от активна туберкулоза през пе-
риода 2000-2013 година в Пловдивска област. 
От нея е видно, че общия брой на регистрира-
ните заболявания в посочения период от вре-
ме намалява значително, като по органна лока-
лизация най-засегнати са дихателните органи.

Табл. 1.  Регистрирани заболявания от активна туберкулоза за Пловдивска област за периода 2000 - 2013 
година.

Година Общо 
случаи

В т.ч.  
новоот-

крити

Активна ТБК на дихателните органи Активна ТБК на 
кости,стави

Общо В т.ч. ново-
открити

Бацилоот-
делители

В т.ч. новоот-
крити Общо В т.ч. ново-

открити

2000 1166 266 928 224 116 96 33 9

2005 1027 247 891 219 132 98 18 3

2008 1126 240 1001 218 138 121 20 4

2009 1030 241 753 169 130 116 21 1

2010 1099 190 796 117 126 89 22 3

2011 584 162 440 106 104 75 4 2

2012 560 156 443 108 99 85 6 3

2013 490 134 391 92 103 85 4 0
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Специализирана дейност по превенция, 
контрол и лечение на пневмо-фтизиатричните 
заболявания се осъществява от СБПФЗАЛ „Д. 
П. Кудоглу” Пловдив. За обема на дейността й 
през анализирания период от време 2011-2013 
г. добиваме представа от таблица 2. От нея мо-
жем да направим следните изводи:

Табл. 2. Обем на дейността за 2011-2013 г.

Показатели 2011г. 2012г. 2013г.

Средногодишен брой легла 131 116 73

Реализирани леглодни 33 560 31 323 22 412

Брой преминали болни 2 071 1 864 1 458

Използваемост в дни 256 270 307

Използваемост в  % 70% 74% 84%

Среден престой на преминал болен 16,20 16,80 15,00

Оборот на леглата 15,80 16,20 20,00

Леталитет в % 1% 1% 0%

• Средногодишният брой легла е намален.
• Реализираните леглодни намаляват драстич-

но като разликата им  в началото и в края на 
наблюдавания период е повече от 11 000.

• Броят на  преминали болни също бележи 
спад, като използваемостта на легловия 
фонд и оборота на леглата е завишена – в 
резултат на намаления средногодишен брой 
легла.

• Средният престой на преминал болен има 
относително постоянни стойности с тенден-
ция за леко занижаване.

Фиг. 1. Финансови резултати от дейността на 
СБПФЗАЛ "Д.П.Кудоглу".
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Икономическите показатели имат интересна 
динамика през наблюдавания период 2011-
2013 г.

В края на финансовата 2010г. задълженията 
на болницата възлизат на 2 415 000лв.

Във фигура 1 са отразени общата приходна 
и разходна част от дейността на  СБПФЗАЛ „Д. 
П. Кудоглу”: 

През 2011г. финансовият резултат е отрица-
телен (-998 000лв.);

През 2012г. финансовият резултат е отрица-
телен (-609 000 лв.);

През 2013г. финансовият резултат е значи-
телно положителен.(+960 000лв.).

Основен принос в положителния финансов 
резултат на болницата за 2013г. има община 
Пловдив с инвестицията си от 1 557 428лв.

На какво се дължат отрицателните икономи-
чески показатели от дейността на СБПФЗАЛ „Д. 
П. Кудоглу”? На недобър мениджмънт или на 
недофинансиране на дейностите?

Диагностично-лечебната дейност на болни-
цата се извършва в две направления:

• на пациенти със специфични белодробни 
заболявания (туберкулоза);

• на пациенти с неспецифични белодробни 
заболявания (по клинични пътеки).

В качеството си на специализирана болница 
по пневмо-фтизиатрични заболявания за ак-
тивно лечение, основният й пациентопоток е 
с диагноза туберкулоза. Фигура 3 илюстрира 
изплащаната стойност на субсидията на МЗ за 
един преминал болен и съответните реални 
разходи. Съотношението е приблизително 3:1 
в отрицателен знак. Кой в случая е водещ? – 
социалният или икономическият ефект от дей-
ността. Всеобщоизвестно е, че и клиничните 
пътеки са недофинансирани така, че колкото 
повече работи и лекува по-голям брой паци-
енти, толкова повече задължения генерира ле-
чебното заведение.

Изхождайки от обстоятелството, че това 
може да доведе до откриване на производство 
по несъстоятелност спрямо дружеството, из-
ход за разрешаване на създалата се ситуация 
бе инициирането на производство за ликви-
дация на дружеството. В тази връзка, в качест-

Фиг. 2. Разпределение на приходите по пера.
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Уважаеми колеги, очакваме вашето мнение 
по разисквания проблем. Може да участвате в 
дискусионната рубрика по проблеми в здраве-
опазването и в нашата област - пневмология и 
фтизиатрия, както и с писма до редакционната 
колегия.

проф. д-р Даниела Петрова, главен редактор

вото си на едноличен собственик на капитала 
на „СБПФЗАЛ Д. П. Кудоглу" ЕООД общински 
съвет - Пловдив взема Решение № 87, взето с 
Протокол № 5 от 21.03.2013г. за прекратяване 
дейността на лечебното заведение - търговско 
дружество, чрез ликвидация. Същевременно 
възлага на управителя да получи съгласие от 
министъра на здравеопазването за преустано-
вяване на лечебната дейност, изразено с него-
ва изрична заповед.

С писмо изх. № 12МН813/23-10.2012г. кметът 
на община Пловдив настоява пред министъра 
на здравеопазването за ускоряване на проце-
са по създаване на материално-техническата 
база, подходяща за прехвърляне на дейността 
на „СБПФЗАЛ Д. П. Кудоглу" ЕООД в Универси-
тетска болница „Свети Георги” Пловдив и за 
бързо решаване на проблемите на специали-
зираното общинско лечебно заведение за бол-
нична помощ, тъй като считано от 1-ви януари 
2013г. община Пловдив спира да изпълнява 
функциите на подизпълнител на МЗ.
Изводи
1. СБПФЗАЛ „Д. П. Кудоглу” Пловдив осъщест-

вява специализирана дейност по превенция, 
контрол и лечение на пневмо-фтизиатрични-
те заболявания.

2. Боледуващи от туберкулоза са социално сла-
бите, лицата в неравностойно положение, 
затворените общности и колективи, както и 
хората с различен етнос.

3. Водеща  за болницата е социалната й дей-
ност. 

4. В качеството си на търговско дружество, ле-
чебното заведение генерира задължения по-
ради недофинансиране.

5. След направения анализ на медицинската и 
финансова дейност на „СБПФЗАЛ – Д. П. Кудо-
глу" се очертава  невъзможността за пости-
гане на положителен финансов резултат от 
досегашния начин на финансиране. 

6. За тази цел е необходимо дейността по ту-
беркулоза да се изнесе в друго ЛЗ и да се 
създаде ново търговско дружество (МБАЛ) с 
многопрофилна дейност.

7. Необходимо е  да се създаде нова структура 
и да се разкрият нови дейности, които ще до-
принесат за подобряване и стабилизиране 
на финансовото състояние на ЛЗ.

Кореспонденция:
Гл. ас. д-р Димитър Шопов д.м

ФОЗ МУ-Пловдив
Катедра СМОЗ

бул.”В. Априлов”15А
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