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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.
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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)
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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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