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Резюме 
Проведено е ретроспективно проучване на случаите с мултирезистентна туберкулоза (MDR-

TB), започнали лечение за периода 2009-2011 г.
Цел: Да се определят и анализират факторите, свързани с изхода от лечението на случаите с 

MDR-TB, започнали лечение за горепосочения период.
Материал и методи: Прегледана е медицинската документация, регистрационните и отчет-

ните форми на случаите с MDR-TB, индивидуалните данни в Националния туберкулозен регис-
тър и регистрите на НРЛ по туберкулоза.

Резултати: Сто и пет случаи с MDR-TB са започнали лечение. Съотношението мъже:жени е 
2.4:1; средна възраст 43 години (интервал: 2-89). Тридесет и девет пациента (37.1%) са нови; 34 
(32.4%) са рецидиви, 16 (15.3%) с неуспех и 15 (14.3%) след прекъсване. Средната продължи-
телност на заболяването преди лечението за MDR-TB е 5.7 години (интервал: 1-17). Седемдесет 
случая (67.6%) са с положителни микроскопски и/или културелни изследвания за туберкулоза 
в началото на лечението. Всички пациенти са с отрицателни изследвания за HIV. Десет пациента 
(9.5%) са с екстензивнорезистентна туберкулоза (XDR-TB). Двадесет и четири месеца след нача-
лото му, 61 пациента (58%) са с успех от лечението, 27 (26%) са починали, 7 (7%) с неуспех и 10 
(9%) са прекъснали лечението. Смъртността при случаите с XDR-TB е значително по-голяма в 
сравнение с останалите.

Заключение: Повечето случаи с MDR-TB са с напреднало заболяване, което обяснява по-висо-
ката смъртност и нисък успех. XDR-TB е най-значимият прогностичен фактор за неблагоприятен 
изход. Предшестващото лечение, забавянето на терапията след диагностицирането на MDR-TB 
и задържането на положителните микробиологични резултати по време на интензивната фаза 
са други важни фактори, свързани с лоша прогноза на лечението.

Ключови думи: туберкулоза, мултирезистентна туберкулоза, екстензивнорезистентна тубер-
кулоза, изход от лечението
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Abstract
A retrospective study of all cases with multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB) placed on 

treatment in 2009-2011 was conducted.
Aim: To determine and analyze the factors associated with treatment outcome of MDR-TB cases 

placed on treatment during the above-mentioned period.
Materials and methods: Medical records, recording and reporting forms of the MDR-TB patients, 

case-based data at National TB Registry and NRL-TB registries were examined.
Results: One hundred and five MDR-TB cases started treatment. Male:Female ratio was 2.4:1; 

mean age 43 years (range: 2-89). Thirty-nine patients (37.1%) were new, 34 (32.4%) were relapses, 
16 (15.3%) after failure, and 15 (14.3%) after default of treatment. Median duration of disease before 
treatment was 5.7 years (range, 1-17). Seventy cases (67.6%) had positive smears and/or cultures 
at the treatment start. All patients had negative HIV tests. Ten cases (9.5%) had extensively drug-
resistant tuberculosis (XDR-TB). Twenty-four months after starting treatment, 61 patients (58%) had a 
successful outcome, 27 (26%) died, 7 (7%) had treatment failure, and 10 (9%) interrupted treatment. 
XDR-TB cases experienced considerably higher mortality than others.

Conclusion: Many MDR-TB cases had advanced disease, explaining the higher mortality and lower 
treatment success. XDR-TB is the strongest predictor of unfavorable treatment results. Previous TB 
treatment, treatment delay after MDR-TB diagnosis and persistence of positive microbiological results 
during the intensive phase are other important factors associated with poor treatment outcome.

Keywords: tuberculosis (TB), multidrug-resistant tuberculosis (MDR-TB), extensively drug-resistant 
tuberculosis (XDR-TB), treatment outcome
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Въведение
През последните десетилетия значително 

се увеличиха случаите с туберкулоза с лекар-
ствена резистентност, феномен, предизвикан 
изцяло от човешкото поведение. Мултирезис-
тентната туберкулоза (MDR-TB) се дефинира 
като туберкулоза, причинена от M. tuberculosis 
с резистентност in vitro поне към изониазид 
(H) и рифампицин (R) едновременно (1, 18). 
По данни на Световната здравна организация 
(СЗО), по света през 2013г. около 480 000 души 
са заболели от MDR-TB, а 210 000 са починали 
от тази форма на заболяването. 3.5% от всич-
ки новорегистрирани случаи с туберкулоза и 
20.5% от случаите на повторно лечение са с 
MDR-TB. Най-високи са нивата й в Източна Ев-
ропа и Централна Азия, където в някои от стра-
ните достигат до повече от 35% от новореги-
стрираните случаи с туберкулоза, и повече от 
55% от случаите на повторно лечение (17). СЗО 
определя 27 страни с високо бреме на MDR-
TB, в които има поне 4 000 случая с MDR-TB го-
дишно и/или поне 10% от новорегистрираните 
случаи с туберкулоза са с MDR-TB (20). Петна-
десет от тези страни са в Европейския регион 
на СЗО.

Лечението на MDR-TB е с по-голяма продъл-
жителност от това на туберкулозата с лекар-
ствена чувствителност и налага включване на 
поне четири противотуберкулозни лекарстве-
ни продукти от втори ред със сигурна или поч-
ти сигурна ефикасност, включително паренте-
рален медикамент и пиразинамид (Z) по време 
на интензивната фаза, която обичайно продъл-
жава 8 месеца. Лекарствата от втори ред са 
по-скъпи, предизвикват повече странични ре-
акции и са по-малко ефективни от лекарства-
та от първи ред. Общата продължителност на 
лечението обичайно е 20 месеца и може да се 
променя в зависимост от отговора на пациента 
към терапията (18, 19).

В глобален мащаб средно само 48% от па-
циентите с MDR-TB, започнали лечение през 
2011г., са с успех от лечението, като са реги-
стрирани високи нива на смъртност и прекъс-
нали лечението (17).

Злоупотребата или неправилното прило-
жение на лекарствата от втори ред може да 
доведе до развитие на щамове на екстензив-
норезистентна туберкулоза (XDR-TB), която 
представлява MDR-TB, съчетана с резистент-
ност in vitro, към който и да е флуорохинолон и 
към поне един от инжекционните лекарствени 
продукти – капреомицин (Cm), канамицин (Km) 
или амикацин (Аmk) (1, 18). Към края на 2013г., 
100 страни по света са съобщили поне един 
случай с XDR-TB. По изчисления на СЗО, сред-
но 9.0% от случаите с MDR-TB са с XDR-TB (17).

Програмното управление на MDR-TB изисква 
значителни финансови и човешки ресурси за 
диагноза, лечение и грижи, поради което тряб-
ва да заема съществена част от програмите за 
контрол на туберкулозата (1, 18). При същест-

Introduction
During the last few decades, the number of 

cases with drug-resistant TB, a man-made phe-
nomenon, have been increased significantly. 
Multidrug-resistant TB (MDR-TB) is defined as TB 
caused by M. tuberculosis resistant in vitro to at 
least isoniazid (H) and rifampicin (R) (1, 18). Based 
on World Health Organization (WHO) estima-
tions, in 2013, around 480 000 people globally 
developed MDR-TB and there were an estimated 
210 000 deaths from MDR-TB. 3.5% of all new 
cases and 20.5% of previously treated cases have 
MDR-TB. The highest levels are in Eastern Europe 
and Central Asia where in several countries, more 
than 35% of all new cases and more than 55% of 
previously treated cases have MDR-TB (17). WHO 
identified 27 high MDR-TB burden countries 
worldwide, where there are at least 4 000 cases 
of MDR-TB each year and/or at least 10% of the 
newly registered TB cases are with MDR-TB (20). 
Out of them fifteen countries are in the WHO Eu-
ropean Region.

The treatment of MDR-TB is longer than the 
treatment for drug-susceptible TB and requires 
the use of at least four second-line anti-TB drugs 
(SLD) likely to be effective, including a parenteral 
agent, as well as pyrazinamide (Z), during the in-
tensive phase. An intensive phase of 8 months is 
suggested for most patients. SLDs are more costly, 
generate more adverse events, and are less effec-
tive than the first-line drugs (FLD). Total treatment 
duration of 20 months is suggested for most pa-
tients, and the duration may be modified accord-
ing to the patient’s response to therapy (18, 19).

Globally, only 48% of MDR-TB patients in the 
2011 cohort of detected cases were successfully 
treated, reflecting high mortality rates and loss to 
follow-up (17).

Misuse or mismanagement of SLDs may result 
in development of strains of extensively drug-re-
sistant TB (XDR-TB), which is MDR-TB plus in vitro 
resistance to any fluoroquinolone and to at least 
one of the three injectable SLDs – capreomycin 
(Cm), kanamycin (Km), or amikacin (Amk) (1, 18). 
At least one case of XDR-TB had been reported by 
100 countries by the end of 2013. Based on WHO 
estimates, an 9.0% of MDR-TB cases have XDR-TB 
on average (17).

The programmatic management of MDR-TB re-
quires substantial financial and human resources 
for diagnosis, treatment and care, and therefore 
needs to have a dedicated place in the TB control 
programme (1, 18). Under the current unfavour-
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вуващата неблагоприятна финансова ситуация 
в световен мащаб, много страни с недостатъч-
ни ресурси все повече разчитат на външно 
финансиране, основно от Глобалния фонд за 
борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, за 
успешно реализиране на програми за контрол 
на MDR-TB (15).

Резултатите от лечението и данните за фак-
торите, свързани с неблагоприятния изход от 
лечението и смъртността на пациентите с MDR-
TB, са обект на различни проучвания и докла-
ди (5, 9, 11, 12, 14, 16).

България е включена в групата от 18 страни с 
висок приоритет по отношение на туберкуло-
зата в Европейския регион на СЗО и към 27-те 
страни с високо бреме на MDR-TB по света.

От 2007г. изпълнението на Националната 
програма за превенция и контрол на туберку-
лозата в Република България се координира от 
Отдел „Управление на специализирани донор-
ски програми” към Министерство на здравео-
пазването (Централно звено). Изключително 
постижение през 2008г. беше разработването 
и въвеждането на Национален регистър за ту-
беркулоза за събиране, и съобщаване на ин-
дивидуални данни за случаите с туберкулоза, 
и изхода от лечението им от 2007г. до насто-
ящия момент, в съответствие с изискванията 
на системата за събиране на данни на Евро-
пейския център за превенция и контрол на 
заболяванията (ECDC)/СЗО. Системата за епи-
демиологичен надзор на туберкулозата, която 
осигурява данни за Националния регистър за 
туберкулоза, функционира в рамките на вза-
имодействието между следните структури за 
общественото здравеопазване в страната, кои-
то осъществяват диагноза, лечение и контрол 
на туберкулозата:
• 29 регионални лечебни заведения за ту-

беркулоза, отговарящи за превенцията и 
контрола на заболяването във всички 28 об-
ласти (регионални звена), определени със 
заповед на Министъра на здравеопазването;

• 28 регионални здравни инспекции (РЗИ), от-
говарящи за превенцията и контрола на за-
разните болести;

• 13-те затвори и 2 специализирани болници за 
активно лечение на лишени от свобода в сис-
темата на Министерство на правосъдието;

• Военномедицинска академия (ВМА) в систе-
мата на Министерство на отбраната;

• Националната референтна лаборатория 
(НРЛ) по туберкулоза към Националния цен-
тър за заразни и паразитни болести (НЦЗПБ);

• 33 микробиологични лаборатории към:
- 29-те регионални звена за туберкулоза;
- 3 специализирани болници за продължи-

телно лечение на пневмо-фтизиатрични 
заболявания и Държавна психиатрична 
болница за лечение на болни с туберку-
лоза и психични заболявания (периферни 
звена).

able financial climate in the world, many low-
resource countries are increasingly expected to 
come to rely upon external grants, particularly 
by the Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria 
(TGF), for their successful roll-out of MDR-TB con-
trol programmes (15).

The results of treatment and data on the pre-
dictors of poor treatment outcome and mortality 
of MDR-TB patients have varied among different 
studies and reports (5, 9, 11, 12, 14, 16).

Bulgaria belongs to the 18 high priority coun-
tries in the WHO European Region and to the 27 
high MDR-TB burden countries worldwide.

Since 2007, the implementation of the National 
TB Prevention and Control Programme (NTP) in 
Bulgaria has been coordinated by the Depart-
ment of Management of Specialized Donor-Fund-
ed Programmes at the Ministry of Health (Central 
TB Unit). Major achievement in 2008 was the es-
tablishment of a National TB Register to collect 
and report case-based TB data since 2007 to the 
present, according to the requirements by Euro-
pean Centre for Disease Prevention and Control 
(ECDC)/WHO data collection system. The system 
for routine TB surveillance, which feeds into the 
National TB Register, is organized around the 
key partnerships with the following major public 
health institutions throughout the country that 
provide TB diagnosis and treatment:
• 29 Regional TB Health Facilities responsible for 

TB prevention and control in all 28 administra-
tive districts (Regional TB Units), designated 
with an order of the Minister of Health;

• 28 Regional Health Inspectorates responsible 
for prevention and control of the communica-
ble diseases;

• 13 prisons and 2 prison hospitals under the 
subordination of the Ministry of Justice;

• the Military Medical Academy under the subor-
dination of the Ministry of Defence;

• the National TB Reference Laboratory (NRL-TB) 
at the National Centre of Infectious and Para-
sitic Diseases (NCIPD);

• 33 public microbiological laboratories at:
- the Regional TB Units (n=29);
- 3 Hospitals for Prolonged Treatment of TB 

and Lung Diseases, and one State Psychiatric 
Hospital for treatment of cases with TB co-
morbidity (Peripheral TB Units).
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Потокът от информация включва триме-
сечни отчети на индивидуални демографски, 
клинични и лабораторни данни за регистри-
раните случаи с туберкулоза и техния изход от 
лечението, включително случаите с M/XDR-TB, 
от регионалните звена до Централното звено, 
което отговаря за събирането, обобщаването и 
анализирането на данните от рутинния епиде-
миологичен надзор на туберкулозата.

До 2009г. пациентите с MDR-TB в България 
провеждаха лечение с режими, включващи 
флуорохинолони и инжекционни лекарства 
от втори ред, които не съответстваха на меж-
дународните стандарти. Преди 2010г. не беше 
регистриран случай с XDR-TB поради липса 
на капацитет за провеждане на тестове за ле-
карствена чувствителност (ТЛЧ) към лекарства 
от втори ред. За периода 2007-2010 г. бяха по-
твърдени общо 206 случая с MDR-TB, съобще-
ни с индивидуални данни.

От 2007г. в Националната програма за пре-
венция и контрол на туберкулозата в Републи-
ка България е включен специален компонент 
за контрол на MDR-TB и XDR-TB. В СБАЛББ – 
Габрово беше разкрит първият сектор за ста-
ционарно лечение и грижи за пациенти с MDR-
TB, ремонтиран и оборудван в съответствие с 
мерките за контрол на инфекциите. От 2009г. 
до настоящия момент към болницата функ-
ционира Експертна комисия за назначаване 
и мониториране на лечението на случаите с 
MDR-TB, съставена от национални експерти, 
преминали международни курсове на обуче-
ние по проблема, която заседава поне веднъж 
месечно.

Моделът за грижи за пациентите с MDR-TB е 
смесен – болнично лечение по време на интен-
зивната фаза и амбулаторни грижи по време на 
продължителната фаза на лечение.

Всички микробиологични изследвания се 
осъществяват от НРЛ по туберкулоза и от ла-
бораториите към регионалните лечебни заве-
дения за туберкулоза в съответствие с препо-
ръките на СЗО (13). НРЛ по туберкулоза беше 
сертифицирана от Супранационалната рефе-
рентна лаборатория (СРЛ) по туберкулоза на 
СЗО в Италия за ТЛЧ към лекарства от първи 
ред през 2007г. и 2010г., и за ТЛЧ към лекарства 
от втори ред през 2011г. Всички периферни 
лаборатории участват два пъти годишно в сис-
тема за контрол на качеството, провеждана от 
НРЛ по туберкулоза, за микроскопски изслед-
вания от 2006г. и за културелни изследвания от 
2010г.

През 2009г., след интензивно предварително 
разработване на национална политика, мето-
дични указания, модел на лабораторна диаг-
ностика и лечение, с подкрепата на Глобалния 
фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и 
малария, Министерство на здравеопазване-
то успешно стартира лечението на първата в 
България кохорта от 50 пациента с MDR-TB с 
използване на лекарства с доказано качество 

The data flow includes the quarterly reporting 
of case-based demographic, clinical and labora-
tory information about the registered TB cases 
and their treatment outcome, including M/XDR-
TB cases, by the Regional TB Units to the Central 
TB Unit, responsible for collecting, summarizing 
and analyzing data obtained through the routine 
TB surveillance.

Before 2009, MDR-TB patients in Bulgaria have 
been treated with fluoroquinolones and sec-
ond-line injectable drugs but not with regimens 
complying with international standards. No case 
of XDR-TB had been documented before 2010 
because of lack of capacity for Drug Susceptibil-
ity Testing (DST) to SLDs. From 2007 to 2010, a 
cumulative total of 206 individual MDR-TB cases 
have been confirmed.

Since 2007, a special focus on MDR-TB and XDR-
TB control was included in the NTP. The first na-
tional specialized ward for in-patient treatment 
and care for MDR-TB patients was established 
in the Specialized hospital for active treatment 
of lung diseases in Gabrovo, renovated and 
equipped in accordance with the infection con-
trol measures. Since 2009 an Expert Committee 
for starting and monitoring of treatment of the 
MDR-TB cases was established at Gabrovo hos-
pital, including national experts trained in inter-
national courses on MDR-TB control. Meetings of 
the Committee are at least once a month.

The model of care for the MDR-TB patients is 
mixed – hospital care during the intensive phase 
of treatment and outpatient care during the con-
tinuation phase.

All microbiological tests are performed by the 
NRL-TB and the laboratories at the regional TB 
health facilities according to the WHO recom-
mendations (13). NRL-TB received a certificate by 
the WHO Supranational TB Reference Laboratory 
(SRL) in Italy, for DST to FLDs in 2007 and 2010, 
and for DST to SLDs in 2011. All peripheral labora-
tories are quality-assured twice yearly by the NRL-
TB for microscopy since 2006, and for cultures 
since 2010.

In 2009, following intensive preparations of 
national policy, guidelines, laboratory and treat-
ment regimens, and with the financial support by 
TGF, the Ministry of Health successfully started its 
first cohort of 50 MDR-TB patients in Bulgaria on 
treatment using quality-assured drugs and regi-
mens based on the WHO recommendations. In 
2011, the second cohort of 55 patients with MDR-
TB started treatment, supported by TGF.
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и режими, основани на препоръките на СЗО. 
През 2011г. стартира лечението на втората ко-
хорта от 55 пациента с MDR-TB, отново с под-
крепата на Глобалния фонд за борба срещу 
СПИН, туберкулоза и малария.

Проведено е ретроспективно проучване на 
всички случаи с MDR-TB, започнали лечение за 
периода 2009-2011 г.
Цел на проучването

Да се определят и анализират факторите, 
свързани с изхода от лечението на случаите с 
MDR-TB, започнали лечение за горепосочения 
период.
Материал и методи
Източници на данни

Данните за случаите с MDR-TB, започнали ле-
чение за периода 2009-2011 г., са получени от 
медицинската документация на пациентите в 
СБАЛББ – Габрово, както и от регистрационни-
те и отчетните форми, индивидуалните данни в 
Националния туберкулозен регистър, и регис-
трите на НРЛ по туберкулоза. Основните демо-
графски, клинични и микробиологични данни 
са въведени в електронна база данни.
Определения

Определенията за регистриране на случа-
ите, микроскопско и културелно изследване 
на храчка, ТЛЧ и резултатите от лечението на 
случаите с MDR-TB и XDR-TB, използвани в това 
проучване, са съобразени с тези, препоръчани 
от СЗО (1, 4, 18).

A retrospective study of all cases with MDR-TB 
placed on treatment in 2009-2011 was conducted.

Aim of the study
To determine and analyze the factors associ-

ated with treatment outcome of MDR-TB cases 
placed on treatment during the above-men-
tioned period.
Materials and methods
Data sources

The data for the MDR-TB cases starting treat-
ment during the period 2009-2011 were obtained 
from the patient medical records held at the Spe-
cialized Hospital for Active Treatment of Lung Dis-
eases in Gabrovo, as well as from the recording and 
reporting forms, case-based data at the National 
TB Register and TB registers of the NRL-TB. The es-
sential demographic, clinical and microbiological 
data were entered in an electronic database.
Definitions

The definitions used in this study for case reg-
istration, sputum smear microscopy and culture, 
DST and treatment outcomes of the cases with 
MDR-TB and XDR-TB were conformed to those 
recommended by the WHO (1, 4, 18).
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Табл. 1. Групи противотуберкулозни лекарствени продукти.

Група Лекарствени продукти

Група 1 – Перорални 
противотуберкулозни 
лекарствени продукти от 
първи ред

Изониазид (H)
Рифампицин (R)
Етамбутол (E)
Пиразинамид (Z)
Рифабутин (Rfb)a

Група 2 – Инжекционни 
противотуберкулозни лекар-
ствени продукти

Канамицин (Km)
Амикацин (Am)
Капреомицин (Cm)
Стрептомицин (S)

Група 3 – Флуорохинолони
Моксифлоксацин (Mfx)
Левофлоксацин (Lfx)
Офлоксацин (Ofx)

Група 4 – Бактериостатич-
ни перорални противоту-
беркулозни лекарствени 
продукти от втори ред

Етионамид (Eto)
Протионамид (Pto)
Циклозерин (Cs)
Теризидон (Trd)
Пара-аминосилицилова киселина (PAS, ПАСК)

Група 5 – Противотуберку-
лозни лекарствени продукти 
с неясна ефикасност или не-
ясна роля при лечението на 
MDR-TB (не се препоръчват 
от СЗО за рутинно прилагане 
при пациенти с MDR-TB)

Клофазимин (Cfz)
Линезолид (Lzd)
Амоксицилин/Клавуланова киселина (Amx/Clv)
Тиоацетазон (Thz)
Имипенем/Циластатин (Ipm/Cln)
висока доза Изониазид (висока доза H)b

Кларитромицин (Clr)

a Рифабутин не е в Списъка на СЗО за основни лекарствени продукти. Той е добавен в таблицата, защо-
то в много страни се използва рутинно при пациенти с коинфекция HIV/туберкулоза, които провеждат 
лечение с протеазни инхибитори.
b Високата доза H се определя като 16-20 mg/kg телесно тегло дневно.

Table 1. Grouping antituberculosis agents.

Grouping Drugs

Group 1 – First-line oral 
agents

isoniazid (H)
rifampicin (R)
ethambutol (E)
pyrazinamide (Z)
rifabutin (Rfb)a

Group 2 – Injectable agents

kanamycin (Km)
amikacin (Am)
capreomycin (Cm)
streptomycin (S)

Group 3 – Fluoroquinolones
moxifloxacin (Mfx)
levofloxacin (Lfx)
ofloxacin (Ofx)

Group 4 – Oral 
bacteriostatic second-line 
agents

ethionamide (Eto)
protionamide (Pto)
cycloserine (Cs)
terizidone (Trd)
p-aminosalicylic acid (PAS)

Group 5 – Agents 
with unclear efficacy (not 
recommended by WHO for 
routine use in MDR-TB patients)

clofazimine (Cfz)
linezolid (Lzd)
amoxicillin/clavulanate (Amx/Clv)
thioacetazone (Thz)
imipenem/cilastatin (Ipm/Cln)
high-dose isoniazid (high-dose H)b

clarithromycin (Clr)

a Rifabutin is not on the WHO List of Essential Medicines. It has been added here as it is used routinely in 
patients on protease inhibitors in many settings.
b High-dose H is defined as 16-20 mg/kg per day.
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Класовете противотуберкулозни лекарстве-
ни продукти традиционно се делят на лекар-
ствени продукти от първи и втори ред, като 
основните лекарствени продукти от първи 
ред са изониазид, рифампицин, пиразинамид, 
етамбутол и стрептомицин. В медицинската 
практика често се използва тази класифика-
ция, но в съответствие с препоръките на СЗО 
се използва и групова система, основана на 
ефикасност, опит от употребата и клас на ле-
карствения продукт (таблица 1).

Определенията за изход от лечението на 
пациентите с MDR-TB са следните:
• Излекуван. Пациент, който е приключил 

лечението си в съответствие с протокола на 
програмата и има поне пет поредни отрица-
телни културелни изследвания от проби, про-
ведени през 30 дни в последните 12 месеца 
на лечението. Ако през този период е докла-
двано само едно положително културелно 
изследване и ако няма клинично доказател-
ство за влошаване на заболяването, пациен-
тът също може да се смята за излекуван, стига 
положителното културелно изследване да е 
последвано от поне три отрицателни култури 
една след друга, взети най-малко през 30 дни.

• Завършено лечение. Пациент, който е при-
ключил лечението в съответствие с протокола 
на програмата, но не отговаря на определе-
нието за излекуван поради липсата на мик-
робиологични резултати (т.е. по-малко от пет 
културелни изследвания, направени през по-
следните 12 месеца).

• Починал. Пациент, който е починал от каква-
то и да е причина по време на курса на лече-
ние на MDR-TB.

• Неуспех. Лечението се смята за неуспешно, 
ако две или повече от петте културелни из-
следвания, записани през последните 12 ме-
сеца от лечението, са положителни, или ако 
е положително едно от последните три кул-
турелни изследвания. Лечението се смята за 
неуспешно и ако е взето клинично решение 
то да завърши по-рано поради влошаване на 
клиничната или рентгенова картина, или не-
желани събития. Тези форми на неуспех от ле-
чението могат да се обозначат отделно, за да 
се прави суб-кохортен анализ.

• Прекъсване. Пациент от Категория IV, чието 
лечение е прекъснато за два или повече по-
следователни месеца без медицинско разре-
шение.

• Прехвърлен. Пациент, който е бил прехвър-
лен в друго лечебно заведение за регистри-
ране и съобщаване, и чийто изход от лече-
нието е неизвестен.

Лечение на пациентите
Пациентите с MDR-TB, описани в това про-

учване, са получили индивидуализиран тера-
певтичен режим, включващ интензивна фаза 
с инжекционен препарат от втори ред, с про-
дължителност най-малко 6 месеца и най-мал-
ко 4 месеца след конверсия на културелните 

The classes of antituberculosis drugs have tra-
ditionally been divided into first- and second-line 
drugs, with isoniazid, rifampicin, pyrazinamide, 
ethambutol and streptomycin being the primary 
first-line drugs. In the medical practice we often 
refer to this classification but, in accordance with 
the WHO recommendations, we also use a group 
system based on efficacy, experience of use and 
drug class (Table 1).

The definitions used for treatment outcomes 
of MDR-TB patients were the following:
• Cured. A patient who has completed treat-

ment according to programme protocol and 
has at least five consecutive negative cultures 
from samples collected at least 30 days apart 
in the final 12 months of treatment. If only one 
positive culture is reported during that time, 
and there is no concomitant clinical evidence 
of deterioration, a patient may still be consid-
ered cured, provided that this positive culture 
is followed by a minimum of three consecutive 
negative cultures taken at least 30 days apart.

• Treatment completed. A patient who has 
completed treatment according to programme 
protocol but does not meet the definition for 
cure because of lack of bacteriological results 
(i.e. fewer than five cultures were performed in 
the final 12 months of treatment).

• Died. A patient who dies for any reason during 
the course of MDR-TB treatment.

• Failed. Treatment will be considered to have 
failed if two or more of the five cultures record-
ed in the final 12 months of therapy are posi-
tive, or if any one of the final three cultures is 
positive. Treatment will also be considered to 
have failed if a clinical decision has been made 
to terminate treatment early because of poor 
clinical or radiological response or adverse 
events. These latter failures can be indicated 
separately in order to do subanalysis.

• Defaulted. A patient whose treatment was in-
terrupted for two or more consecutive months 
for any reason without medical approval.

• Transferred out. A patient who has been trans-
ferred to another reporting and recording unit 
and for whom the treatment outcome is un-
known.

Patient treatment
The MDR-TB patients described in this study 

were placed on an individualized regimen com-
posed of an initial phase containing a second-line 
injectable which lasted a minimum of 6 months 
and at least 4 months after culture conversion, 
followed by a longer continuation phase which 
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изследвания, последвана от по-дълга продъл-
жителна фаза с продължителност минимум 
12 месеца след първоначалната конверсия на 
културелните изследвания. Терапевтичните 
режими са включвали комбинации от следните 
лекарствени продукти: Z, E (в случаи с потвър-
дена чувствителност към медикамента), инже-
кционен препарат (Km, Cm или Am), Lfx, Pto, 
PAS и Cs. Терапевтичните режими са изготве-
ни въз основа на анамнезата за предшестващ 
прием на лекарства от пациента. Целта е прие-
мане на поне четири противотуберкулозни ле-
карствени продукти от втори ред със сигурна 
или почти сигурна ефикасност, включително 
пиразинамид. Лекарствените дози са съобра-
зени с телесното тегло. Всички лекарства за 
лечение на случаите с MDR-/XDR-ТВ, както и за 
лечение на нежеланите лекарствени реакции, 
са безплатни за пациентите.

Пациентите са хоспитализирани за различен 
период от началото на терапията с лекарства 
от втори ред. Всички лекарствени дози, полу-
чени в стационарна и в амбулаторна обстанов-
ка, са давани под пряко наблюдение (Directly 
Observed Treatment – DOT). По време на про-
дължителната фаза прякото наблюдение на 
лечението е осъществявано чрез ангажиране 
на областните мениджъри за туберкулоза и 
патронажните сестри, медицински специали-
сти за първична здравна помощ (общопрак-
тикуващи лекари, медицински сестри и фелд-
шери) за пациенти, живеещи в отдалечени 
райони, както и представители на неправител-
ствени организации, работещи с групи в риск 
за туберкулоза. С цел стимулиране придържа-
нето към лечението, по време на целия курс на 
лечение на пациентите с MDR-TB са давани ва-
учери за храна при явяване за получаване на 
лекарствата.
Лабораторни изследвания

Храчки за киселинно устойчиви бактерии 
(КУБ) са изследвани чрез оцветяване по Цил-
Нилсен. Всички културелни изследвания за 
туберкулоза са провеждани с конвенционал-
ни твърди хранителни среди на Льовенщайн-
Йенсен и с автоматизирана система BACTEC 
MGIT960®, използваща течни среди. ТЛЧ на 
изолираните щамове бяха провеждани в НРЛ 
по туберкулоза с препоръчания от СЗО метод, 
използващ автоматизирана система BACTEC 
MGIT960®, при спазване препоръките на про-
изводителя (Becton Dickinson, NJ, САЩ). ТЛЧ 
към лекарства от първи ред са провеждани с 
прилагане на стандартен SIRE кит за лекарства 
от първи ред с критични концентрации на ме-
дикаментите, както следва: стрептомицин – 1.0 
µg/ml; изониазид – 0.1 µg/ml; рифампицин – 1.0 
µg/ml; етамбутол – 5 µg/ml.

Щамове с резистентност към изониазид и ри-
фампицин, изолирани от 99 пациенти с MDR-TB 
(94% от общо 105 пациенти, започнали лече-
ние), са тествани с лекарства от втори ред. ТЛЧ 
към лекарства от втори ред са провеждани с 

lasted for 12 months after the initial culture con-
version. The composition of the regimens includ-
ed combinations of the following drugs: Z, E (in 
cases with confirmed sensitivity to the drug), an 
injectable agent (Km, Cm or Am), Lfx, Pto, PAS and 
Cs. Regimens were modified based on the history 
of drugs previously taken by the patient. The aim 
was to administer at least four drugs with certain 
or almost certain effectiveness as well as pyrazin-
amide. Drug dosages were modified according to 
body weight. All the drugs for treatment of MDR-/
XDR-cases and for treatment of adverse drug ef-
fects were free of charge for the patients.

The patients were hospitalized for a different 
period at the start of second-line therapy. All dos-
es received in the hospital and in the ambulatory 
were given under Directly Observed Treatment 
(DOT). During the continuation phase, DOT was 
organized through a national network of region-
al TB managers and patronage nurses, primary 
health care staff (general practitioners, nurses 
and medical specialists) for patients living in the 
the remote areas, and NGO representatives work-
ing with groups at risk of TB. In order to encour-
age adherence to treatment, food vouchers were 
handed to MDR-TB patients during the full course 
of treatment, when they presented for receiving 
of medicines.

Laboratory tests
Smears for acid-fast bacilli (AFB) were exam-

ined by Ziehl-Neelsen staining. All cultures were 
carried out with conventional Löwenstein-Jensen 
solid media and by liquid media using BACTEC 
MGIT960® automated system. DSTs of the strains 
were performed in the NRL-TB by applying the 
reference BACTEC MGIT960® automated system 
following the recommendations provided by the 
manufacturer (Becton Dickinson, NJ, USA). DSTs 
to FLDs were performed using the commercial 
SIRE kit for FLDs with critical concentration of the 
drugs, as following: streptomycin – 1.0 µg/ml; iso-
niazid – 0.1 µg/ml; rifampicin – 1.0 µg/ml; etham-
butol – 5 µg/ml.

Isolated strains with resistance to isoniazid and 
rifampicin from 99 MDR-TB patients (94% out of 
all 105 patients starting treatment) were tested 
against SLDs. DSTs to SLDs were performed by 
BACTEC MGIT960® with critical concentration of 

ANALYSIS OF FACTORS ASSOCIATED 
WITH TREATMENT OUTCOME IN 
CASES WITH MULTIDRUG-RESISTANT 
TUBERCULOSIS IN BULGARIA, 
2009-2011

Thoracic Medicine
Volume VI, December 2014, Issue 4

editorials
original article



16

BACTEC MGIT960® с критични концентрации на 
медикаментите, както следва: амикацин – 1.0 
µg/ml; канамицин – 5.0 µg/ml, капреомицин – 
2.5 µg/ml, и офлоксацин – 2.0 µg/ml.

С цел мониториране на отговора към лече-
нието веднъж месечно са провеждани микро-
скопски и културелни изследвания за тубер-
кулоза в микробиологичната лаборатория в 
болницата в Габрово по време на интензивната 
фаза и в съответните лаборатории в областни-
те лечебни заведения за туберкулоза по време 
на продължителната (амбулаторна) фаза на ле-
чение на пациентите.

За определяне на HIV статуса на всички паци-
енти в началото на лечението след анонимно 
и безплатно консултиране са проведени HIV-
ELISA тестове.
Резултати

Общо 105 случаи с MDR-TB, потвърдени от 
НРЛ по туберкулоза, са започнали лечение с 
режими, включващи лекарства от втори ред, 
за периода 2009-2011 г.: първа кохорта от 50 
пациенти – за периода 2009-2010 г., и втора ко-
хорта от 55 пациенти – през 2011 г. От тях 103 
(98%) са български граждани, а 2 са с двойно 
гражданство – родени в Молдова, страна с ви-
соко бреме на MDR-TB в Европа. Пациентите 
произхождат от цялата страна, но най-голям е 
броят им от големите градове в България: Со-
фия, Пловдив и Варна, и от областите в Севе-
розападна България с по-висока от средната 
заболеваемост за страната: Монтана, Видин, 
Враца (Фигура 1).

Средната възраст на пациентите е 43 години 
(интервал 2-89). Съотношението мъже/жени е 
2.4/1. Разпределението на пациентите по пол и 
възрастови групи е представено на Таблица 2.

Тридесет и девет пациенти с MDR-TB (37.1%) 
са новооткрити. Разпределението според на-
личието на предшестващо лечение за тубер-
кулоза e представено на Таблица 3. Средната 

the drugs, as following: amikacin – 1.0 µg/ml; ka-
namycin – 5.0 µg/ml, capreomycin – 2.5 µg/ml, 
and ofloxacin – 2.0 µg/ml.

Sputum-smear microscopies and cultures were 
conducted on a monthly basis to monitor re-
sponse to treatment in the laboratory in Gabrovo 
hospital during the intensive phase of treatment, 
and in the respective laboratories at the regional 
TB health facilities during the continuation (am-
bulatory) phase.

HIV-ELISA tests were used to determine HIV-
status of all the patients at the beginning of treat-
ment after anonymous and free counseling.

Results
A total of 105 cases with MDR-TB confirmed by 

the NRL-TB started treatment with a second-line 
drug regimens during the period 2009-2011. One 
hundred and three patients (98%) are Bulgarian 
citizens and 2 are with double citizenship – born 
in Moldova, a high MDR-TB burden country in 
Europe. The patients originated from all over the 
country, with higher numbers from the larger cit-
ies in Bulgaria: the capital city Sofia, Plovdiv and 
Varna, and from the north-western part of the 
country – in the districts with higher than the av-
erage TB incidence in Bulgaria: Montana, Vidin, 
Vratsa (Figure 1).

The mean age was 43 years (range, 2-89). The 
Male:Female ratio was 2.4:1. Distribution of the 
patients by gender and age groups is presented 
in Table 2.

Thirty nine MDR-TB patients (37%) had been 
newly registered. Distribution of previously treat-
ed for TB cases is presented in Table 3. Median 
duration of disease before treatment for MDR-TB 

Фиг. 1. Разпределение 
на пациентите с MDR-TB 

(n=105), започнали 
лечение за периода 

2009-2011 г., по области 
в България.

Figure 1. Distribution of 
MDR-TB patients (n=105), 

starting treatment for 
the period 2009-2011, by 

districts in Bulgaria.
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Видин
Vidin
n=7

Монтана
Montana

n=14 Враца
Vratsa

n=6

Плевен
Pleven

n=1
Велико Търново

Veliko Tarnovo
n=1

Русе
Ruse
n=3

Разград
Razgrad

n=2

Силистра
Silistra

n=2
Добрич
Dobritch

n=3

Варна
Varna
n=10

Шумен
Shumen

n=2
Търговище
Targovishte

n=2

Сливен
Sliven
n=1

Бургас
Burgas

n=2
Ямбол
Yambol

Стара Загора
Stara Zagora

n=2

Хасково
Haskovo

n=1

Кърджали
Kardjali

Няма регистрирани | Not registered

1-5 случаи с MDR-TB | 1-5 MDR-TB cases

>6 случаи с MDR-TB  | 1-5 MDR-TB cases

Затвори | Prisons (n=2)

Смолян
Smolyan

Пловдив
Plovdiv

n=9
Пазарджик

Pazardjik
n=5

Благоевград
Blagoevgrad

n=1

Кюстендил
Kustendil

n=2

Перник
Pernik

n=1

София град
City So�a

n=16

София област
So�a district

n=1

Габрово
Gabrovo

n=5

Ловеч
Lovetch

n=4
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продължителност на заболяването преди ле-
чението за MDR-TB e 5.7 години, като варира 
между 1 и 17 години.

Сто и четири пациенти (99%) са с белодроб-
на туберкулоза, а един (жена на 72 години) е с 
извънбелодробна форма на заболяването – ту-
беркулоза на кожата, потвърдена културелно 
от изследване на раневи секрет. При 70 паци-
енти (67.6%) са регистрирани положителни ми-
кроскопски и/или културелни изследвания на 
храчка в началото на лечението.

Всички пациенти са изследвани за HIV в на-
чалото на лечението, като не са регистрирани 
серопозитивни случаи.
Видове лекарствена резистентност

От всички пациенти с MDR-TB, започнали ле-
чение, 45 (42.9%) са с доказана in vitro резис-
тентност допълнителнo към стрептомицин и 
етамбутол, 32 (30.5%) са само с резистентност 
към изониазид и рифампицин, а останалите 
са и с резистентност към етамбутол (14 слу-
чаи; 13.3%) или към стрептомицин (14 случаи; 
13.3%). ТЛЧ към лекарства от втори ред са 
проведени при 99 случаи (94%): 80 случаи са 
с чувствителност към амикацин, канамицин, 
капреомицин и офлоксацин; 6 случаи са с ре-
зистентност само към офлоксацин и 3 случаи 
са с резистентност към трите инжекционни 
препарата (амикацин, канамицин и капреоми-
цин). Десет случаи (9.5%) са с XDR-TB (6 жени и 

was 5.7 years (range, 1-17).

One hundred and four patients (99%) had pul-
monary TB, and 1 patient (female 72yrs) had ex-
trapulmonary TB (dermatological form with mi-
crobiological confirmation of wound exudate). 
Positive sputum smears for AFB and/or cultures at 
treatment initiation were observed in 70 patients 
(67.6%).

All patients were tested for HIV at the begin-
ning of treatment, and none of them had a posi-
tive result.
Drug resistance patterns

Out of all MDR-TB cases starting treatment, 45 
(42.9%) had strains with additional resistance to 
streptomycin and ethambutol, 32 (30.5%) to iso-
niazid and rifampicin only, and the rest were re-
sistant to either ethambutol (14 cases, 13.3%) or 
streptomycin (14 cases, 13.3%). Second-line drug 
susceptibility testing was performed on 99 cases 
(94%): 80 cases were susceptible to amikacin, 
kanamycin, capreomycin and ofloxacin; 6 cases 
were resistant to ofloxacin only, and 3 cases were 
resistant only to all three second-line injectable 
drugs (amikacin, kanamycin and capreomycin). 
Ten cases (9.5%) were with XDR-TB (6 women and 
4 men) – 8 in the first cohort and 2 in the second 
cohort.
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Таблица 2. Разпределение на пациентите с MDR-TB (n=105), 
започнали лечение за периода 2009-2011 г., по пол и възрастови 
групи.

Възрастова 
група

Случаи с MDR-TB

Мъже  
брой (%)

Жени  
брой (%)

Общо  
брой (%)

Съотношение
мъже/жени

0-14 г. 1 (0,9%) 0 1 (0,9%) 1/0

15-24 г. 7 (6,7%) 5 (4,7%) 12 (11,4%) 1,4/1

25-34 г. 9 (8,6%) 9 (8,6%) 18 (17,2%) 1/1

35-44 г. 17 (16,2%) 9 (8,6%) 26 (24,8%) 1,9/1

45-54 г. 22 (21%) 5 (4,7%) 27 (25,7%) 4,4/1

55-64 г. 11 (10,5%) 0 11 (10,5%) 11/0

 над 65 г. 7 (6,6%) 3 (2,9%) 10 (9,5%) 2,3/1

Общо 74 (70,5%) 31 (29,5%) 105 (100%) 2,4/1

Таблица 3. Анамнеза за предшестващо лечение за туберкулоза 
при случаите с MDR-TB (n=105), започнали лечение с лекарства 
от втори ред за периода 2009-2011 г.

Анамнеза  
за предшестващо лечение

Първа 
кохорта
брой (%)

Втора 
кохорта
брой (%)

Общо  
брой (%)

Нов 19 (18,1%) 20 (19%) 39 (37,1%)

Рецидив 12 (11,4%) 22 (21%) 34 (32,4%) 

Лечение след прекъсване 10 (9,5%) 5 (4,8%) 15 (14,3%)
Лечение след неуспех на начално 

лечение с лекарства от първи ред 6 (5,7%) 7 (6,7%) 13 (12,4%)

Лечение след неуспех на повторно 
лечение с лекарства от първи ред 2 (1,9%) 1 (0,9%) 3 (2,9%)

Друг на повторно лечение 1 (0,9%) 0 1 (0,9%)

Table 3. Previous history of TB treatment in MDR-TB cases (n=105) 
starting treatment with second-line anti-tuberculosis drugs for the 
period 2009-2011.

Previous history
First 

cohort
n (%)

Second 
cohort
n (%)

Total
n (%)

New 19 (18,1%) 20 (19%) 39 (37,1%)

Relapses 12 (11,4%) 22 (21%) 34 (32,4%) 

Treatment after interruption 10 (9,5%) 5 (4,8%)            15 (14,3%)
Treatment after failure of initial 

treatment with first-line anti-TB drugs 6 (5,7%) 7 (6,7%) 13 (12,4%)

Treatment after failure of retreatment 
with first-line anti-TB drugs 2 (1,9%) 1 (0,9%) 3 (2,9%)

Other 1 (0,9%) 0 1 (0,9%)

Table 2. Distribution of MDR-TB patients (n=105), starting treatment 
for the period 2009-2011, by gender and age groups.

Age group
MDR-TB cases

Male
 (%)

Female
(%)

Total 
(%)

Male/Female 
ratio

0-14 years 1 (0,9%) 0 1 (0,9%) 1/0

15-24 years 7 (6,7%) 5 (4,7%) 12 (11,4%) 1,4/1

25-34 years 9 (8,6%) 9 (8,6%) 18 (17,2%) 1/1

35-44 years 17 (16,2%) 9 (8,6%) 26 (24,8%) 1,9/1

45-54 years 22 (21%) 5 (4,7%) 27 (25,7%) 4,4/1

55-64 years 11 (10,5%) 0 11 (10,5%) 11/0

over 65 years 7 (6,6%) 3 (2,9%) 10 (9,5%) 2,3/1

Total 74 (70,5%) 31 (29,5%) 105 (100%) 2,4/1
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4 мъже) – 8 от първата кохорта и 2 от втората 
кохорта.
Лечебни режими

Средният период от потвърждаването на 
MDR-TB от НРЛ по туберкулоза до стартиране-
то на лечението с лекарства от втори ред е 255 
дни (8.5 месеца): за първата кохорта – 349.6 дни 
(11.6 месеца), а за втората кохорта – 169.8 дни 
(5.6 месеца).

Пациентите са получавали средно 6.5 меди-
каменти от всички групи противотуберкулозни 
лекарствени продукти. Средната продължи-
телност на интензивната фаза в стационарна 
обстановка е 201 дни (6.7 месеци), а на общия 
курс на лечение – 584 дни (19.5 месеци). При 
изключване на починалите, които са получа-
вали лекарства за по-малък период от време, 
останалите пациенти (n=78), са с общ курс на 
лечение от средно 655 дни (21.8 месеци).

Седем от пациентите с XDR-TB са получавали 
линезолид (Lzd), 7 – ко-амоксиклав (Amx/Clv), и 
4 – левофлоксацин (Lfx), впоследствие заменен 
с моксифлоксацин (Mfx).

Хирургическо лечение (резекция) е прило-
жено при 2 пациенти с XDR-TB (жена на 36 г. и 
жена на 25 г.) – първият случай е с неуспех от 
лечението, а вторият е регистриран като изле-
куван.
Изход от лечението

След 24 месеца от началото на лечението на 
случаите с MDR-TB (n=105), обхванати от насто-
ящото проучване, 61 пациенти (58%) са с успех 
от лечението – 43 излекувани и 18 завършили 
лечението, 27 (26%) са починали, 7 (7%) са с не-
успех и 10 (9%) – прекъснали лечението. При 
почти всички смъртни случаи – 25 от общо 27 
починали, като основна причина за смъртта е 
посочена туберкулоза. 

Необходимо е да се разгледа поотделно из-
ходът от лечението на двете кохорти пациенти 
с MDR-TB, започнали лечение през 2009-2010 г. 
и през 2011 г., поради различията в пациентите 

Treatment regimens
The average period between MDR-TB confirma-

tion by the NRL-TB to the treatment initiation was 
255 days (8.5 months): for the first cohort - 349.6 
days (11.6 months), and for the second cohort - 
169.8 days (5.6 months).

The patients received a mean of 6.5 drugs from 
all groups antituberculosis agents. The median 
duration of intensive phase and in-patient care 
was 201 days (6.7 months), and of the whole 
treatment course – 584 days (19.5 months). When 
excluding the patients who died, who received 
treatment for a shorter period, the whole treat-
ment course for the remaining patients (n=78) 
was 655 days (21.8 months) on average.

Seven XDR-TB patients received linezolid (Lzd), 
seven had co-amoxyclav (Amx/Clv) and two had 
levofloxacin (Lfx) switched to moxifloxacin (Mfx).

Surgical resection was performed on 2 XDR-TB 
patients (female 36 yrs and female 25 yrs) – the 
first case failed to convert to culture negative, the 
second case was registered as cured.

Treatment outcomes
By 24 months after starting treatment of MDR-

TB patients (n=105), included in this study, 61 pa-
tients (58%) had a successful outcome – 43 bac-
teriologically cured and 18 without evidence of 
cure, 27 (26%) died, 7 (7%) had treatment failure, 
and 10 (9%) interrupted treatment. Most deaths 
(25/27) were considered to be related to TB.

It is necessary to distinguish the treatment 
outcome of the patients in the cohorts, started 
treatment in 2009-2010 and in 2011, respective-
ly, because of the differences between patients 
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Фигура 2. Изход от 
лечението на пациенти-

те с MDR-TB от първата 
кохорта, започнали ле-

чението през 2009-2010 
г., от втората кохорта, 

започнали лечение през 
2011 г., и общо за пери-

ода 2009-2011 г.
Figure 2. Treatment 

outcomes in MDR-TB 
cases from the first cohort 
starting treatment for the 

period 2009-2010, the 
second cohort, starting 
treatment in 2011, and  

for the whole period 
2009-2011.
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Таблица 4. Изход от лечението на пациентите с MDR-TB според наличието или отсъствието на бацилоот-
деляне в началото на лечението.

Изход  
от лечението

Случаи с MDR-TB  
с микроскопско  

и културелно  
бацилоотделяне 

n=51

Случаи с MDR-TB  
само с културелно 
бацилоотделяне 

n=19

Случаи с MDR-TB  
без бацилоотделяне

n=35

Общо случаи с MDR-TB 

n=105

Успех от лечението 23 12 26 61

Починали 18 4 5 27

Неуспех  
от лечението 4 1 2 7

Прекъснали 
лечението 6 2 2 10

Table 4. Treatment outcome of MDR-TB cases based on the presence or absence of positive sputum smears for 
AFB and/or positive cultures at treatment initiation.

Treatment outcome
MDR-TB cases with 

positive sputum smears 
and cultures 

n=51

MDR-TB cases only with 
positive cultures 

n=19

MDR-TB cases with 
negative sputum smears 

and cultures
n=35

Total
MDR-TB cases

n=105

Treatment Success 23 12 26 61

Died 18 4 5 27

Treatment Failed 4 1 2 7

Treatment 
Interrupted 6 2 2 10

включени в тях. Повечето от случаите, включе-
ни в първата кохорта, са с дългогодишно забо-
ляване и са получавали противотуберкулозно 
лечение в миналото, включително лекарства 
от втори ред, но не в препоръчаните терапев-
тични режими. Продължителният характер на 
заболяването е в основата на по-неблагопри-
ятните резултати от лечението (смърт и неус-
пех) в тази кохорта.

Фигура 2 представя резултатите от изхода от 
лечението на двете кохорти пациенти с MDR-
TB и общо за периода.

По отношение на бацилоотделянето в начало-
то на лечението, съществуват различия между 
субкохортите, формирани от наличието или от-
съствието му, както е представено в Таблица 4.

Изходът от лечението на пациентите с XDR-
TB и на тези с резистентност към някое от ле-
карствата от втори ред се отличава значително 
от този на останалите случаи с MDR-TB, чувст-
вителни към всички лекарства от втори ред, 
както е представено в Таблица 5.
Обсъждане и изводи

Това проучване е първото в страната, което 
прави оценка на изхода от лечението на па-
циенти с MDR-TB с лечебни режими в съответ-
ствие с препоръките на СЗО, международните 
стандарти и добри практики. Представени са 
данни за изхода от лечението на потвърдени 
от НРЛ по туберкулоза случаи с MDR-TB, започ-
нали лечение през периода 2009-2011 г. Много 
от тях са с голяма продължителност на тубер-

enrolled. Many of the cases included in the first 
cohort had long standing disease and had re-
ceived anti-TB treatment in the past, including 
SLDs, but not as part of recommended regimens. 
The advanced nature of the disease explains why 
they experienced more unfavourable treatment 
outcomes (death and treatment failure) in this 
cohort.

Figure 2 presents the treatment outcome re-
sults for the two cohorts of MDR-TB patients and 
for the whole period.

Sub-cohorts formed by the presence or absence 
of positive sputum smears for AFB and/or positive 
cultures at treatment initiation showed a differ-
ence in treatment outcome, as shown in Table 4.

Treatment outcome of XDR-TB patients and 
cases with resistance to any SLD differed consid-
erably compared with other cases with MDR-TB 
sensitive to all SLDs, as shown in Table 5.

Discussion and conclusions
This is the first study in the country assess-

ing the treatment outcomes of MDR-TB patients 
treated with drug regimens in accordance with 
WHO requirements, international standards and 
best practices. The findings represent the final 
outcomes of MDR-TB cases confirmed by the NRL-
TB who started treatment in 2009-2011. Many of 
them had long-standing disease, had received an-
ti-TB treatment in the past and 9.5% out of them 
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кулозното заболяване, получавали са проти-
вотуберкулозно лечение в миналото и 9.5% от 
тях са инфектирани с XDR-TB щамове. Изходът 
от лечението на 58% от тях е успешен, а 26% са 
починали.

Пациентите с MDR-TB, започнали лечение 
през горепосочения период, са в по-млада 
възраст (средно 43 години) в сравнение с ре-
гистрираните общо в България случаи с тубер-
кулоза – средната възраст на новите случаи, 
родени в страната, през 2009 г. е 45.3 години 
(6), през 2010 г. – 44 години (7), и през 2011 г. – 
44.8 години (8).

MDR-TB засяга най-често по-младите възрас-
тови групи: 35-44 г., 45-54 г. и 25-34 г., за разлика 
от общата популация пациенти с туберкулоза, 
при които най-засегнатите възрастови групи са 
над 65 г. и 45-54 г. Съотношението мъже/жени 
(средно 2.4/1) е по-голямо в сравнение с това 
на родените в страната случаи с туберкулоза, 
регистрирани през 2009 г. – 1.8/1 (6), 2010 г. – 
1.9/1 (7) и 2011 г. – 2.0/1 (8). Тези закономернос-
ти съществуват и в наше предишно проучване 
на епидемиологичната и микробиологичната 
характеристика на случаите с MDR-TB, реги-
стрирани и съобщени в страната за периода 
2007-2009 г. (2).

were infected with XDR-TB strains. Fifty eight per 
cent of them finished their treatment successfully 
and 26% died.

The MDR-TB patients starting treatment during 
the above mentioned period were younger on 
average (mean age 43 years) compared to the to-
tal number of registered TB patients in Bulgaria – 
mean age of new TB cases, natives, was 45.3 years 
in 2009 (6), 44 years in 2010 (7) and 44.8 years in 
2011 (8).

MDR-TB is most common in younger age 
groups: 35-44 yrs, 45-54 yrs and 25-34 yrs, com-
pared with the general population of TB patients 
where the most affected age groups are over 65 
yrs, and 45-54 yrs. The Male:Female ratio (2.4:1 on 
average) was higher compared with the sex ratio 
(M:F) of all native TB cases registered in the coun-
try in 2009 – 1.8:1 (6), in 2010 – 1.9:1 (7) and in 
2011 – 2.0:1 (8). There were the same tendencies 
in our previous study on epidemiological and mi-
crobiological characteristics of all the cases with 
culture confirmed MDR-TB recorded and reported 
in the country for the period 2007-2009 (2).
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Таблица 5. Изход от лечението на случаите с XDR-TB, с резистентност към някое от лекарствата от втори 
ред и на останалите случаи с MDR-TB.

Изход  
от лечението

Случаи с MDR-TB 
чувствителна  

към лекарства  
от втори ред

n=86

Случаи с MDR-TB 
резистентна  

към инжекционни 
препарати

n=3

Случаи с MDR-TB 
резистентна  

към хинолони

n=6

Случаи с XDR-TB

n=10

Общо  
случаи с MDR-TB 

n=105

Излекувани 41 1 0 1 43

Завършили 
лечение 18 0 0 0 18

Починали 16 2 3 6 27

Неуспех  
от лечението 1 0 3 3 7

Прекъснали 
лечението 10 0 0 0 10

Table 5. Treatment outcomes in XDR-TB cases, MDR-TB cases with any resistance to SLD and in other MDR-TB 
cases sensitive to all SLDs.

Treatment outcome
Cases with MDR-TB 
sensitive to all SLD

n=86

Cases with MDR-TB 
resistant to any 

injectable

n=3

Cases with MDR-TB 
resistant to any 
fluoroquinolone

n=6

XDR-TB cases

n=10

Total MDR-TB case 

n=105

Cured 41 1 0 1 43

Completed 18 0 0 0 18

Died 16 2 3 6 27

Treatment Failed 1 0 3 3 7

Treatment 
Interrupted 10 0 0 0 10
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Микроскопски и/или културелно регистри-
раното бацилоотделяне в началото на лече-
нието е един от важните фактори за неблаго-
приятен изход в тази група пациенти, поради 
връзката му с по-големи белодробни измене-
ния и по-разпространено заболяване, причина 
за липса на отговор дори към лечебни режи-
ми, включващи достатъчно на брой лекарства 
с доказано качество.

Успехът от лечението на пациентите с MDR-TB в 
това проучване (58%) е по-висок от средните стой-
ности за пациентите с MDR-TB по света, започнали 
терапия през 2009 г. (48%), а съотношението на 
пациентите с XDR-TB в кохортата (9.5%) е подобно 
в сравнение с регистрираните в глобален мащаб 
(9.0%) (17). Успехът от лечението в разглежданата 
от нас кохорта е съпоставим с този, регистриран 
в проучванията на Ahuja и сътр. (общо 54%) (5), 
Johnston и сътр. (62%; с изключване на случаите 
с XDR-TB) (12) и Orenstein и сътр. (64% за пациен-
тите, получаващи индивидуализирани лечебни 
режими, и 54% за получаващите стандартизирани 
режими; не са включени XDR-TB кохорти) (16). По-
добно на резултатите от мета-анализ, проведен от 
Falzon и сътр. (9), успехът от лечението в нашата ко-
хорта е по-висок при пациентите с MDR-TB, инфек-
тирани с щамове без допълнителна резистентност 
към лекарства от втори ред (n=86, 69% успех от ле-
чението), в сравнение с тези с резистентност само 
към хинолони, само към инжекционни препарати 
или с XDR-TB.

XDR-TB е най-значимият прогностичен фак-
тор за неблагоприятен изход. Изходът от лече-
нието на случаите с XDR-TB показва по-ниски 
нива на успех и по-висока смъртност от съоб-
щените в обзора, проведен от Jacobson и сътр. 
(11), въпреки малкия брой пациенти. Повечето 
от пациентите с XDR-TB са от първата кохорта, 
започнали лечение през 2009 г. Те са с дългого-
дишно заболяване и са получавали противоту-
беркулозно лечение в миналото, включително 
лекарства от втори ред, но не в препоръчаните 
терапевтични режими. Продължителният ха-
рактер на заболяването е в основата на по-не-
благоприятните резултати от лечението (смърт 
и неуспех) в тази кохорта.

Допълнителното хирургическо лечение до-
принася за подобряване на изхода от лечение-
то на пациентите с туберкулоза с лекарствена 
резистентност (3, 4, 10). Само двама пациенти 
с XDR-TB от нашата кохорта с ограничена ло-
кализация на заболяването и адекватна бе-
лодробна функция бяха подложени на бело-
дробна резекция – единият с успех, а другият 
с неуспех от лечението.

Настоящото проучване потвърждава за-
ключението, че предшестващото лечение за 
туберкулоза е един от най-важните рискови 
фактори за развитие на MDR-TB (14). Необходи-
мо е обаче да се подчертае, че 37% от пациен-
тите от разглежданата кохорта – включително 
3-ма с XDR-TB – са без анамнеза за предишна 
употреба на противотуберкулозни лекарства. 

Sputum smear and/or culture positivity at start 
of treatment was found to be one of the important 
predictors for unfavourable outcome of treatment 
in this group of patients because of the associa-
tion with more advanced lung lesions and wide-
spread disease, the reason for refractory even to 
treatment with regimens composed of medicines 
with sufficient number and good quality.

The success ratio in MDR-TB patients covered 
by this study is higher than the world average 
for MDR-TB patients put on treatment in 2009 
(58% v/s 48% overall) and the proportion of XDR-
TB patients in the cohort was similar compared 
with the global average (9.5% v/s 9.6% overall) 
(17). The success ratio in the cohort (58%) was 
comparable to those in the studies reviewed by 
Ahuja et al. (54% overall) (5), Johnston et al. (62%; 
XDR-TB cases excluded) (12), and Orenstein et 
al. (64% for the patients receiving individualised 
treatment regimens and 54% for those receiving 
standardised regimens; exclusive XDR-TB cohorts 
not included) (16). Similar to the findings of a me-
ta-analysis by Falzon et al. (9), treatment success 
in our cohort was higher in MDR-TB patients in-
fected with strains without additional resistance 
to SLD (n=59, 69% success) than in those with 
additional resistance to fluoroquinolones only, a 
second-line injectable drug only, or with XDR-TB.

XDR-TB is the strongest predictor of unfavor-
able treatment results. Treatment outcome re-
sults for XDR-TB cases showed lower success 
and higher mortality than those reported in the 
review from Jacobson et al. (11), although num-
bers were small. Most of the patients with XDR-
TB belong to the first cohort, starting treatment 
in 2009. They had long standing disease and had 
received anti-TB treatment in the past, including 
second-line drugs, but not as part of recommend-
ed regimens. The advanced nature of disease ex-
plains why they experienced unfavourable treat-
ment outcomes (death and treatment failure) in 
this cohort.

Adjunctive surgical treatment has been report-
ed to improve outcomes in patients with drug-
resistant TB (3, 4, 10). Only 2 patients with XDR-
TB in our cohort who had localized disease with 
adequate pulmonary function underwent lung 
resectional surgery, one with and one without 
successful outcome.

This study confirms the conclusion that previ-
ous treatment for TB is one of the most important 
risk factors for development of MDR-TB (14). It is 
also worth highlighting however that 37% of the 
cases from the current cohort – including 3 with 
XDR-TB – gave no history of previous use of anti-
TB drugs. This in itself is a cause for concern as it 
suggests deficiencies in infection control with ac-



22

тема на броя
АНАЛИЗ НА ФАКТОРИТЕ, 

СВЪРЗАНИ С ИЗХОДА  
ОТ ЛЕЧЕНИЕТО НА СЛУЧАИТЕ С 

МУЛТИРЕЗИСТЕНТНА ТУБЕРКУЛОЗА 
В БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА  

2009-2011 Г.

Торакална Медицина
Том VI, декември 2014, бр.4

оригиналнa статия

Това означава, че съществуват пропуски в 
контрола на инфекцията, които предполагат 
активна трансмисия на щамове с лекарствена 
резистентност. Такъв риск съществува, когато 
пациентите не са диагностицирани навреме и 
не са започнали подходящо лечение.

Забавянето на лечението след потвърждава-
нето на резистентността и прекъсването на те-
рапевтичния курс определя по-висок процент 
на неблагоприятен изход от лечението. Трябва 
да се прилагат всички възможни методи за мо-
тивиране и придържане на пациентите към те-
рапията, за да се постигнат целите на лечението.

Потвърждението на резистентността от НРЛ 
по туберкулоза гарантира качествена микро-
биологична диагностика на случаите с MDR-TB 
и XDR-TB. Необходимо е активно издирване и 
проследяване на контактните им и прилагане 
на утвърдения алгоритъм за откриването й 
сред целевите групи пациенти (прекъснали, 
неуспех, хронични случаи) с цел незабавна ди-
агностика, навременно и адекватно лечение.

При провеждането на това проучване се от-
белязаха известни ограничения. Тъй като то 
е ретроспективно, по-голяма част от инфор-
мацията е получена от съществуващата ме-
дицинска документация на пациентите, което 
ограничава избора ни на всички фактори, по-
влияващи резултатите от лечението им. На-
пример, не може да се проучи необходимата 
информация за предшестващото лечение за 
туберкулоза, особено когато то е отдалечено 
във времето. Малкият брой случаи, разгледани 
от настоящото проучване, ограничава постига-
нето на статистическа достоверност и връзка 
с други променливи: контакт с източник на 
инфекцията, продължителност на предшества-
щото лечение с лекарства от първи и втори 
ред, постигане на конверсия на бацилоотделя-
нето в миналото, време на проява на XDR-TB.
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tive transmission of drug-resistant strains, a risk to 
be expected when patients do not have access to 
timely diagnosis and appropriate treatment.

Treatment delay after confirmation of the re-
sistance and treatment interruption determine 
a higher rate of unfavourable outcomes. There 
is a need to realize all possible ways to motivate 
the patients and to guarantee their adherence to 
treatment.

Confirmation of the resistance by the NRL-TB 
guarantees quality microbiological diagnosis of 
MDR-/XDR-TB cases. There is a need for active 
screening and follow-up of their contacts, and 
following the approved algorithm for diagnosis 
of these TB forms among the target populations 
(treatment default, failure, chronic cases) in or-
der to have immediate diagnosis, timely and ad-
equate treatment.

Some limitations to this analysis are pointed 
out. As this was a retrospective study, most infor-
mation was obtained from medical records, which 
limited our choice of predictors of treatment out-
comes and survival. For example, not all informa-
tion on previous TB treatment could be obtained 
from all patients, especially when the previous 
episode was remote. The small number of cases 
precluded this analysis from achieving statistical 
significance on a number of associations with 
other variables: contact with index case, duration 
of the previous treatment with first- and second-
line drugs, time for microbiological conversion, 
and the presence of XDR-TB.
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Резюме 
Метаболитният синдром (МС) и захарният диабет тип 2 (ЗД) са 1.5-2 пъти по-чести при паци-

енти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) сравнено с общата популация. Нали-
чието на ЗД и МС при пациенти с ХОББ е свързано с увеличена смъртност, влошена белодробна 
функция, увеличена честота на екзацербациите, мускулна дисфункция (скелетна и дихателна), 
остеопороза, увеличен риск от тумори, депресия и когнитивни нарушения. Механизмите за тези 
взаимодействия включват повишено системно възпаление, инсулинова резистентност (вкл. хи-
пергликемия и увреждане на съдовете), затлъстяване, прием на кортикостероиди и хипоксия. 

Промяна в двигателната активност, пълноценното хранене и фармакотерапията при пациенти 
с ХОББ и ЗД или МС имат потенциал да подобрят прогнозата като намалят инсулиновата резис-
тентност и сърдечно-съдовия риск, и подобрят качеството на живот.

Ключови думи: ХОББ, захарен диабет, метаболитен синдром, последствия

Е. Меков, Я. Славова

СБАЛББ „Св. София“ ЕАД, гр. София
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Abstract 
Metabolic syndrome (MS) and diabetes mellitus type 2 (DM) are 1.5-2 times more prevalent in 

patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) compared to the general population. 
The presence of DM and MS in patients with COPD is associated with increased mortality, impaired 
lung function, increased frequency of exacerbations, muscle dysfunction (skeletal and respiratory), 
osteoporosis, increased risk of tumors, depression and cognitive impairment. The mechanisms of 
these interactions include increased systemic inflammation, insulin resistance (incl. hyperglycaemia 
and damage to the blood vessels), obesity, corticosteroids and hypoxia.

Changes in physical activity, nutrition and pharmacotherapy in patients with COPD and DM or MS 
have the potential to improve the prognosis by reducing insulin resistance and cardiovascular risk, 
and improve quality of life.

Keywords: COPD, diabetes mellitus, metabolic syndrome, consequences
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Метаболитният синдром (МС) и захарни-
ят диабет тип 2 (ЗД) при пациенти с ХОББ са 
свързани с увеличена смъртност, влошена 
белодробна функция и увеличена честота на 
екзацербациите. Възможни усложнения при 
съчетанието на МС и ЗД при ХОББ включват: 
мускулна дисфункция, остеопороза, увеличен 
риск от тумори, депресия и когнитивни нару-
шения (фиг. 1).

Metabolic syndrome (MS) and diabetes mellitus 
type 2 (DM) in patients with COPD are associated 
with increased mortality, impaired lung function 
and increased frequency of exacerbations. Pos-
sible complications in the combination of MS and 
DM  in COPD include: muscle dysfunction, osteo-
porosis, increased risk of tumors, depression and 
cognitive impairment (fig. 1).

• Системно възпаление
   Systemic in�ammation
• Инсулинова резистентност 
   Insulin resistance

- хипергликемия
   hyperglycaemia
- увреждане на съдовете
   blood vessels damage

• Затлъстяване
   Obesity
• Кортикостероиди
   Corticosteroids
• Хипоксия
   Hypoxia

•       Смъртност
         Mortality
•       Белодробна функция
         Lung function
•       Екзацербации
         Exacerbations
•       Коморбидност
         Comorbidity

- скелетна мускулатура
   skeletal muscle
- костен метаболизъм и витамин D
   bone metabolism and vitamin D
- туморни процеси
   tumors
- депресия
  depression
- когнитивни нарушения
   cognitive impairment
- дихателна мускулатура
   respiratory muscle

МС
MS

ХОББ
COPD

ЗД
DM

Фиг. 1. Механизми на взаимодействие и последствия от наличието на МС или ЗД при пациенти с ХОББ.
Fig. 1. Mechanisms of interaction and consequences of presence of MS or DM in patients with COPD.

1. Mortality
In-hospital mortality in patients with acute ex-

acerbation of COPD is 4-30% (146). Patients with 
COPD and DM have a higher mortality compared 
to those with COPD alone (HR 1.54 95% CI 1.05-
2.27) (50, 117), and 27% higher mortality than 
those with diabetes alone (57). Their mortality 
rate increases two-fold (HR 2.25; 95% CI 1.28-3.95) 
after a severe exacerbation (hospitalization) for a 
period of two years, compared to those without 
diabetes (76). DM is also an independent risk fac-
tor for 3-month mortality after hospital discharge 
(134). Hyperglycemia during hospitalization 
is associated with increased mortality (10, 34). 
Contribution to these results has TNF-α, IL-6 and 
CRP, which are increased in both diseases (38). It 
should be noted that not all studies are finding 
DM to be a risk factor for mortality in COPD pa-
tients (19).

MS predisposes to cardiovascular morbidity, 
which is high in patients with COPD and is associ-

1. Смъртност
Вътреболничната смъртност при пациенти 

с екзацербация на ХОББ е  4-30% (146). Паци-
ентите с ХОББ и ЗД имат по-висока смъртност 
в сравнение с тези само с ХОББ (HR 1.54; 95% 
CI 1.05-2.27) (50, 117) и 27% по-висока смърт-
ност спрямо тези само с диабет (57). Те имат и 
двукратно по-висока смъртност (HR 2.25; 95% 
CI 1.28-3.95) след тежка екзацербация (хоспи-
тализация) за период от 2 години, сравнено с 
тези без диабет (76). ЗД е и независим рисков 
фактор за 3-месечна смъртност след дехоспи-
тализация (134). Хипергликемията при хоспи-
тализация е свързана с увеличена смъртност 
(10, 34). Влияние за тези резултати оказват 
TNF-α, IL-6 и СRP, които са повишени и при две-
те заболявания (38). Трябва да се отбележи, че 
не всички проучвания намират ЗД като рисков 
фактор за смъртност при пациенти с ХОББ (19).

МС предразполага към сърдечно-съдова 
заболяемост, която е висока при пациентите с 
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ated with increased mortality (117). Meta-analysis 
shows MS as a risk factor for cardiovascular and 
overall morbidity and mortality (63). A five-year 
study in patients with COPD, however, did not 
find a correlation between the presence of MS 
and increased mortality (165), but found such 
correlation with one of the components of MS – 
increased triglycerides (188).

Paradoxically, obesity is associated with re-
duced mortality (32, 86, 196), but not in all stud-
ies (23). 

The presence of the MS in COPD patients 
is associated with increased mortality due 
to increased systemic inflammation and hy-
perglycemia. The effect of MS on mortality in 
patients with COPD is mixed (possibly due to 
protective effect of obesity).

2. Lung function
COPD is characterized by airway obstruction, 

which is not fully reversible. MS and DM are asso-
ciated with a reduction in lung volumes (60, 107, 
111, 128, 133, 210). The reasons for this include el-
evated systemic inflammation, damage to blood 
vessels and abdominal obesity (108). Large epi-
demiological studies have found a correlation be-
tween lung volumes on one hand and duration 
of DM, and the presence of complications on the 
other (42, 58, 97, 98). It should be noted that other 
studies found no association between lung func-
tion and the presence of DM (18, 130, 139) and 
MS (30).

Long-standing diabetes worsens alveolar-capil-
lary barrier, indicated by DLCO (25, 161) and this 
reduction was greatest in patients with microvas-
cular complications (77, 130, 161, 177). DM di-
rectly damages the small (microangiopathy) and 
large (macroangiopathy) arteries (88, 192). Even 
children with type 1 diabetes have reduced DLCO, 
which can be interpreted as an early sign of mi-
croangiopathy (164, 178). Thickening of the basal 
lamina of the alveolar epithelial and endothelial 
capillaries in the lungs of patients with diabetes 
has also been described (204). Microvascular 
damage to the pulmonary vasculature contrib-
utes to respiratory impairment in patients with 
COPD and DM. Study in tobacco smokers with 
DM revealed a significant reduction of pulmonary 
reserves (maximum oxygen consumption, DLCO, 
DLNO and capillary blood flow) during exercise 
(35). This reduction is dependent on the presence 
of retinopathy, neuropathy, microalbuminuria 
and control of DM.

Findings for the annual decline in lung function 
in DM are controversial - some studies confirm 
such a relationship (43) while others do not (105, 
112).

MS is associated with the severity of COPD 
(GOLD stage) with  decreasing prevalence with 
progression of the disease (92). Abdominal obesi-

ХОББ и е свързана с повишена смъртност (117). 
Метаанализ показва МС като рисков фактор за 
сърдечносъдова и обща заболяемост и смърт-
ност (63). Петгодишно проучване при пациен-
ти с ХОББ обаче не намира връзка между на-
личието на МС и смъртността (165), но намира 
такава с един от компонентите му – повишени 
триглицериди (188).

Парадоксално, затлъстяването е свързано с 
намаляване на смъртността (32, 86, 196), но не 
при всички проучвания (23). 

Наличието на ЗД при пациенти с ХОББ се 
свързва с увеличена смъртност поради уве-
личено системно възпаление и хиперглике-
мия. Влиянието на МС върху смъртността 
при пациенти с ХОББ е разнопосочно (веро-
ятно поради протективния ефект на затлъс-
тяването).

2. Белодробна функция
ХОББ се характеризира с бронхиална об-

струкция, която не е напълно обратима. МС и 
ЗД са свързани с намаление на белодробните 
показатели (60, 107, 111, 128, 133, 210). Причи-
ните за това включват повишено системно въз-
паление, увреждане на кръвоносните съдове 
и абдоминално затлъстяване (108). Големи 
епидемиологични проучвания намират връзка 
между белодробните показатели от една стра-
на и давност на ЗД, и наличие на усложнения 
от друга (42, 58, 97, 98). Трябва да се отбележат 
резултатите на други автори, които не намират 
връзка между белодробната функция и нали-
чието на ЗД (18, 130, 139), и МС (30). 

Дългогодишният диабет влошава алвеолар-
но-капилярната бариера, показател за която е 
DLCO (25, 161), като това намаление е най-голя-
мо при пациентите с микроваскуларни услож-
нения (77, 130, 161, 177). ЗД директно уврежда 
малките (микроангиопатия) и големите (макро-
ангиопатия) артерии (88, 192). Дори деца със 
ЗД тип 1 имат понижен DLCO, което може да се 
интерпретира като ранен белег за микроан-
гиопатия (164, 178). Описано е задебеляване 
на базалната ламина на алвеоларния епител 
и ендотелните капиляри в белите дробове на 
пациенти с диабет (204). Микроваскуларната 
увреда на белодробните съдове допринася за 
дихателните нарушения при пациенти с ХОББ 
и ЗД. Изследване при непушачи със ЗД устано-
вява значимо намаление на белодробните ре-
зерви (максималната кислородна консумация, 
DLCO, DLNO и капилярния кръвоток) при фи-
зическо натоварване (35). Това намаление е в 
зависимост от наличието на ретинопатия, нев-
ропатия, микроалбуминурия и контрола на ЗД.

Спорен е въпросът за годишния спад на бе-
лодробната функция при ЗД – някои автори 
потвърждават такава връзка (43), но други не 
потвърждават тези резултати (105, 112).

МС е свързан с тежестта на ХОББ (стадий по 
GOLD) като честотата му намалява с напредва-
не на заболяването (92). Абдоминалното зат-
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лъстяване намалява къмплайънса на гръдната 
стена и издръжливостта на дихателната муску-
латура като увеличава дихателните усилия, и 
въздушното съпротивление (9, 120, 135).

МС и ЗД намаляват както белодробните 
обеми, така и дифузията на газове посред-
ством увреждане на съдовете, повишено 
системно възпаление, затлъстяване и мус-
кулна дисфункция.

3. Екзацербации
Пациентите с ХОББ получават средно 2.5-3 

екзацербации годишно (52). Честотата на ек-
зацербациите според новата класификация на 
GOLD-2011г. през първата година е 2.2% в гру-
па А, 5.8% в група В, 25.1% в група С и 28.6% в 
група D (104). Честите екзацербации влошават 
протичането на болестта и увеличават смърт-
ността (6).

Наличието на ЗД увеличава риска от екзацер-
бация с почти 2 пъти (127), повишава риска от 
хоспитализация (117), честотата на Грам /-/ фло-
ра и S. aureus от храчка по време на екзацерба-
ция, и се свързва с по-дълъг болничен престой 
и по-тежки екзацербации (10, 48, 114, 137, 142). 
Вероятно роля за това оказва провъзпалител-
ният ефект на хипергликемията, нарушеният 
имунитет и дисфункцията на скелетните мус-
кули (7). Инсулиновата резистентност и хипер-
гликемията се свързват с влошена прогноза 
при екзацербация (141, 190). Друго проучване 
показва зависимост между ЗД и честотата на 
рехоспитализации (19). Повишените стойности 
на възпалителните маркери, за които способ-
стват МС и ЗД, се свързват с увеличен риск от 
екзацербация на ХОББ (75). Това се потвържда-
ва и от намерената връзка между честотата на 
екзацербациите и нивото на триглицеридите, 
кръвната глюкоза и CRP (41, 101). Хиперглике-
мията повишава и чувствителността на глад-
ката мускулатура в дихателните пътища, което 
улеснява бронхоспазъма (33). Хипергликемия-
та при хоспитализация (>7mmol/L) е свързана 
с увеличена смъртност и по-голям неуспех при 
неинвазивна вентилация (34% срещу 2%) (34). 
Две проучвания потвърждават връзката меж-
ду увеличаването на кръвната глюкоза и нара-
стването на риска от усложнения (10, 17). Друго 
проучване не открива влияние на ЗД върху чес-
тотата на екзацербациите (15).

Наличието на МС при пациенти с ХОББ също 
увеличава честотата на екзацербациите (2.4 
срещу 0.7) и продължителността им – 7.5 срещу 
5.0 дни при Kupeli et al. (101) и 8 срещу 5.5 дни 
според Abdelghaffar et al. (1).

МС и ЗД увеличават риска от екзацерба-
ция на ХОББ поради увеличено системно 
възпаление, намаляване на имунитета и 
мускулна дисфункция. Честите екзацерба-
ции влошават протичането на болестта и 
увеличават смъртността. Инсулиновата ре-
зистентност и хипергликемията се свързват 
с влошена прогноза при екзацербация.

 

ty reduces chest wall compliance and respiratory 
muscle endurance by increasing respiratory effort 
and airflow resistance (9, 120, 135).

MS and DM decrease both lung volumes and 
diffusion of gases through damage to vessels, 
increased systemic inflammation, obesity and 
muscle dysfunction. 

3. Exacerbations
Patients with COPD receive an average 2.5-3 

exacerbations per year (52). The frequency of ex-
acerbations, according to the new classification 
of GOLD-2011 in the first year is 2.2% in group A, 
5.8% in group B, 25.1% in group C and 28.6% in 
group D (104). Frequent exacerbations worsen 
the course of the disease and increase mortality 
(6).

The presence of DM increases the risk of exac-
erbations by almost 2 times (127), the risk of hos-
pitalization (117), the frequency of Gram /-/ flora 
and S. aureus from sputum during an exacerba-
tion, and is associated with prolonged hospital 
stay and more severe exacerbations (10, 48, 114, 
137, 142). This is probably due to proinflamma-
tory effect of hyperglycemia, impaired immunity 
and dysfunction of skeletal muscles (7). Insulin 
resistance and hyperglycemia are associated with 
poor prognosis in acute exacerbation (141, 190). 
Another study shows correlation between DM 
and incidence of rehospitalization (19). Elevated 
levels of inflammatory markers, to which MS and 
DM contribute, are associated with increased risk 
of exacerbation of COPD (75). This is confirmed 
by the correlation between the frequency of ex-
acerbations and triglycerides, blood glucose and 
CRP (41, 101). Hyperglycemia also increases sen-
sitivity of smooth muscle in the airways, which 
facilitates the bronchospasm (33). Hyperglycemia 
during admission (>7mmol/L) is associated with 
increased mortality and a higher failure rate in 
noninvasive ventilation (34% v/s 2%) (34). Two 
studies have confirmed the positive relationship 
between the increase in blood glucose level and 
the increased risk of complications (10, 17). Other 
study found no effect of DM on the frequency of 
exacerbations (15).

The presence of MS in patients with COPD also 
increases the frequency of exacerbations (2.4 v/s 
0.7) and their duration – 7.5 v/s 5.0 days in Kupeli 
et al. study (101), and 8 versus 5.5 days, according 
to Abdelghaffar et al. (1).

MS and DM increase the risk of exacerbation 
of COPD due to increased systemic inflam-
mation, reduced immunity and muscle dys-
function. Frequent exacerbations worsen the 
course of the disease and increase mortality. 
Insulin resistance and hyperglycemia are asso-
ciated with poor prognosis in acute exacerba-
tion.
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4. Коморбидност
4.1. Скелетна мускулатура

Въпреки, че нарушената белодробна функ-
ция ограничава физическата активност, мус-
кулната дисфункция е по-точен показател за 
това (156).

Слабостта на скелетната мускулатура е по-
честа при пациенти с ХОББ, сравнено с кон-
тролна група на същата възраст (171) и се сре-
ща при 25-50 % от пациентите (167, 196). Тя е 
резултат от централни (диспнея) и периферни 
(мускулна умора) фактори. Мускулната сила 
намалява с 4.3% при пациенти с ХОББ за пе-
риод от 1 година, сравнено с 1-2 % при здрави 
контроли (80). Загубата на скелетна мускулату-
ра е силен предиктор за смъртност (118, 186), 
влошено качество на живот (44, 131), хоспи-
тализация и рисков фактор за нужда от меха-
нична вентилация. Ниската мускулна сила при 
ХОББ е свързана с атрофия на периферната 
мускулатура (20).

При пациенти с ХОББ е установена промяна 
в типа мускулни влакна oт тип I към тип IIb (89, 
206), което може да обясни намаления аеробен 
капацитет (68, 208). Тази компенсаторна про-
мяна съхранява силата за сметка на издръж-
ливостта и е свързана с по-тежко протичане на 
болестта (69). 

Пациентите с ХОББ и ЗД имат по-ниска фи-
зическа активност (66) и по-лош отговор към 
пулмонална рехабилитация (40) в сравнение с 
пациенти с ХОББ без ЗД. ЗД предизвиква мус-
кулна дисфункция, която, дори субклинична, 
влошава протичането на болестта (3, 14) и води 
до намалена физическа издръжливост (174).

Инсулиновата резистентност е важен меха-
низъм за развитие на мускулна слабост и мус-
кулна загуба при пациенти с ХОББ и МС или ЗД. 
Тя е свързана с намалена мускулна сила дори 
при отсъствие на ЗД (14). Jakobsson et al. нами-
рат увеличена мускулна гликолиза, вероятно 
поради увеличаване на глюкозните преноси-
тели (GLUT-4) като компенсаторна реакция към 
хипоксия (84). Green et al. достигат до противо-
положни резултати – намалени нива на GLUT-4, 
сравнено с контроли (73). Други автори отри-
чат митохондриален проблем и приемат като 
причина намалената физическа активност 
при тези пациенти (189). Гликолизирането на 
мускулните протеини влошава функцията на 
мускула (152). Открити са и намалени нива на 
пероксизомни рецептори в скелетните муску-
ли на пациенти с ХОББ, както и при пациенти 
със ЗД, което нарушава мускулната функция 
(155). Няма проучвания, които да показват вли-
янието на МС и ЗД върху загубата на скелетна 
мускулатура при пациенти с ХОББ.

Пациенти със ЗД без ХОББ имат намалена 
сила на горен и долен крайник (144) и по-бър-
за загуба на мускулна сила (143) в сравнение с 
хора без ЗД. Намаленият физически капацитет 
на пациенти със ЗД вероятно не се дължи на 
наличието на ЗД, а на левокамерна диастолна 

4. Comorbidity
4.1. Skeletal muscle

Although the presence of limited physical activ-
ity suggests impaired pulmonary function, mus-
cle dysfunction is a more accurate marker for the 
disorder (156).

Skeletal muscle weakness is more common 
in patients with COPD compared with a control 
group of the same age (171) and occurs in 25-50 
% of patients (167, 196). It is a result of central 
(dyspnea) and peripheral (muscle fatigue) factors. 
Muscle strength decreases by 4.3% in patients 
with COPD within a year, compared to 1-2 % in 
healthy controls (80). The loss of skeletal muscle 
is a strong predictor of mortality (118, 186), de-
creased quality of life (44, 131), hospitalization, 
and a risk factor for the need of mechanical venti-
lation. Low muscle strength in COPD is associated 
with atrophy of the peripheral muscles (20).

In patients with COPD there has been identified 
a change in the type of muscle fibers from type 
I to type IIb (89, 206), which may explain the re-
duced aerobic capacity (68, 208). This compensa-
tory change saves the strength at the expense of 
endurance and is associated with a more severe 
course of the disease (69).

Patients with COPD and DM have lower physi-
cal activity (66) and worse response to pulmonary 
rehabilitation (40) compared to COPD patients 
without DM. DM causes muscle dysfunction, 
which even when subclinical, worsens the course 
of the disease (3, 14) and leads to decreased phys-
ical endurance (174).

Insulin resistance is an important mechanism 
for the development of muscle weakness and 
muscle wasting in patients with COPD and MS or 
DM. It is associated with reduced muscle strength 
even in the absence of DM (14). Jakobsson et al. 
find increased muscle glycolysis, probably due to 
an increase in glucose transporters (GLUT-4) as a 
compensatory response to hypoxia (84). Green et 
al. report the opposite results – reduced levels of 
GLUT-4 when compared to controls (73). Other 
authors reject a mitochondrial problem and  pro-
pose decreased physical activity in these patients 
as a cause (189). Glycosylation of muscle proteins 
deteriorate the function of the muscle (152). Re-
duced levels of peroxisome receptors in skeletal 
muscle of patients with COPD, as well as in pa-
tients with DM, are also reported, which worsens 
muscular function (155). There are no studies that 
examine the impact of MS and DM on the loss of 
skeletal muscle in patients with COPD.

Patients with diabetes without COPD have re-
duced strength of upper and lower extremities 
(144) and accelerated loss of muscle strength 
(143) compared to those without DM. Reduced 
exercise capacity in patients with DM is probably 
not due to the presence of DM but rather due to 
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дисфункция, която се наблюдава и при добре 
контролирани пациенти със ЗД без услож-
нения (29, 148, 149). Продължителността на 
диабета и по-лошият гликемичен контрол е 
свързан с по-лоша мускулна функция (28, 144), 
което увеличава риска от инвалидизация (74) и 
от падания (126) 2-3 пъти.

Хоспитализациите са свързани с увеличена 
мускулна загуба (179) и загуба на FFM (FFM – 
fat free mass) (119). Инсулинът е важен анабо-
лен хормон, който стимулира пост-прандиал-
ния протеинов синтез в скелетните мускули 
(22). Инсулиновата резистентност е свързана 
с увеличено разграждане на мускулни проте-
ини (21, 173). Освен това инсулинът е основен 
регулатор на митохондриалното окислител-
но фосфорилиране в скелетната мускулатура 
(184), а инсулиновата резистентност е свър-
зана с дисфункцията на митохондриите (96). 
Пациенти със ЗД имат намалена продукция на 
АТФ в отговор на инсулин, което показва, че 
инсулиновата резистентност намалява мито-
хондриалната активност и нарушава регула-
цията на енергийния метаболизъм в скелетна-
та мускулатура (184). Други механизми, които 
допринасят за загубата на мускулна тъкан и 
дисфункция при МС и ЗД, са възпаление, про-
менен мускулен кръвоток, невропатия (143).

МС и ЗД при пациенти с ХОББ значително 
допринасят за мускулната дисфункция по-
ради нарушаване функцията на инсулина, 
който е основен анаболен хормон. Това е 
свързано с влошено качество на живот, уве-
личен риск от хоспитализация и смърт.

4.2. Костен метаболизъм и витамин D
Между 4-59 % от пациентите с ХОББ имат 

остеопороза (70, 71, 166). ЗД и МС увеличават 
честотата и тежестта й по няколко начина.

Възпалителните цитокини (IL-1β, IL-6 и TNF-α) 
инхибират остеокластите и усилват костната 
резорбция. Кортикостероидите предизвикват 
в началото обратимо намаление на минерал-
ната плътност на трабекуларните кости (102), 
а при дългосрочна употреба увеличават риска 
от фрактура на прешлени (121, 122).

Огромната част от пациентите с ХОББ имат 
витамин D дефицит (159). Освен ролята му в 
метаболизма на калций и фосфор, витамин D 
участва и в патогенезата на редица заболява-
ния, включително при ЗД поради засягане се-
крецията и функцията на инсулина (129), и при 
метаболитен синдром (24), а ниското ниво на 
калцитриол увеличава смъртността (125).

Два системни обзора установяват повишен 
риск от фрактури при пациенти със ЗД (85, 
197). Въпреки общите рискови фактори меж-
ду ЗД, МС и ХОББ за развитие на остеопороза, 
които се потенциират, ЗД е независим рисков 
фактор (160). 

Няма проучвания, които да изследват връз-
ката между остеопороза и МС при пациенти с 

left ventricular diastolic dysfunction observed in 
patients with well-controlled diabetes without 
complications (29, 148, 149). Duration of diabe-
tes and poor glycemic control is associated with 
worse muscle function (28, 144), which increases 
2-3 times the risk of disability (74) and falls (126).

Hospitalizations are associated with acceler-
ated muscle loss (179) and loss of FFM (FFM – fat 
free mass) (119). Insulin is an important anabolic 
hormone that stimulates post-prandial protein 
synthesis in the skeletal muscles (22). Insulin re-
sistance is associated with increased muscle pro-
tein degradation (21, 173). Furthermore, insulin 
is a principal regulator of mitochondrial oxida-
tive phosphorylation in skeletal muscle (184) and 
the insulin resistance is associated with the dys-
function of mitochondria (96). Patients with DM 
have decreased production of ATP in response 
to insulin, which indicates that insulin resistance 
decreased mitochondrial activity and impair the 
regulation of energy metabolism in skeletal mus-
cle (184). Other mechanisms that contribute to 
loss of muscle tissue and dysfunction in MS and 
DM are inflammation, altered muscle blood flow, 
and neuropathy (143).

MS and DM in patients with COPD signifi-
cantly contribute to muscle dysfunction due 
to interference with the function of insulin, 
which is a major anabolic hormone. This is as-
sociated with reduced quality of life, and an 
increased risk of hospitalization and death.

4.2. Bone metabolism and vitamin D
4-59 % of patients with COPD have osteopo-

rosis (70, 71, 166). DM and MS increase its preva-
lence and severity in several ways.

Inflammatory cytokines (IL-1β, IL-6 and TNF-α) 
inhibit osteoclasts and increase bone resorption. 
At the beginning corticosteroids cause reversible 
reduction of the mineral density of the trabecular 
bone (102) and long-term use increases the risk of 
vertebral fracture (121, 122).

The vast majority of patients with COPD have a 
vitamin D deficiency (159). Aside from its role in 
the metabolism of calcium and phosphorus, vita-
min D is involved in the pathogenesis of multiple 
diseases, including DM, because it affects the se-
cretion and the function of insulin (129). It is in-
volved also in the metabolic syndrome (24) and 
low level of calcitriol, caused by vitamin D defi-
ciency, increases mortality rates (125).

Two systematic reviews establish an increased 
risk of fractures in patients with DM (85, 197). DM 
is an independent risk factor, although common 
risk factors between DM, MS and COPD for osteo-
porosis that potentiate (160).

There are no studies that examine the relation-
ship between osteoporosis and MS in patients 
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with COPD. However, both diseases share com-
mon risk factors such as smoking, lack of physi-
cal activity, and treatment with corticosteroids. 
Some of the components of the metabolic syn-
drome (arterial hypertension, elevated triglyc-
erides, reduced HDL cholesterol) are risk factors 
for low bone density. Systemic inflammation in 
MS plays a role in the pathogenesis of osteopo-
rosis (124). On the other hand, studies examining 
the relationship between MS and osteoporosis 
showed inconsistent results, probably due to the 
protective effect of obesity (132, 213).

The presence of DM and MS in patients with 
COPD, increases prevalence and severity of 
osteoporosis due to increased systemic in-
flammation, administration of steroids and 
vitamin D deficiency. These effects are more 
pronounced in the presence of DM than in MS.

4.3. Tumors
Patients with COPD are 2-6 times more likely 

to develop lung cancer as compared to healthy 
smokers (45). COPD occurs in 40-70 % of patients 
with lung cancer, with the latter being a common 
cause of death among them (211). Most studies 
suggest that the presence of COPD reduces sur-
vival rates and increases the likelihood of relapse 
(153, 170), although some authors found no dif-
ference in survival rates (113).

There are no studies showing the impact of MS 
and DM on the incidence of neoplasms in pa-
tients with COPD.

COPD (153, 166) and MS (36, 151) are associated 
with an increased risk of tumors. This risk is prob-
ably further increased in people with two comor-
bid diseases.

MS increases the risk of colorectal (2, 37) and 
prostate cancer (78, 106, 115) and the recurrence 
of breast cancer (145).

Obesity increases the risk of tumors, probably 
due to an increase in free fatty acids, which leads 
to insulin resistance (81), hyperinsulinemia and 
increased insulin-like growth factor I (IGF-I), which 
plays an important role in tumorigenesis (212). 
Another reason is the reduced protective role of 
adiponectin in obesity (11). It should be noted 
that obesity is associated with a large number 
of tumors (esophageal, colorectal, liver, pancre-
atic, endometrial, ovarian, renal, brain, etc.), but 
the lung cancer is not among them. Studies have 
shown an inverse relationship between obesity 
and survival of lung cancer (31, 109, 209). On the 
other hand, another component of MS – reduced 
HDL – is associated with an increased incidence of 
lung cancer (143).

Chronic inflammation is further increased in the 
presence of both diseases simultaneously (180), 

ХОББ. Въпреки това двете заболявания имат 
общи рискови фактори като тютюнопушене, 
липса на физическа активност, лечение с корти-
костероиди. Някои от компонентите на метабо-
литния синдром (артериална хипертония, пови-
шени триглицериди, намален HDL холестерол) 
са рискови фактори за ниска костна плътност. 
Системното възпаление при МС играе роля в 
патогенезата на остеопорозата (124). От друга 
страна проучвания, изследващи връзката меж-
ду МС и остеопороза показват противоречи-
ви резултати, вероятно поради протективния 
ефект на затлъстяването (132, 213).

Наличието на ЗД и МС при пациенти с 
ХОББ увеличава честотата и тежестта на 
остеопорозата поради увеличено системно 
възпаление, прием на кортикостероиди и 
витамин D дефицит. Тези ефекти са по-изра-
зени при наличие на ЗД, отколкото при МС.

4.3. Туморни процеси
За пациентите с ХОББ е 2-6 пъти по-вероятно 

да развият белодробен карцином в сравнение 
със здрави пушачи (45). ХОББ се среща в 40-
70 % от пациентите с белодробен карцином, 
който е честа причина за смърт при тях (211). 
Повечето проучвания сочат, че наличието на 
ХОББ намалява преживяемостта и увеличава 
вероятността за рецидив (153, 170), въпреки 
че някои автори не откриват разлика в прежи-
вяемостта (113). 

Липсват проучвания, които да показват вли-
янието на МС и ЗД върху честотата на развитие 
на неоплазми при пациенти с ХОББ.

Както ХОББ (153, 166), така и МС (36, 151) са 
свързани с повишен риск от развитие на ту-
морни процеси. Този риск вероятно допълни-
телно е повишен при хора с двете заболявания 
едновременно.

МС увеличава риска от колоректален (2, 37) 
и  простатен карцином (78, 106, 115) и рецидив 
на рак на гърдата (145).

Затлъстяването увеличава риска от тумори, 
най-вероятно поради увеличаване на свобод-
ни мастни киселини, което води до инсулино-
ва резистентност (81), хиперинсулинемия и 
увеличен инсулиноподобен растежен фактор I 
(IGF-I), който играе важно място в туморогене-
зата (212). Като друга причина се посочва нама-
лената протективна роля на адипонектина при 
затлъстяване (11). Трябва да се отбележи, че 
затлъстяването е свързано с голям брой тумо-
ри (езофагеален, колоректален, чернодробен, 
панкреатичен, ендометриален, овариален, 
бъбречен, мозъчен и др.), но белодробният 
не е сред тях. Проучванията показват обратна 
връзка между затлъстяване и преживяемостта 
от белодробен карцином (31, 109, 209). От дру-
га страна друг компонент на МС – намаленият 
HDL е свързан с увеличена честота на белодро-
бен карцином (143).

Хроничното възпаление е допълнително по-
вишено при наличие и на двете заболявания 
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едновременно (180), а то способства образува-
нето на тумори чрез инхибиране на апоптозата 
(158). Хипоксията също е рисков фактор за об-
разуване на тумори (93).

Увеличената гликемия на гладно и наличието 
на ЗД са независими рискови фактори за въз-
никването на тумор като риска нараства с на-
растването на гликемията (83, 87), но намаля-
ването на хипергликемията при пациенти със 
ЗД не намалява риска за карцином (90, 181).

ЗД е свързан с увеличена честота на тумор 
на ендометриума, гърдата, пикочен мехур, 
бъбрек и дебелото черво (39, 91, 185). Бело-
дробният карцином в повечето проучвания не 
показва връзка със ЗД, въпреки че едно проуч-
ване намира такава зависимост (65). Наличие-
то на ЗД е свързано с увеличен риск от реци-
див при рак на гърдата, белия дроб и дебело 
черво (169, 182, 195).

МС и ЗД при пациенти с ХОББ вероятно 
увеличават риска за развитие на различни 
тумори, но не и на белодробен карцином. 
Като механизми се посочват усилено сис-
темно възпаление, хипоксия, хиперглике-
мия и затлъстяване. Наличието на МС и ЗД 
увеличава риска от рецидив и намалява 
преживяемостта.

4.4. Депресия
Честотата на депресия при пациенти с ХОББ 

е 10-79 % (51), като тя е по-висока в сравнение 
с общата популация (147) и се увеличава с на-
предване на заболяването (194). Честотата ва-
рира според начина на диагностициране, но 
трябва да се отбележи възможността за  свръх-
диагностицирането й, тъй като въпросниците 
за депресия припокриват част от симптомите 
на ХОББ (193).

Механизмите за възникване на депресия при 
тези пациенти са многофакторни и в тях участ-
ват системното възпаление (IL-6) (13) и въгле-
хидратния метаболизъм.

Депресията се среща по-често при пациен-
ти със ЗД (4), но наличието на ХОББ е по-силен 
рисков фактор, отколкото наличието на ЗД (16). 
От друга страна едновременното съществува-
не на ХОББ и ЗД не увеличава риска в сравне-
ние с наличието само на ЗД (OR 0.96; 95% CI, 
0.52-1.81) (54). Метаанализ показва трикратно 
повишена вероятност за нисък къмплайънс 
към терапията при пациенти с депресия (49) и 
увеличени тютюнопушене, гликиран хемогло-
бин (HbA1c) и затлъстяване при пациенти със 
ЗД и депресия (94).

Честотата на депресия е повишена при па-
циенти с МС (53, 99). Голям метаанализ показва 
повишен риск от наличие на депресия с 27% и 
от развитие на такава с 41% при пациенти с МС 
(140). Намерена е връзка между възраст, кръв-
на глюкоза на гладно и hs-CRP, и депресивни 
симптоми, което показва влиянието на възпа-
лителната компонента, характерна за ХОББ, 
МС и ЗД (200). 

and it promotes the development of tumors by 
inhibition of apoptosis (158). Hypoxia is also a risk 
factor for tumor development (93).

Increased fasting glycemia and the presence of 
DM are independent risk factors for the incidence 
of cancer as risk increases with glycemia (83, 87), 
but the reduction of hyperglycemia in patients 
with DM did not reduce the risk for cancer (90, 
181).

DM is associated with increased incidence of 
cancer of the endometrium, breast, bladder, kid-
ney and colon (39, 91, 185). Lung cancer in most 
studies shows no association with DM, although 
one study found a positive relation between the 
two diseases (65). The presence of DM is associ-
ated with an increased risk of relapse in breast 
cancer, lung cancer and colon (169, 182, 195).

MS and DM in patients with COPD are likely 
to increase the risk for development of various 
tumors, but not for lung cancer. Mechanisms 
include increased systemic inflammation, hy-
poxia, hyperglycemia and obesity. The pres-
ence of MS and DM increases the risk of re-
lapse and decreases survival.

4.4. Depression
The prevalence of depression in patients with 

COPD is 10-79 % (51), it is higher than in the gen-
eral population (147) and increases with disease 
progression (194). The prevalence varies accord-
ing to the methods of diagnosis, but it should be 
noted that there is a possibility of overdiagnosis 
as questionnaires for depression overlap with 
some of the symptoms of COPD (193).

The mechanisms for the occurrence of depres-
sion in these patients are multifactorial and they 
involve systemic inflammation (IL-6) (13), and car-
bohydrate metabolism.

Depression is more prevalent in patients with 
DM (4), but the presence of COPD is a stronger risk 
factor than the presence of DM (16). On the other 
hand, the coexistence of COPD and DM does not 
increase the risk when compared with the pres-
ence of DM alone (OR 0.96; 95% CI, 0.52-1.81) (54). 
A meta-analysis showed a threefold increase in 
the likelihood of low compliance to therapy in pa-
tients with depression (49) and increased tobacco 
smoking, glycated hemoglobin (HbA1c) and obe-
sity in patients with DM and depression (94).

The prevalence of depression is increased in pa-
tients with MS (53, 99). A large meta-analysis study 
indicated a 27% increase in the risk of having a de-
pression and of developing one with 41% increase 
in patients with MS (140). There is a positive corre-
lation between age, fasting blood glucose, and hs-
CRP and depressive symptoms, which shows the 
important effect of the inflammatory component, 
distinctive for COPD, MS and DM (200).
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Наличието на ЗД или МС при пациенти 
с ХОББ могат да увеличат честотата на де-
пресия поради влиянието им върху въ-
глехидратния метаболизъм и усилване на 
системното възпаление. Това е свързано с 
намален къмплайънс към терапията с пос-
ледващо влошаване на качеството на жи-
вот и увеличаване на смъртността.

4.5. Когнитивни нарушения
Пациентите с ХОББ са рискова група за ког-

нитивни нарушения (176, 199). В зависимост 
на метода на диагностициране честотата им 
варира между 10.4-77 % (51, 82, 168, 199). 19% 
от пациентите с ХОББ на възраст над 45 години 
съобщават за проблеми с паметта (166). Под-
робен когнитивен анализ показва определен 
тип нарушение, изразяващо се в дефицит на 
внимание, памет и изпълнителна функция (51). 
Друго проучване описва промени в церебрал-
ния метаболизъм и нарушения в паметта (172).

Възможни механизми, обуславящи когни-
тивните нарушения, са наличието на хипоксия 
(5, 72, 136), тютюнопушене и съдова увреда в 
следствие на системното възпаление (5, 157). 
Слабата корелация между когнитивните и бе-
лодробните нарушения (51), и наличието на 
когнитивни нарушения при пациенти с ХОББ 
без хипоксемия (110) предполага участие и на 
други фактори. Влияние може да оказва и на-
личието на МС или ЗД.

Няма проучвания, които изследват влияние-
то на ЗД и МС върху когнитивната функция при 
пациенти с ХОББ. 

 МС се асоциира с когнитивни нарушения (95, 
198, 201). Засегнати са скоростта на обработка 
на информацията, вниманието и изпълнение-
то на задача (154). Вероятно това е свързано с 
нарушен мозъчен енергиен метаболизъм и на-
рушение на хипокампусната инсулинова регу-
лация. МС е рисков фактор за ускорена загуба 
на когнитивна функция, но тази връзка е уста-
новена само при жени (123). 

Два големи обзора установяват корелация 
между наличието на ЗД и когнитивни нару-
шения (8, 183). Засегнати са скоростта на об-
работка на информация, вербалната памет 
и изпълнителната функция, които намаляват 
способността за възприемане на нова инфор-
мация (26).

Проспективно проучване показва когнитив-
ни нарушения при пациенти с ХОББ в зависи-
мост от продължителността на заболяването 
като наличието на ЗД при тези пациенти коре-
лира значимо с когнитивните нарушения (175). 
За разлика от данните при МС, захарният диа-
бет тип 2 е свързан с когнитивни нарушения, 
но не и с усилена загуба на когнитивна функ-
ция при проследяване (191).

Когнитивните нарушения са характерни 
за ХОББ и могат да се задълбочат при на-
личие и на МС или ЗД, което е свързано с 
влошено качество на живот, намален към-
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The presence of DM or MS in patients with 
COPD may increase the incidence of depres-
sion because of their impact on carbohydrate 
metabolism and enhancement of systemic in-
flammation. This is associated with a reduced 
compliance to therapy with consequent dete-
rioration of the quality of life and increased 
mortality.

4.5. Cognitive impairment
Patients with COPD are risk group for cognitive 

impairment (176, 199). Depending on the meth-
od of diagnosis, rates range from 10.4-77 % (51, 
82, 168, 199). 19% of patients with COPD aged 
above 45 years reported memory issues (166). 
Detailed cognitive analysis indicates a distinc-
tive type of impairment, resulting in a deficit of 
attention, memory and executive function (51). 
Another study describes changes in the cerebral 
metabolism and memory impairment (172).

Possible mechanisms determining cognitive 
disorders are the presence of hypoxia (5, 72, 136), 
tobacco smoking and vascular damage as a result 
of systemic inflammation (5, 157). Weak correla-
tion between cognitive and pulmonary impair-
ment (51) and the presence of cognitive impair-
ment in patients with COPD without hypoxemia 
(110) suggests the participation of other factors 
like presence of MS or DM.

No studies have examined the impact of DM 
and MS on cognitive function in patients with 
COPD.

MS is associated with cognitive impairment 
(95, 198, 201). Impairment includes the speed of 
information processing, attention, and task ex-
ecution (154). Perhaps this is related to impaired 
brain energy metabolism and impairment of hip-
pocampus insulin regulation. MS is a risk factor 
for accelerated loss of cognitive function, but this 
correlation is found only in women (123).

Two large surveys establish a correlation be-
tween the presence of DM and cognitive impair-
ment (8, 183). It affects the speed of information 
processing, verbal memory and executive func-
tion, which reduce the ability to digest new infor-
mation (26).

One prospective study shows that cognitive im-
pairment in patients with COPD is related to the 
duration of the disease and the presence of DM in 
these patients correlates significantly with cogni-
tive impairment (175). Unlike data in MS, type 2 
diabetes is associated with cognitive impairment 
but not with accelerated loss of cognitive func-
tion at follow-up (191).

Cognitive impairment is characteristic of 
COPD and may be increased by the presence 
of MS or DM, which is associated with reduced 
quality of life, reduced compliance to therapy 
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плайънс към терапията, и последваща уве-
личена смъртност.

4.6. Дихателна мускулатура
Дихателната обструкция при ХОББ увелича-

ва работата на дихателната мускулатура. Нали-
чието на МС и ЗД също оказва влияние върху 
последната. Нарушенията в дихателната мус-
кулатура се свързват с хипергликемията, която 
нарушава функцията й дори при пациенти без 
клинични данни за сърдечно или белодробно 
заболяване.

Напречнонабраздената мускулатура на ди-
афрагмата може да бъде увредена от хипер-
гликемията (138), като гликозилирането на ди-
афрагмата води до намалена компенсаторна 
реакция към хиперкапния (150). Пациентите със 
ЗД имат намалена скорост на провеждане на n. 
phrenicus, което влошава дихателната функция 
(59) и води до невропатия на френичния нерв 
(203, 205, 207). Описани са няколко случая на 
остра дихателна недостатъчност при пациенти 
със ЗД и развитие на невропатия (27, 187). 

Нарушенията на дихателната мускулатура 
намалява инспираторния ВК при пациенти със 
ЗД тип I (202). Пациентите със ЗД имат и пони-
жено максимално експираторно налягане (47, 
55). Наблюдава се още и увеличено съпро-
тивление на дихателните пътища, водещо до 
по-голямо дихателно усилие, вероятно като 
последица от невропатия и миопатия (116, 162, 
163). Намерена е зависимост между силата на 
дихателната мускулатура и HbA1c (62). От дру-
га страна е наблюдавана намалена издръжли-
вост при запазена сила на дихателната муску-
латура (79). 

Продължителната употреба на системни КС 
води до увреда на дихателната мускулатура с 
намаляване на силата едновременно на инспи-
раторните и експираторните мускули (46, 64).

Повишеното тегло върху предната гръдна 
стена поради затлъстяване при МС намалява 
къмплайънса й и издръжливостта на дихател-
ната мускулатура като увеличава дихателните 
усилия, и въздушното съпротивление (9, 120, 
135). Затлъстяването е свързано с 16% увели-
чение на работата на дихателните мускули и 
кислородни нужди (100). Други автори също 
свързват задуха при натоварване с увеличена-
та дихателна работа при хора със затлъстява-
не – 70% увеличение на кислородните нужди 
при затлъстели жени в сравнение с контроли 
(9). Наличието на ЗД допълнително намалява 
силата на дихателните мускули при жени с над-
нормено тегло (12).

Загубата на FFM, заедно с увеличените кис-
лородни нужди може да увеличи чувството на 
задух (61, 103). Загубата на тегло има положи-
телен ефект върху дихателната мускулатура 
(56). Увеличеният механичен товар при за-
тлъстяване се компенсира с увеличена работа 
на дихателната мускулатура, което намалява 
тяхната ефективност (67, 103).
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and subsequent increased mortality.

4.6. Respiratory muscle
Airway obstruction in COPD increases the work 

of the respiratory muscles. The presence of MS 
and DM also affects the latter. Impaired respira-
tory muscles are associated with hyperglycemia, 
which impair their function even in patients with-
out clinical evidence of cardiac or pulmonary dis-
ease.

Striated diaphragm muscle can be damaged 
by hyperglycemia (138) and glycosylation of the 
diaphragm leads to reduced compensatory re-
sponse to hypercapnia (150). Patients with DM 
have decreased conduction velocity of n. phreni-
cus, which impairs the respiratory function (59) 
and leads to neuropathy of the phrenic nerve 
(203, 205, 207). Several cases of acute respiratory 
failure in patients with DM and development of 
neuropathy are disclosed (27, 187).

Impairment of respiratory muscles reduces in-
spiratory VC in patients with type I DM (202). Pa-
tients with DM also have reduced maximum expi-
ratory pressure (47, 55). There is also an increased 
airway resistance resulting in a greater respiratory 
effort, probably as a result of neuropathy and my-
opathy (116, 162, 163). There is a correlation be-
tween the strength of respiratory muscles and 
HbA1c (62). However, a decreased endurance 
while maintaining strength of the respiratory 
muscles has been reported (79).

Prolonged use of systemic steroids leads to a 
damage of the respiratory muscles by reducing 
the strength of both inspiratory and expiratory 
muscles (46, 64).

Increased weight on the front chest wall due 
to obesity in MS reduces the compliance and en-
durance of the respiratory muscles by increasing 
respiratory effort and airway resistance (9, 120, 
135). Obesity is associated with a 16% increase in 
the work of respiratory muscles and oxygen de-
mand (100). Other authors have also associated 
dyspnea on exertion with increased respiratory 
work in obesity – 70% increase in oxygen demand 
in obese women compared with controls (9). The 
presence of DM further reduces the strength of 
respiratory muscles in overweight women (12).

Loss of FFM together with increased oxygen de-
mand may increase feeling of breathlessness (61, 
103). Weight loss has a positive effect on the re-
spiratory muscles (56). Increased mechanical load 
in obesity is compensated with increased work of 
the respiratory muscles, which reduces their ef-
fectiveness (67, 103).
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Дихателната обструкция при ХОББ уве-
личава работата на дихателната мускула-
тура. Наличието на ЗД и МС допълнително 
влошават функцията й посредством хипер-
гликемия, затлъстяване и загуба на FFM, 
увеличавайки чувството на задух и намаля-
вайки компенсаторните възможности. 

5. Заключение
Наличието на ЗД и МС при пациенти с ХОББ е 

свързано с увеличена смъртност, влошена бе-
лодробна функция, увеличена честота на екза-
цербациите, мускулна дисфункция (скелетна и 
дихателна), остеопороза, увеличен риск от ту-
мори, депресия и когнитивни нарушения. Ме-
ханизмите за тези взаимодействия включват 
повишено системно възпаление, инсулинова 
резистентност (вкл. хипергликемия и уврежда-
не на съдовете), затлъстяване, прием на корти-
костероиди и хипоксия. 

Промяна в двигателната активност, пълно-
ценното хранене и фармакотерапията при па-
циенти с ХОББ и ЗД или МС имат потенциал да 
подобрят прогнозата, като намалят инсулино-
вата резистентност и сърдечно-съдовия риск, 
и подобрят качеството на живот.
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Airway obstruction in COPD increases the 
work of the respiratory muscles. The presence 
of DM and MS further worsens its function by 
hyperglycemia, obesity and loss of FFM, which 
increases feeling of shortness of breath and 
reduces compensatory abilities.

5. Conclusion
The presence of DM and MS in patients with 

COPD is associated with increased mortality, 
impaired lung function, increased frequency of 
exacerbations, muscle dysfunction (skeletal and 
respiratory), osteoporosis, increased risk of tu-
mors, depression and cognitive impairment. The 
mechanisms of these interactions include in-
creased systemic inflammation, insulin resistance 
(incl. hyperglycaemia and damage to the vessels), 
obesity, corticosteroids and hypoxia.

Change in physical activity, nutrition and phar-
macotherapy in patients with COPD and DM or 
MS have the potential to improve the prognosis 
by reducing insulin resistance and cardiovascular 
risk and improve quality of life.
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БЪДЕЩЕТО ЗА ПАЦИЕНТИТЕ  
С МУКОВИСЦИДОЗА

Резюме
„Горко на това дете, което целунато по челото е солено. То е обречено и скоро ще умре”, тази по-

словица от средновековието в северно европейския фолклор, е едно от най-ранните описания на 
фаталното генетично заболяване, известно като муковисцидоза (МВ). За разлика от фаталната прог-
ноза, която е съпътствала заболяването преди векове, днес картината не е толкова мрачна, със зна-
чително удължена продължителност на живот на пациентите. До 1965 средната продължителност 
на живота при засегнатите от МВ е  2 години, а през 1993 – 50% от пациентите са все още живи на 25 
години. Сегашните световни данни са за средна продължителност на живота 38-40 години. Счита се, 
че родените днес бебета вероятно ще прескочат и 50 години с много по-добро качество на живот в 
сравнение с родените преди двайсетина години. 

Този обзор  има за цел да опише лечебните схеми, на които се базира този факт, да се изтъкнат 
новопоявяващите се проблеми, свързани с  удължаването на живота и да се набележат насоките за 
бъдещо развитие.

Ключови думи: продължителност на живот, антибиотици, CFTR модулатори

Г. Петрова, П. Переновска

Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет - София

Торакална Медицина
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Abstract 
„Woe to that child which when kissed on the forehead tastes salty. He is bewitched and soon must die” – 

an adage, from northern European folklore, that is one of the earliest reference to the fatal genetic disease 
recognized today as cystic fibrosis. On the contrast with the fatality going on with the disease ages ago, 
today the reality is not so gloomy with much longer survival for the patients. Up to 1965 median survival 
for CF affected personas was 2 years, while in 1993 – 50% of the patients were still alive at the age of 25. 
According the recent data nowadays median survival is 38-40 years. It is believed that the babies born 
today most probably will reach their 50-ties with much improved quality of life compared to the babies 
born 20 years ago. 

This review aims to describe the treatment plans that have led to prolonged survival, to highlight the 
new emerging problems and to point out the future paths in development. 

Key words: life expectancy, antibiotics, CFTR modulators
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Въведение
Муковисцидозата (МВ) е комплексно, систем-

но автозомно-рецесивно заболяване, при което 
са засегнати функциите на дихателната система, 
храносмилателния тракт и всички екзокринни 
жлези (фиг. 1) (20). Заболяването се дължи на 
мутация в гена за регулатора на трансмембра-
ния транспорт при муковисцидоза (CFTR – cystic 
fibrosis transmembrane conductance regulator). 
Тя е най-честото фатално наследствено забо-
ляване за бялата раса, при което хроничните 
белодробни инфекции и възпаление, в резултат 
на които се развиват бронхиектазии и дихател-
на недостатъчност, са водещата причина за за-
болеваемост и смъртност. Честотата на МВ е не 
само расово, но и етнически обуслована, за Ев-
ропа средно се докладва честота 1:2 500 ново-
родени, за България тя е около 1:3 600, а напри-
мер в Ирландия е значително по-висока – 1: 800 
(1, 16). През последните десетилетия преживяе-
мостта на пациентите с МВ значително се подо-
бри благодарение на новите терапевтични ре-
жими, но все още дефинитивно лечение няма. 
Макар и със значително удължена преживяе-
мост и подобрено качество на живот, и прогно-
за, в сравнение с пациентите преди 20 години, 
цената за тези постижения е много голяма и за 
пациента, и за обществото. Ежедневното адек-
ватно лечение е скъпо и много времепоглъща-
що. Честите посещения в болница също оказват 
своя негативен отпечатък. От друга страна във 
връзка с удължената продължителност на жи-
вот се срещат и все повече “необичайни” за МВ 
изяви, което е предизвикателство и за лекар-
ския екип, и за пациента (22).

Introduction 
Cystic fibrosis (CF) is a complex, autosomal-

recessive disorder, affecting the functions of the 
respiratory system, gastro-intestinal tract and all 
exocrine glands (fig. 1) (20). The disease is a result 
of a mutation in the gene for cystic fibrosis trans-
membrane conductance regulator (CFTR). It’s 
the most common fatal inherited disease in the 
Caucasian race. The chronic infections and inflam-
mation, leading to bronchiectasis and respiratory 
failure are the leading cause for morbidity and 
mortality. The incidence of CF varies in different 
races and ethnicity. For Europe average incidence 
is 1:2 500 newborns, in Bulgaria is around 1:3 600, 
while in Ireland is higher, up to 1: 800 (1, 16). In 
the last decades survival of CF patients has been 
drastically improved due to newer therapeutical 
regimens, but still there is no definite cure. Al-
though with significantly improved survival and 
quality of life, compared to data 20 years ago, the 
cost for this achievement is substantial for both 
society and the patients. Daily adequate treat-
ment is very costly and time-consuming. Fre-
quent hospital visits also pay it’s negative role. 
On the other side improved life expectancy leads 
to more often “non-typical” presentations of CF, 
which pose tremendous challenge for doctors 
and patients (22).
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Дихателен път без МВ:
дихателните пътища са покрити 
с тънък слой от мукус

Normal Airway:
In healthy lungs, the airway is lined 
with thin layer of mucus

Дихателен път при МВ:
   гъст, жилав, лепкав мукус
      блокиращ дихателните пътища

       Airway With CF:
       With cystic 	brosis, thick, sticky
      mucus blocks the airway.

Кръв в мукуса
Blood in mucus

Бактериална инфекция
Bacterial infection

Диоденум
Diodenum 

Общ жлъчен канал
Common bile duct

Мукозна тапа
Mucus plug

Стомах
Stomach

Панкреас
Pancreas

Тънко черво
Small intestine

Алвеоли
Alveoli

Панкреасен канал  Pancreatic duct

Фиг. 1. Основно засегнати органи при муковисцидоза (МВ).
Fig. 1. The mainly affected organs in CF.
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Исторически данни
През 1938 година, когато МВ е описана за 

първи път като самостоятелна нозологична 
единица, над 70% от бебетата с МВ са умира-
ли преди навършване на 1 година (16). След 
въвеждането на антибиотиците и ензимоза-
местителната терапия (двата основни стълба 
за лечение и до днес) през 40-те години на ми-
налия век, статистиката се променя, но все още 
с доста лоша прогноза, като 2/3 от пациентите 
не доживяват до 7 години (9, 25). През послед-
ващите десетилетия се задълбочават научните 
постижения в разбирането на заболяването. 
Например, по време на горещите вълни в САЩ 
през 50-те години, довели до хоспитализиране 
на голям брой деца с МВ по повод на дехид-
ратации, се открива абнормната функция на 
потните жлези и се въвежда (през 1959 година) 
„златния стандарт“ в диагностиката, използван 
и до днес – потният тест (13). Още по-голям на-
учен успех е регистриран през 1989 година, 
когато е открит и генът, отговорен за МВ и е 
посято зрънцето на надеждата за излекуване 
в бъдеще благодарение на генна терапия (2, 
21). До момента са идентифицирани над 2 000 
мутации, свързани със заболяването, като най-
честата за бялата раса е delF508 (при над 70% 
от пациентите) (23). 

Средната продължителност на живота значи-
телно се е увеличила през годините – от 20 го-
дини през 70-те години на ХХ в., до 37 за жени 
и 40 за мъже за 2010 година (САЩ) (фиг. 2). Ако 
същата тенденция се запази в следващите го-
дини може да се очаква, че през 2040 година 
продължителността на живот при пациенти с 
МВ ще стигне до 70 години (25). Факторите, до-
вели до този рязък скок в продължителността 
на живота включват инхалаторни антибиоти-
ци, по-добро хранене, по-ранна диагноза (фиг. 
3) (10).

Historical data
When it was described for the first time as sepa-

rate entity in 1938, over 70% of babies born with 
CF died within their first year (16). After introduc-
ing antibiotics and enzyme substitution (the two 
pillars in therapy even today) in the 40-ties of the 
last century, the statistical data changes, but still 
with poor prognosis – 2/3 of the patients didn’t 
survive over 7 years of age (9, 25). In the next 
decades more profound scientific discoveries 
concerning the disease were made. For example 
during the heat waves in 1950es in USA a large 
number of CF babies were hospitalized due to 
dehydration, the abnormal function of sweat 
glands was discovered and the “golden standard” 
in diagnosis used even today - the sweat test, was 
introduced (in 1959) (13). Even bigger success is 
registered in 1989 when the gene responsible 
for the disease was cloned and the seed of hope 
in future genetic treatment was sown (2, 21). Up 
until today over 2 000 CF causing mutations had 
been identified, as the most common for Cauca-
sians is delF508 (for over 70% of the patients) (23). 

Median life expectancy is significantly pro-
longed for 20 years in 1970es to 37 for females 
and 40 for males in 2010 (USA) (fig. 2). If this ten-
dency persists in the next years we could predict 
that in 2040 CF patients would have life expectan-
cy of 70 years (25). The factors contributing this 
abrupt prolongation include inhaled antibiotics, 
better nutrition, earlier diagnosis (fig. 3) (10).
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Фиг. 2. Средна продъл-
жителност на живота 

през годините при па-
циенти с муковисцидоза 
(синя линия). Прогнозна 

крива за очакваната 
продължителност на жи-

вота в бъдеще (червена 
линия) (по Simmonds NJ, 

2009) (25).
Fig. 2. Life expectancy 

through the years in 
CF patients (blue line). 

Future prognostic line for 
life expectancy (red line) 
(modified by Simmonds 

NJ, 2009) (25).
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Спектър на МВ
Повечето от пациентите, диагностицирани 

в ранна детска възраст, са с така наречената 
„типична“ или „класическа“ МВ и се изявяват 
с някои или всички от характерните симпто-
ми за МВ (табл. 1), имат положителен потен 
тест, и в повечето случаи се открива поне една 
от двете мутации, довели до развитие на МВ 
(14). В 85% от случаите тези пациенти са с пан-
креасна недостатъчност, което е свързано с 
по-лоша прогноза (3). С по-лоша прогноза се 
свързват още повтарящи се респираторни ин-
фекции, хронична инфекция с P.aeruginosa или 
B.cepacia, лош нутритивен статус. Същевремен-
но има пациенти хомозиготи по delF508 със 
сравнително леко до средно тежко протичане 
на заболяването и такива със същата мутация, 
и изключително тежко протичане на заболява-
нето с ранен фатален изход (17, 20). Генетици-
те продължават търсенето на наличие на гени 
модификатори, които биха могли да обяснят 
различната симптоматика и клиничен ход при 
еднакви мутации (6).

Пациент със само една характерна изява за 
МВ, с граничен или нормален потен тест и една 
или две доказани мутаци се приема за „атипич-
на“, или „не-класическа“ МВ. Тези пациенти се 
диагностицират значително по-късно, често 
като възрастни, повечето са със съхранена 
панкреасна функция и по-добра прогноза. В 
едно английско изследване на пациенти с МВ 
на възраст над 40 години е установено, че 32% 
от тях са диагностицирани след 16 годишна 
възраст и 18% са със съхранена панкреасна 
функция (20).

През последното десетилетие с въвеждането 
на масов неонатален скрининг в редица страни 
все по-голям процент от пациентите се диагно-
стицират при раждането. Позитивите от неона-
талния скрининг са подобрено хранително под-

СF spectrum 
Most of the cases diagnosed in infancy pres-

ent with so called “typical” or “classic” CF – some 
or all of the characteristic CF symptoms (table 
1). These patients have a positive sweat test and 
one or two disease causing mutations identified 
(14). Around 85% of them have a pancreas insuffi-
ciency, which is connected with poorer prognosis 
(3). Worse prognosis often is associated with re-
current respiratory infections, chronic infections 
with P.aeruginosa or B.cepacia, poor nutritive sta-
tus. At the same time some homozygous delF508 
patient have mild disease course while others 
with the same mutations suffer severely and the 
fatal outcome of their disease is much earlier 
than expected (17, 20). The geneticist continue 
their search for existence of genes modifiers, ex-
plaining these variable presentation and clinical 
course in patients with the same mutations (6).

Patient with only one CF characteristic symp-
tom, borderline or normal sweat test and one or 
two proved mutations is thought for an “atypical” 
or “non-classic” CF. These patients are diagnosed 
much later in their life, most commonly as adults, 
most of them with sufficient pancreas. A study 
from England found out that of all CF patients 
aged 40 or older, 32% have been diagnosed after 
their 16th birthday and 18% are pancreas suffi-
cient (20).

In the last decade after introducing the neo-
natal screening in numerous countries more 
patients are diagnosed in neonatal period. The 
positive outcomes from the screening are better 
nutritional support since birth, less hospitaliza-
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Фиг. 3. Продължител-
ност на живота през го-
дините (червена линия) 
и хронология на основ-
ните научни открития 
и терапевтични проме-
ни. АБ – антибиотици, 
АЗЛИ – инхалаторен 
азтреонам, ТИП – прахов 
инхалаторен тобрами-
цин; HTS – хипертоничен 
разтвор за инхалации 
(по Elborn S, 2013) (10).
Fig. 3. Survival through 
the years (red line) and 
chronology of major 
scientific inventions and 
therapeutical changes. 
AZLI – aztreonam for 
inhalation; TIP – powder 
tobramycin for inhalation; 
HTS – hypertonic solution 
(modified by Elborn S, 
2013) (10).
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помагане още от раждането, по-рядка нужда от 
хоспитализациите, запазен растеж и като цяло 
удължена продължителност на живота (17).
Съвременно поведение при дете с МВ 

Първичните цели на лечението са макси-
мално отлагане на началото на белодробните 
инфекции и оптимално добро хранително под-
помагане. За повечето деца това включва еже-
дневен режим, преоценка на здравния статус 
на всеки 3 месеца в клиника, строго просле-
дяване на теглото, белодробната функция и 
микробиологично изследване (12). По-добри 
показатели се докладват при пациенти, наблю-
давани от обучен екип в специализирани цен-
трове в сравнение с пациенти, наблюдавани в 
извънцентрови условия от един или най-много 
двама специалисти (най-често пулмолог и гас-
троентеролог) (18).
Лечение на белодробните инфекции

В белите дробове на пациентите с МВ се от-
криват малък брой патогени, първоначално 
S.aureus и H.Influenzaе, последвани от хронична 
колонизация с P.aeruginosa. За лечение се из-
ползват антибиотични курсове (съобразно по-
следната антибиограма, изследвана при даде-
ния пациент). Понякога са достатъчни дори и 
перорални курсове (но с продължителност 2-4 

tion needs, preserved growth and prolonged life 
expectancy (17).

Contemporary management of CF child 
Primary aims of the treatment are maximal 

delay of pulmonary infections and optimal nu-
tritional support. For most of the children this 
includes daily regimen, overall health evaluation 
every 3 months in a clinic, strict follow up of the 
weight, lung function and microbiology tests 
(12). Better results are found in patients, followed 
up in a specialized center with team of doctors, 
compared to the patients that rely only on one or 
at most two specialists (pulmonologist and gas-
troenterologist) in a clinic or private office (18).

Treatment of lung infections 
In CF lungs not so many pathogens could 

be found. Initially isolates from S.aureus and 
H.Influenzae appear, followed by chronic coloni-
zation with P.aeruginosa. For treatment antibi-
otic courses according last microbiology results 
are used. Sometimes even peroral antibiotics are 
sufficient, but at least for 2-4 weeks. More severe 
infections require intravenous administration 
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Table. 1. Characteristic signs and symptoms in CF 
(Gibson RL, 2003) (14).

Chronic Sinopulmonary Disease

Persistent colonization/infection with pathogens typical of CF 
lung disease, including:

- Staphylococcus aureus;

- Pseudomonas aeruginosa (mucoid and nonmucoid);

- Nontypable Haemophilus influenzae;

- Burkholderia cepacia.

Endobronchial disease manifested by: 
cough and sputum production, wheeze and air trapping, radiographic 
abnormalities, evidence of obstruction on PFTs, digital clubbing.

Chronic sinus disease: 
nasal polyps, radiographic changes.

Gastrointestinal/nutritional abnormalities:

- Meconium ileus;

- Exocrine pancreatic insufficiency;

- Distal intestinal obstruction;

- Rectal prolapse;

- Recurrent pancreatitis.

Chronic hepatobiliary disease manifested by clinical  
and/or laboratory evidence of:

- Focal biliary cirrhosis;

- Multilobular cirrhosis;

Failure to thrive (protein–calorie malnutrition)

Hypoproteinemia–edema

Fat-soluble vitamin deficiencies

Obstructive azoospermia in males

Salt-loss syndromes

Chronic metabolic alkalosis

Табл. 1. Белези откривани при муковисцидоза (по 
Gibson RL, 2003) (14).

Хронично синпулмонарно заболяване

Персистираща колонизация/инфекция с типични за МВ 
патогени, включващи:

- Staphylococcus aureus;

- Pseudomonas aeruginosa (мукоиден и немукоиден);

- нетипизируем Haemophilus influenzae;

- Burkholderia cepacia.

Ендобронхиално заболяване манифестиращо се с:
кашлица, експекторация, „свирене” и „задържане на въздух”, 
рентгенологични изменения, „барабанни пръсти”, обективизирана 
бронхиална обструкция на ФИД.

Хронично заболяване на синусите:  
назални полипи, рентгенови изменения.

Нутритивни/гастроинтестинални аномалии:

- Мекониум илеус;

- Екзокринна панкреасна недостатъчност;

- Синдром на дистална чревна обструкция;

- Пролапс на ректума;

- Рекурентен панкреатит.

Хронично жлъчно-чернодробно заболяване доказано 
клинично и/или лабораторно:

- Фокална билиарна цироза;

- Мултилобуларна цироза.

Невиреене (протеинно-калорийна малнутриция)

Хипопротеинемия (отоци)

Дефицит на мастноразтворими витамини

Обструктивна азооспермия

Синдроми на загуба на сол

Хронична метаболитна алкалоза
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of antibiotics. Chronic P.aeruginosa is associated 
with faster disease progression and lung function 
deterioration. Therefore in a first P.aeruginosa col-
onization the therapy should be very aggressive 
aiming for eradication – as an example 3 months 
of oral ciprofloxacin combined with colistin for 
inhalation (5). After successful eradication, sec-
ondary P.aeruginosa is possible, in cases like this 
the same treatment protocol should be followed. 
New eradication is possible and it shouldn’t be 
avoided (26).

Exacerbation prevention 
Besides antibiotics for inhalation, an important 

CF therapy element is airway maintenance with 
keeping them as clean from the thick mucus as 
possible. This goal could be achieved with nebu-
lized human DNase, hypertonic saline solution 
and regular azithromycin courses. The question 
when is the ideal start for these therapy interven-
tions is still on controversial level, on the contrast 
with nebulized antibiotics that should be given 
at the moment an P.aeruginosa infection is con-
firmed. Macrolides, such as azithromycin (so far 
only one trail with clarithromycin had been con-
ducted) have proven anti-inflammatory activ-
ity and improve lung function even before initial 
P.aeruginosa infection (24). DNase reduces spu-
tum viscosity, but some patients fail to respond 
and for them hypertonic saline solution is alterna-
tive, which alone or combined with DNase signifi-
cantly improves airway clearance (12).

Physiotherapy 
Another obligatory component of daily treat-

ment is the physiotherapy. Through the years 
multiple individual techniques have been estab-
lished. None of these have some major advantage 
compared to the others. The most important is 
the correct execution. Described techniques are 
as follows: active breathing, autogenous drain-
age, mechanical devices (flutter, PEP-mask) and 
vibration jacket. Every patient is encouraged not 
to reduce his physical activity and even to partici-
pate in a sport training without competitive char-
acter (26).

Nutrition 
Exocrine pancreatic insufficiency requires en-

zyme replacement therapy with 600-2 000 E li-
pase/kg/meal. Safe dose is 10-15 000 E/day due to 
the risk of fibrosing colonopathy (abdominal pain 
and bloody diarrhea) in cases of overdose. The 
absence of lipase determines lack of absorption 
on fat, which in turn leads to the clinical mani-
festations of deficiency of fat-soluble vitamins, 
hypotrophy and can result in cachexia. Therefore 
supplements of fat-soluble vitamins and supple-
ments are an integral part of the therapy of CF pa-

седмици). За по-тежки инфекции се налага ин-
травенозно приложение. Хроничната инфек-
ция с P.aeruginosa се свързва с по-бърза про-
гресия и влошаване на белодробните функции. 
Ето защо при първа колонизация с P.aeruginosa 
поведението трябва да е изключително агре-
сивно с цел ерадикация – например 3 месечно 
приложение на ципрофлоксацин през устата в 
комбинация с колистин инхалаторно (5). При 
повторно поселяване на P.aeruginosa, след ус-
пешна ерадикация, протоколът е същия. Нова 
ерадикация е възможна и не трябва да се из-
бягва (26).
Предпазване от екзацербации

Освен инхалаторни антибиотични курсове, 
изключително важен елемент от терапията при 
МВ за предпазване от екзацербации е поддър-
жането на дихателните пътища максимално 
очистени от гъстите секрети, което се постига с 
небулизирана човешка ДН-аза, хипертоничен 
разтвор на натриев хлорид и регулярни кур-
сове с азитромицин. Все още е дискутабилен 
въпросът кога е идеалното време за започване 
на тези терапии, като за инхалаторните анти-
биотици се приема момента на инфектиране 
с P.aeruginosa. Макролидният представител 
азитромицин (до момента има само едно про-
учване с кларитромицин) е с доказан анти-ин-
фламаторен ефект и с подобрена белодробна 
функция, дори и преди да се наблюдава инфек-
ция с P.aeruginosa (24). ДН-азата намалява вис-
козността на храчките, но някои от пациентите 
не се повлияват добре, за тях алтернатива е хи-
пертоничен разтвор на натриев хлорид, който 
самостоятелно или в комбинация с ДН-азата 
подпомага значително очистването на диха-
телните пътища (12).
Физиотерапия

Друг неизменен компонент от ежедневното 
лечение е физиотерапията. През годините са 
изработени много техники, които се прилагат 
индивидуално според пациента. Никоя от фи-
зиотерапевтичните процедури не е с доказано 
предимство пред останалите. Най-важното е 
правилното им приложение от пациента. Опи-
сани са методики на активно дишане, автогенен 
дренаж, механични приспособления (флътери, 
ПЕП-маска) и вибрационна жилетка. Всеки па-
циент се окуражава да не ограничава физиче-
ската си активност и дори да практикува подхо-
дящ спорт с несъстезателен характер (26).
Хранене

Екзокринната панкреасна недостатъчност 
изисква заместителна ензимна терапия, с 600-
2 000 Е липаза/kg/хранене. Безопасната доза е 
до 10-15 000 Е дневно, поради риск от фибро-
зираща колонопатия (коремни болки и кърва-
ва диария) при предозиране на препаратите. 
Липсата на липаза обуславя неусвояване на 
мазнините, което от своя страна води до кли-
нична изява на дефицит на мастноразтворими 
витамини, хипотрофия, може да се стигне до 
кахексия. Ето защо добавки на мастно разтво-
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рими витамини и хранителни добавки са неиз-
менна част от терапията на пациентите с МВ. 
По отношение на нивото на мазнини в храната, 
през 1988 година са съпоставени две кохорти 
от стотици пациенти в Бостън и Торонто. На-
блюдаващите специалисти са установили, че 
пациентите на диета, обогатена на мазнини, 
имат с 10 години по-дълга средна продължи-
телност на живот, в сравнение с пациентите 
на диета с ниско съдържание на мазнини. 
Препоръчителният енергиен внос при МВ е 
120-150 % от вноса при здрав организъм. При 
пациенти със затруднения при приемането на 
храна се налага поставянето на назогастрална 
сонда или гастростома. Подобреният растеж и 
тегловен прираст от своя страна водят до на-
маляване броя на хоспитализациите, по-рядко 
приложение на антибиотици и подобрение в 
белодробните показатели (8).
Усложнения

С удължаване живота на пациентите с МВ се 
появяват и нови проблеми, и нозологични еди-
ници. Такъв пример е захарния диабет, свързан 
с МВ (при 50% от пациентите над 18 години), 
който е причина за шест пъти по-лоша прогно-
за за преживяемост в сравнение с пациентите 
с МВ без диабет. Този тип диабет води не само 
до изявената клинична картина и усложнения 
от микро- и макроангиопатията, подобно на 
първи и втори тип захарен диабет в останала-
та популация, но също така той е свързан и с 
ускорен спад на белодробните функционални 
възможности. Съвременната практика е да се 
скринират пациентите за изменения в глюкоз-
ния толеранс чрез регулярни измервания на 
серумна глюкоза на гладно, измерване на ни-
вата на глюкозата при орално натоварване с 
глюкоза и определяне на HbA1C. Лечението е 
изключително и само с инсулино-заместване и 
не се препоръчва рестрикция на храната (6, 7).

Друг проблем е костната болест, свързана с 
МВ. Фрактурите при жените на възраст 16-34 
години са 2 пъти по-високи при популацията 
от пациенти с МВ, в сравнение с общата попу-
лация. Същата е и ситуацията при пациентите 
мъже на възраст 25-45 години. За поддържа-
не на оптимално костно здраве се предписват 
витамини Д и Е, и се препоръчва повишаване 
приема на калций, за да се постигне оптимална 
телесна маса и контрол на белодробните ин-
фекции. Нивото на загуба на костна плътност е 
в правопропорционална зависимост от броя на 
приложение на парентерални антибиотици (15). 

При диетична грешка и предозиране на ен-
зимите може да се наблюдава фиброзираща 
колонопатия, за която се прилагат лаксативи и 
клизми, в най-тежките случаи може да се стиг-
не до оперативна интервенция (20).

При МВ черният дроб е стеатозен, и при над 
8% от пациентите на даден етап от живота се 
установява тежка цироза, с класическа кли-
нична картина, усложняваща се с портална 
хипертония, която може да доведе до живото-

tients. Regarding the level of fat in the diet in 1988 
two cohorts of hundreds of patients in Boston 
and Toronto are compared. Observing specialists 
have found that patients on a diet enriched in fat, 
have 10 years longer life expectancy compared to 
the patients on a diet with a low fat content. The 
recommended energy intake in CF is 120-150 % 
of imports in a healthy organism. In patients with 
reduced food intake a nasogastric tube or gas-
trostomy would be helpful. Improved growth and 
weight gain in turn leads to fewer hospitaliza-
tions, less frequent administration of antibiotics 
and improvement in lung functions (8).

Complications
By prolonging the life of CF patients new prob-

lems and disease entities are appearing. Such an 
example is a diabetes mellitus associated with CF 
(50% of patients over 18 years), which is respon-
sible for six times worse survival rate than in CF 
patients without diabetes. This type of diabetes 
leads not only to the well-known clinical features 
and complications of micro- and macro-vascular 
disease, similar to the first and second type of 
diabetes mellitus in the general population, but 
also it is associated with an accelerated decline in 
lung functions. Modern practice is to screen pa-
tients for changes in glucose tolerance by regular 
measurements of serum fasting glucose, blood 
glucose by oral glucose load, and the determina-
tion of HbA1C. Treatment is exclusively with insu-
lin replacement and food restriction is not recom-
mended (6, 7). 

Another problem is the bone disease associat-
ed with CF. Fractures in women aged 16-34 years 
were 2 times higher in the population of CF pa-
tients compared with the general population. The 
same situation is reported in male patients aged 
25-45 years. Vitamins D and E are prescribed to 
maintain optimal bone health, and recommend-
ed increase of calcium intake to achieve optimal 
body weight and control of lung infections. The 
level of bone loss is directly proportional to the 
number of administration of intravenous antibi-
otics (15).

Fibrosing colonopathy could be observed in 
cases with dietary error or where overdose of 
enzymes can be observed. For this complication 
laxatives and enemas are required, in the worst 
cases it can lead to surgical intervention (20).

CF liver show signs of steatosis, and over 8% of 
patients at some stage in life establish severe cir-
rhosis with classical clinical picture, complicating 
with portal hypertension, which can lead to life-
threatening bleedings from esophageal or occa-
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застрашаващи кръвоизливи от езофагеалните 
или по-рядко ректалните варици. Към терапев-
тичния план задължително се включват хепа-
топротектори и урзофалк. През последните го-
дини се правят комбинирани трансплантации 
на черен дроб с панкреас или само на черен 
дроб, със 100% едно-годишна преживяемост и 
при двата типа, и 83% 5 годишна преживяемост 
при само чернодробна трансплантация и зна-
чително по-висок процент при комбинираната 
трансплантация. Пациентите с трансплантиран 
панкреас не се нуждаят от ензимно заместване 
и инсулин, ако са били инсулинозависими пре-
ди операцията (19). 

От белодробните усложнения ателектаза 
се установява при 5 до 50 % от пациентите, 
пневмоторакс в 5-8 % при пациентите в детска 
възраст и достига до 16-19 % при възрастните 
(4). Все по-чест и сериозен проблем при тези 
пациенти е и алергичната бронхопулмонална 
аспергилоза (АБПА) – 1-23 % от пациентите, 
която се подозира при поява на еозинофилия 
и силно повишаване на серумните IgE нива 
>1000ng/mL. Инфекциите с нетуберкулозни 
микобактери са редки, но не трябва да се под-
ценяват. Белодробни кръвоизливи са наблю-
давани при около 10% от пациентите над 18 
години. Кръвоизливите и пневмотораксът са 
спешни състояния, налагащи хоспитализация 
и интензивен мониторинг (11, 26).

При спадане на стойностите за форсиран 
експираторен обем за една секунда (FEV1) под 
30% от предвидените и трайно задържане на 
PaO2 <55mmHg и PaCO2 >50mmHg, пациентите 
се класифицират в т.нар. „крайна фаза на бело-
дробно засягане” (при тези показатели 50% от 
пациентите умират до 2 години). Достигнали 
тази фаза тези пациенти са кандидати за бе-
лодробна трансплантация, която не е дефи-
нитивно лечение, а е средство за удължаване 
на живота. За съжаление повече от половина-
та пациенти умират докато чакат своя ред за 
трансплантация (11).
Бъдещи насоки 

С „прескачане“ на заболяването извън 
област та на педиатрията, въпросът засягащ 
създаването на поколение при пациенти с 
МВ придобива своята значимост. Поради те-
рапевтичния режим и многото медикаменти, 
приемани от майки с МВ, нивото на фетални 
аномалии е много по-висок в сравнение с об-
щата популация. Като фертилност жените с МВ, 
не са по-малко фертилни от останалите. За да 
се износи обаче бременноста, без това да се 
отрази на белодробната функция, е необходи-
мо изходно FEV1 >50% и бъдещата майка да е 
с оптимално телесно тегло. При мъжете с МВ 
се наблюдава нормална сексуална функция, 
но почти всички са инфертилни. Опция за тези 
мъже да станат бащи са няколко: осиновяване, 
изкуствено осеменяване на партньорката или 
с донорска сперма, или със собствена сперма, 
аспирирана от епидидима. Тези процедури 

sionally rectal varicose vessels. Liver protectors 
and ursofalk must be included in the treatment 
plan. In recent years combined liver and pancreas, 
or only liver transplantations are made with suc-
cess. Statistic report as an outcome from those in-
nervations is 100% one-year survival for the both 
types, 83% 5-year survival rate for only a liver 
transplant and a significantly higher rate in the 
combined transplantation. Patients with trans-
planted pancreas don’t require enzyme replace-
ment and insulin if they were insulin-dependent 
before the surgery (19).

Lung complications such as atelectasis are seen 
in 5 to 50 % of patients, pneumothorax in 5-8 % 
of patients in childhood and reaches 16-19 % in 
adults (4). Recently more frequent and serious 
problem for these patients is allergic bronchopul-
monary aspergillosis (ABPA) – 1-23 % of patients, 
it’s suspected in a presence of eosinophilia and a 
strong increase in serum IgE levels >1 000ng/mL. 
Nontuberculous mycobacteria infections are rare, 
but should not be underestimated. Pulmonary 
hemorrhage occurred in approximately 10% of 
patients over 18 years of age. Bleeding and pneu-
mothorax are emergencies requiring hospitaliza-
tion and intensive monitoring (11, 26). 

Patients with drop of values for forced expira-
tory volume in one second (FEV1) less than 30% 
than predicted and lasting retention of PaCO2 
<55mmHg and PaCO2 >50mmHg, are classified 
as so-called "end-stage patients" (with these in-
dicators 50% of patients die within 2 years). Once 
reached, at this stage these patients are candi-
dates for lung transplantation, which is not a cu-
rative treatment, but is a way to extend the life. 
Unfortunately, more than half of the patients die 
in the waiting list (11).

Future tendencies 
With the "jump" of the disease outside the pe-

diatric domain, the issue concerning the creation 
of offspring by CF patients raises its significance. 
Because of the therapeutic regimen and the 
many medications taken by mothers with CF, the 
level of fetal anomalies is much higher than in 
the general population. As fertility CF women are 
not less fertile than others. To carry out successful 
pregnancy, however, without impairing the lung 
function, baseline FEV1>50% is necessary as well 
as the optimal body weight for the mother. In CF 
men a normal sexual function is observed, but 
almost all are infertile. Option for these men to 
become fathers are several: adoption, artificial in-
semination with donor sperm or their own sperm 
aspirated from the epididymis. These procedures 
also require a lot of time, patience and under-
standing from their partner and are significant 
financial burden (17). 
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обаче изискват много време, разбиране и тър-
пение от страна на партньора, и значителни 
финансови средства (17).

Освен неонатален скрининг, в някои страни 
е въведен и скрининг на хетерозиготи, което е 
начин за своевременно откриване на потенци-
ални родители на дете с МВ, на които се пред-
лага генетична консултация.

Усилено се работи и в областта за удължава-
не функционалността на трансплантираните 
органи, и борба с ранни и късни пост-транс-
плантационни усложнения. В тази сфера актив-
но се работи и за създаване на плурипотентни 
клетки, които да могат да еволюират в бело-
дробни, с цел „синтезиране“ на бели дробове 
за задоволяването на търсенето, което значи-
телно надхвърля броя на предоставените за 
трансплантация органи.

С разкодиране на гения дефект, през послед-
ните години усилено се работи в посока на 
създаване на генна терапия, която да осигури 
излекуване на МВ.
CFTR модификатори

За да се разберат терапиите, насочени към ко-
рекция на генетичния дефект, трябва да се из-
ясни точния механизъм на увреда на CFTR при 
отделните класове мутации. Например при му-
тациите клас I и II, при които липсва протеин или 
той е в минимално количество, терапията, целя-
ща интегриране на протеина в клетъчната мем-
брана, е по-трудна за достигане. Клас I се харак-
теризират с липса на белтък, за тези пациенти 
лечението трябва или да замени дефектния ген, 
или да се намеси на ранна фаза в изграждането 
на белтъка. В първия случай единствената въз-
можност е генно-заместване, но досегашните 
изследвания с трансдукция чрез вирус-вектори 
(аденовируси) са с малка ефективност. Проуч-
ванията през последните години включват ли-
позомни и бавни вирусни вектори. Предимство 
на този подход е, че подобна терапия би била 
ефективна при всички пациенти, независимо 
от вида на мутацията, с изключение на случаите 
с натрупване на мутантен белтък, където не би 
могло да се получи оздравяване. 

Втората стратегия за първи клас мутации 
е въвеждане на молекули, които да попречат 
на преждевременния стоп в транслирането 
на белтъка. Такава молекула е алталурен (РТС 
124), която показва доста обнадеждаващи ре-
зултати, но само при пациенти, които не са на 
инхалаторно приложени аминогликозиди. 

Бъдещите терапии за мутации от клас II, ще 
се базират на лицензирания и прилаган на па-
зара ивакафтор (VX-770), предназначен за клас 
III мутации. Ивакафтор удължава времето на 
отваряне на канала върху клетъчната повърх-
ност и по този начин увеличава йонния приток. 
Изключителен ефект е постигнат при пациенти 
с поне една мутация G551D – подобрение от 10-
15 % във ФЕО1 още през първите 2 седмици на 
приложението, 55% намаление на белодробни 
екзацербации и повишаване на теглото с 2-7 ки-

Besides neonatal screening in some countries 
screening of heterozygotes is introduced, which 
is a way for early detection of potential parents of 
a child with CF and an offer to a genetic counsel-
ing.

Another eagerly explored area is extending the 
functionality of transplanted organs and combat 
with early and late post-transplant complications. 
The scientist actively work to create pluripotent 
cells that can evolve in the lung cells in order to 
achieve "synthesis" of the lung to meet the de-
mands, which significantly exceed the number of 
submitted organs for transplantation.

By unlocking the genetic defect in recent years 
the science is actively working towards establish-
ing gene therapy that could provide the cure for 
CF.
CFTR modifiers 

To understand the therapies aiming for correc-
tion of the genetic defect the exact mechanism 
of injury of CFTR mutations in individual classes 
should be clarified. For example, class I and II mu-
tations, in which the protein is missing or is in a 
minimal amount, therapy is aimed at integration 
of the protein in the cell membrane and this task 
is more difficult to achieve. Class I is characterized 
by a lack of protein, these patients need treat-
ment that either replaces the defective gene or 
intervenes at an early stage in the development 
of protein. In the first case the only possibility 
is gene replacement, but previous studies with 
transduction by virus vectors (adenoviruses) are 
less effective as planned. Studies in recent years 
include liposomal and slow viral vectors. An ad-
vantage of this approach is that such a treatment 
would be effective in all patients, regardless of 
the type of the mutation, with the exception of 
the cases of accumulation of mutated protein.

The second strategy for the first class mutations 
is to introduce molecules that prevent the prema-
ture stop in the translation of the protein. Such 
molecule is Altaluren (PTC 124), which shows very 
promising results but only in patients who are 
not administered with inhaled aminoglycosides 
at the same time.

Future therapies for class II mutations, will be 
based on licensed and marketed ivacaftor (VX-
770) approved for Class III mutations. Ivacaftor 
prolongs the time of opening of the channels 
on the cell surface and thereby increases the ion 
flow. Exclusive effect was achieved in patients 
with at least one mutation G551D – improvement 
of 10-15 % in FEV1 during the first two weeks of 
application, 55% reduction in pulmonary exacer-
bations and weight gain of 2-7 kilograms. In vitro 
studies of ivacaftor demonstrated the potential 
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лограма. Ин витро проучванията на ивакафтор 
показват потенциална ефективност и при дру-
ги мутации от клас III, и една от клас IV (R117H), 
което на този етап е в процес на клинични из-
питвания с пациенти. Не е сигурен ефектът на 
молекулата при другите класове мутации.

Най-много пациенти попадат в групата с клас 
II, за което в момента се провеждат няколко 
клинични проучвания. Макар и съзададен за 
най-честата мутация delF508 и обещаващи ин 
витро модели, ивакафтор самостоятелно не е 
достатъчен за корекция на генния дефект при 
тези пациенти, при които протеинът не може 
първично да се интегрира в мембраната. Съз-
дадени са две подобни малки молекули с до-
бър ин витро адитивен ефект към ивакафтор, 
които в момента са в процес на клинично из-
питване с пациенти. 

Тези първоначални обнадеждаващи резул-
тати насочват към комбинирана терапия за бъ-
деще с два коректора при пациентите. На тези 
терапии се възлагат надеждите за излекуване 
на МВ (27).
Заключение

През последните години медицината значи-
телно напредна по отношение на МВ с драс-
тично подобрение на продължителността на 
живота. Днес родено дете се очаква да прежи-
вее повече от 60 години, но този прогрес идва 
с цената на тежко, интензифицирано ежеднев-
но лечение, което не трябва да се прекъсва. 
Стандартно пациент с МВ може да се наложи 
да приема до над 40 таблетки дневно (антиби-
отици, витамини, ензими, хепатопротектори, 
хранителни добавки), както и няколкократни 
инхалации и физиотерапия сутрин, и вечер, 
само за да подържа организма си в оптимално 
състояние. Това е свързано със загуба на вре-
ме и с много финансови средства. Всичко се 
прави с цел максимално съхранение на орга-
ните и системите до момента, когато за всеки 
един пациент с МВ ще има подходящо генетич-
но лечение.

efficiency on other mutations from class III and 
a Class IV (R117H), for which at this stage clinical 
trials with patients are undergoing. The effect of 
the molecule in other classes mutations is unsure.

Most patients fall into the group with Class II 
mutation, for which several clinical trials are cur-
rently conducted. Although established for the 
most common delF508 mutation with promising 
in vitro models ivacaftor alone is not sufficient 
for correcting the gene defect in those patients 
in which the protein couldn’t primarily be inte-
grated into the membrane. There are two similar 
small molecules with a good in vitro additive ef-
fect to ivacaftor, which are currently undergoing 
clinical trials with patients.

These initial promising results point towards fu-
ture combination therapy with two potentiators. 
These therapies are pinning their hopes for a de-
finitive cure for CF (27).

Conclusion 
In recent years, medicine has advanced signifi-

cantly in terms of CF with a dramatic improve-
ment in life expectancy. A child born today is 
expected to live more than 60 years, but this 
progress comes at the cost of severely intensified 
daily treatment that should not be interrupted. 
Standard patient with CF may need to take up to 
40 tablets daily (antibiotics, vitamins, enzymes, 
liver protectors and nutritional supplements), 
repeated inhalations and physiotherapy morn-
ing and night just to keep their body in optimal 
condition. This is associated with a loss of time 
and a lot of money. Everything is done to maxi-
mize preservation of organs and systems to the 
point where for each patient with CF will have ad-
equate genetic treatment.
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Резюме 
Астмата е хетерогенно заболяване, което в различните страни засяга от 1% до 18% от насе-

лението. Въпреки провежданата терапия съгласно препоръките на Глобалната стратегия за ле-
чение и превенция на астмата, около 40% от пациентите остават симптоматични. Това налага 
търсенето на нови терапевтични възможности. 

Тиотропиум е представител на дългодействащите антихолинергици, който приложен инхала-
торно има продължителен 24 часов ефект. Добавянето му като трети медикамент подобрява 
симптомите и белодробната функция при пациенти с лош контрол на астмата въпреки провеж-
дането на комбинирана терапия с инхалаторен кортикостероид и дългодействащ бета-две аго-
нист. Същевременно медикаментът се отличава с добър профил на безопасност, сходен с този 
на плацебо. Ролята му като трети медикамент в комбинираната терапия при астма е доказана в 
редица клинични проучвания, публикувани до момента. Въпреки че все още официално тиот-
ропиум, инхалиран чрез респимат, не е залегнал в препоръките на Глобалната стратегия за ле-
чение и превенция на астмата, в България, както и в някои други страни, това негово показание 
вече е вписано в лекарствената характеристика. По този начин се дават нови възможности за 
лечение на пациентите с астма, които провеждат комбинирана терапия с инхалаторен корти-
костероид и дългодействащ бета-две агонист, но въпреки това остават симптоматични.

Ключови думи: астма, дългодействащи антихолинергици, върхов експираторен дебит, фор-
сиран експираторен обем за една секунда

В. Пенчева
Катедра по Пропедевтика на Вътрешните Болести – белодробно отделение,  
УМБАЛ „Александровска”, Медицински Университет – София

ТИОТРОПИУМ ПРИ АСТМА –  
НОВИ ТЕРАПЕВТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ

обзори Торакална Медицина
Том VI, декември 2014, бр.4



49

Abstract
Asthma is a heterogeneous disease, affecting 1-18 % of the population in different countries. Despite 

therapy administered according to the Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 
about 40% of patients remain symptomatic. This requires the search for new treatment options.

Tiotropium is a long-acting anticholinergic agent, which provides a long, 24-hour effect if inhaled. 
Adding tiotropium as a third medication improves symptoms and lung function in patients with 
inadequate asthma control despite combination therapy with an inhaled corticosteroid and a long-
acting beta-2 agonist. In addition, this agent has a good safety profile which is comparable to that of 
placebo. The role of tiotropium as a third component in the combined therapy for asthma has been 
shown in a number of clinical trials published to date. Tiotropium administered through Respimat 
has not been yet officially considered in the Global Strategy for Asthma Management and Prevention 
guidelines, however in Bulgaria and in certain other countries this indication of tiotropium Respimat 
has already been included in the product label. This provides new treatment options for asthmatic 
patients, who despite receiving combined therapy with an inhaled corticosteroid and a long-acting 
beta-2 agonist, still remain symptomatic. 

Keywords: asthma, long-acting muscarinic antagonists, Peak Expiratory Flow, Forced Expiratory 
Volume in one second
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Asthma is a heterogeneous disease, usually 
characterized by a chronic inflammation of the 
airways. This disease affects 1-18 % of the popu-
lation in different countries. The inflammation in 
asthma is associated with an increased bronchial 
hyper responsiveness induced by different stim-
uli, where many cells and mediators are involved 
– e.g. mast cells, eosinophils, T-lymphocytes, IgE, 
etc. Asthma is defined as the presence of respi-
ratory symptoms – wheeze, shortness of breath, 
chest tightness and cough that vary over time 
and in intensity, together with variable expira-
tory airflow limitation (10). Long-term objectives 
in the treatment of this disease aim to achieve a 
good control of symptoms, minimise future risk of 
exacerbations, avoid fixed airflow limitation and 
side effects of medication therapy. Despite re-
ceiving treatment with an inhaled corticosteroid 
(ICS) – either as a monotherapy, or in combination 
with a long-acting beta-2 agonist (LABA), about 
40% of asthmatic patients remain symptomatic 
(7, 22, 24). The main treatment options for these 
patients include increase of the ICS dose, addition 
of a leukotriene antagonist, methylxanthines, oral 
corticosteroids, or anti-immunoglobulin E mono-
clonal antibodies, prescribed according to indi-
vidual needs and the Global Strategy for Asthma 
Management and Prevention recommendations 
(18). However, the high proportion of asthmatic 
patients, who fail to achieve symptomatic control 
on these medicines, suggests the need for new 
treatment options. A possible alternative is the 
addition of a second bronchodilator to ICS and 
LABA. 

Inhaled muscarinic antagonists belong to the 
group of bronchodilators, widely used alone or 
in combination for the treatment of chronic ob-
structive pulmonary disease (COPD) (11). The 
use of short-acting antimuscarinic bronchodila-
tors (SAMA), such as ipratropium bromide, for 
the treatment of asthma is limited to the man-
agement of acute asthma symptoms, mainly in 
combination with a short-acting beta-2 agonist 
(SABA) both in children and adults (8, 9, 12, 26). As 
for long-acting antimuscarinic bronchodilators 
(LAMA), particularly tiotropium bromide, several 
clinical trials have been recently conducted with 
the aim to clarify the role of LAMA in the com-
bined therapy for asthma (1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 
17, 19, 20, 21, 23, 25, 28, 29).

Tiotropium is a LAMA, which provides a long 
24-hour effect if administered once daily. It can 
be inhaled via a HandiHaler device at a once-daily 
dose of 18 µg, or can be administered through a 
novel ‘soft mist’ type inhaler (Soft Mist™ Inhaler, 
SMI) known as Respimat. In the latter case, the 

Астмата е хетерогенно заболяване, което 
се характеризира с хронично възпаление на 
дихателните пътища. В различните страни са 
засегнати от 1% до 18% от населението. Въз-
палението при астма е свързано с повишена 
хиперреактивност на бронхите под въздейст-
вие на различни стимули, като участие имат 
много клетки и медиатори – мастни клетки, 
еозинофили, T лимфоцити, IgE и др. Астмата се 
определя като наличие на дихателни симпто-
ми – свиркащи хрипове, задух, стягане в гър-
дите и кашлица, различни по интензивност и 
променящи се във времето, в комбинация с 
променливо ограничение на експираторния 
въздушния поток (10). Дългосрочните цели 
при лечение на болестта имат за цел постигане 
на добър контрол на симптомите, понижаване 
до минимум на бъдещия риск от обостряне, 
избягване фиксираното ограничение на въз-
душния поток и страничните ефекти от меди-
каментозната терапия. Въпреки провежданото 
лечение с инхалаторен кортикостероид (ИКС) 
самостоятелно, или в комбинация с дълго-
действащ бета-две агонист (ДДБА), около 40% 
от пациентите с астма остават симптоматични 
(7, 22, 24). Основните терапевтични възмож-
ности при тези пациенти са повишаване доза-
та на ИКС, включване на левкотриенов антаго-
нист, метилксантини, орални кортикостероиди 
или анти-имуноглобулин Е моноклонални ан-
титела, назначени съобразно индивидуалните 
нужди и препоръките на Глобалната стратегия 
за лечение и превенция на астмата (18). Въпре-
ки това, високият процент на пациенти с аст-
ма, които не постигат контрол на симптомите 
с тези лекарства, предполага необходимостта 
от нови терапевтични възможности. Една от 
алтернативите би могла да бъде добавянето на 
втори бронходилататор към ИКС и ДДБА.

Инхалаторните антихолинергици са пред-
ставители от групата на бронходилататорите, 
широко използвани самостоятелно или в ком-
бинация в лечението на хроничната обструк-
тивна белодробна болест (ХОББ) (11). Прило-
жението на бързодействащи антихолинергици 
(БДАХГ), например ипратропиум бромид, за ле-
чение на астма, се ограничава до копиране на 
астматичните пристъпи, главно в комбинация 
с бързодействащи бета-две агонисти (БДБА), 
както при деца, така и при възрастни (8, 9, 12, 
26). По отношение на дългодействащите анти-
холинергици (ДДАХГ), в частност на тиотропи-
ум бромид, в последно време бяха проведени 
няколко клинични проучвания, които имат за 
цел да изяснят ролята им в комбинираната те-
рапия на астмата (1, 2, 3, 5, 6, 13, 14, 15, 17, 19, 
20, 21, 23, 25, 28, 29).

Тиотропиум е ДДАХГ, който приложен едно-
кратно дневно има продължителен 24-часов 
ефект на действие. Може да се инхалира чрез 
устройство хенди халер в доза 18 µg еднократ-
но дневно или да бъде прилаган чрез нов вид 
инхалаторно устройство „фина мъгла“ (Soft 
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recommended daily dose is 5 µg once daily. The 
role of tiotropium in the treatment of asthma has 
been evaluated in randomised clinical trials, some 
of which are displayed in Table 1.

Peters et al. (2010) published the results of a 
double-blind, crossover clinical trial with three 
14-week treatment periods. The study enrolled 
210 asthmatic patients receiving low-dose ICS, 
with inadequate control of symptoms. Follow-
ing a 4-week run-in period on monotherapy with 
80 μg beclomethasone bid, subjects were ran-
domised into three arms. The first arm received 
18 μg tiotropium bromide inhaled through Han-
diHaler, the second arm received a double dose of 
beclomethasone (160 μg bid), and the third arm 
received salmeterol 50 μg bid. The therapy con-
tinued for 14 weeks. Following a 2-week washout 
period, where only 80 μg beclomethasone bid 
was received, patients were shifted to another 
treatment arm. The study primary endpoint was 
to compare the effect of combining tiotropium 
bromide with ICS to that achieved from treat-
ment with a double ICS dose. The study second-
ary endpoint was to compare the effect of com-
bining tiotropium bromide with ICS to ICS+LABA 
(salmeterol). At the end of the study, a statistically 
significant increase in the morning peak expirato-
ry flow (PEF) with tiotropium + beclomethasone 
was found versus double ICS dose (mean 25.8 
L/min; P<0.001). There were also increase in the 
evening PEF (mean 35.3 L/min; P<0.001), and in 
the pre-bronchodilator forced expiratory volume 
in 1 second (FEV1) – mean 0.10L; P=0.004. With 

MistTM Inhaler – SMI), наречено респимат. Във 
втория случай препоръчителната дневна доза 
е 5 µg приети еднократно дневно. Ролята на 
тиотропиум за лечение на астмата е оценена в 
рандомизирани клинични изпитвания, част от 
които са представени в таблица 1.

През 2010г. Peters и сътр. публикуват ре-
зултатите от едно двойно-сляпо, кръстосано 
клинично проучване с три четиринадесет 
седмични подпериода на лечение. В него са 
включени 210 пациенти с астма на лечение с 
ниски дози ИКС и недобър контрол на симп-
томите. След 4 седмичен въвеждащ период на 
монотерапия с 80 μg Беклометазон два пъти 
дневно, пациентите са рандомизирани в три 
рамена. Едните получават 18 μg тиотропиум 
бромид инхалиран чрез хенди халер, вторите 
– удвоена доза Беклометазон (160 μg два пъти 
дневно), а третите – Салметерол 50 μg два пъти 
дневно. Терапията продължава 14 седмици. 
След двуседмичен период на очистване, през 
който се прилага само 80 μg Беклометазон 
два пъти дневно, пациентите са прехвърляни 
в друго терапевтично рамо. Крайната първич-
на цел на проучването е да се сравни ефекта 
от комбиниране на тиотропиум бромид с ИКС 
с този, постигнат при лечение с удвоена доза 
ИКС. Вторична цел в проучването е сравнение 
на ефекта от комбиниране на тиотропиум бро-
мид с ИКС спрямо ИКС + ДДБА (салметерол). 
В края на проучването е отчетено статистиче-
ски значимо повишение на сутрешния върхов 
експираторен дебит (ВЕД) при лечение с тиот-
ропиум + Беклометазон, спрямо двойна доза 
ИКС (средно 25.8 L/min; P<0.001). Регистрира-
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Табл. 1. Клинични проучвания.

Авторски 
колектив

Доза  
тиотропиум

Медикамент за 
сравнение

Продължи-
телност на 

проучването
Брой 

пациенти Резултат

Peters и 
сътр. (23)

18 μg  
еднократно дневно

Беклометазон
Салметерол

3 х 14 седмици 210
Тиотропиум е по-добър от удвоена доза ИКС  
и съизмерим със салметерол

Kerstjens и 
сътр.(16)

5/10 μg  
еднократно дневно

Плацебо 3 х 8 седмици 107
Добавянето на тиотропиум към ИКС+ДДБА  
подобрява белодробната функция

Bateman и 
сътр. (3)

5 μg  
еднократно дневно

Салметерол
Плацебо

16 седмици 388
Тиотропиум е по-добър от плацебо и съизмерим със салметерол  
при пациенти с астма и B16-Arg/Arg генотип

Beeh и 
сътр. (4)

5 μg, 2.5 μg и 1.25 μg 
еднократно дневно

Плацебо 4 x 4 седмици 149 Добавянето на тиотропиум към ИКС подобрява белодробната функция

Table 1. Clinical Trials

Authors Tiotropium Dose Reference Drug Duration  
of Study 

Number  
of Patients Result

Peters et 
al.(23)

18 μg  
once daily

Beclomethasone
Salmeterol

3 х 14 weeks 210 Tiotropium is superior to a double dose of ICS and comparable to Salmeterol

Kerstjens 
et al (16).

5/10 μg  
once daily

Placebo 3 х 8 weeks 107 Adding Tiotropium to ICS+LABAs improves lung function

Bateman 
et al.(3)

5 μg  
once daily

Salmeterol
Placebo

16 weeks 388
Tiotropium is superior to placebo and comparable to Salmeterol  
in asthmatic patients with the B16-Arg/Arg genotype

Beeh et al 
(4)

5 μg, 2.5 μg and 1.25 
μg once daily

Placebo 4 x 4 weeks 149 Adding Tiotropium to ICS improves lung function
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но е и повишение във вечерния ВЕД (средно 
35.3 L/min; P<0.001), както и в стойностите на 
пребронходилататорния форсиран експирато-
рен обем за 1 секунда (ФЕО1) – средно 0.10L; 
P=0.004. При комбинирането на тиотропиум + 
Беклометазон нараства броя на дните с кон-
тролирани симптоми на астмата (разлика от 
0.079; P=0.01) и се отчита статистически зна-
чимо подобрение в дневните симптоми (-0.11 
точки, p<0.001). Регистрира се статистически 
значима разлика в резултатите от Въпросника 
за контрол на астмата в полза на комбинира-
ното лечение (-0.18 точки, p=0.02). По отноше-
ние на гореизброените сравнителни характе-
ристики не се отчитат статистически значими 
различия между двете комбинирани терапев-
тични схеми – ДДАХГ + ИКС и ДДБА + ИКС. В за-
ключение, добавянето на тиотропиум към ИКС 
при пациенти с лош контрол на астмата подо-
брява симптомите и белодробната функция, 
като ефектът му е сходен с този при комбини-
рането на ИКС със Салметерол (23).

През 2011г. Kerstjens и сътр. публикуват ре-
зултатите от едно рандомизирано, двойно-
сляпо, плацебо-контролирано, кръстосано 
проучване с три осемседмични подпериода 
на лечение. В него са включени пациенти с 
неконтролирана тежка астма ( резултат от въ-
просника за астма контрол ≥1.5 и постброн-
ходилататорен ФЕО1≤80% от предвидената 
стойност) най-малко на комбинирана терапия 
с високи дози ИКС и ДДБА. Целта на проучва-
нето е да се сравни ефикасността на две дози 
тиотропиум (5 и 10 μg дневно), приложени 
чрез респимат, спрямо плацебо, като е оцене-
на промяната в най-високата стойност на ФЕО1 
измерена в първите 3 часа след дозата (ФЕО1 
(0-3 ч.)) в края на всеки подпериод от проуч-
ването. От общо 107 рандомизирани, проуч-
ването завършват 100 пациента. Отчетени са 
сигнификантно по-високи стойности на ФЕО1 
(0-3 ч.)при лечение с 5 μg (разлика от 139 mL; 
95% CI, 96-181 mL) и 10 μg (разлика от 170 mL; 
95% CI, 128–213 mL) тиотропиум спрямо плаце-
бо (P<0.0001 и за двете). Не е отчетена статис-
тически значима разлика между двете активни 
дози на лечение. Повишението на ФЕО1 в края 
на дозовия интервал е по-голямо при прило-
жение на тиотропиум (за 5 μg е 86 mL, а за 10 
μg е 113 mL; P<0.0004 и за двете). Дневните 
стойности на върховия експираторен дебит 
(ВЕД) измерени в дома са по-високи и при две-
те дози на тиотропиум спрямо плацебо. Не се 
отчитат сигнификантни промени в здравния 
статус или симптомите на астмата. Странични-
те ефекти при приложение на тиотропиум 5 μg 
и 10 μg са били съизмерими с тези на плацебо, 
с изключение на оплакванията от сухота в уста-
та, които са били по-чести при приложението 
на 10 μg тиотропиум. В заключение еднократ-
ното дневно приложение на тиотропиум при 
лечението на пациенти с тежка персистира-
ща астма и недобър контрол при лечение с 

the tiotropium + beclomethasone combination, 
the number of asthma-control days (0.079 dif-
ference; P=0.01) increased, and a statistically sig-
nificant improvement of daily symptoms (-0.11 
points, p<0.001) was seen. There was a statisti-
cally significant difference in the score on the 
Asthma Control Questionnaire (ACQ) favouring 
the combination treatment (-0.18 point, p=0.02). 
No statistically significant differences were found 
between both combination treatment regimens 
– LAMA+ICS and LABA+ICS – in any of the above 
parameters. In conclusion, adding tiotropium to 
ICS in patients with inadequate asthma control 
improved symptoms and lung function, and the 
effect was comparable to that of the ICS plus sal-
meterol combination (23).

Kerstjens et al. (2011) published the results of 
a randomised, double-blind, placebo-controlled, 
crossover study with three 8-week treatment pe-
riods. This study involved patients with uncon-
trolled severe asthma (ACQ score ≥1.5, and post-
bronchodilator FEV1≤80% of predicted value) on 
treatment with at least a combination of high-
dose ICS plus LABA. The objective of the study 
was to compare the efficacy of two tiotropium 
doses (5 and 10 μg daily) administered through 
Respimat versus placebo by assessing the change 
of the peak FEV1 measured within 3 hours after 
dosing (FEV1 (0-3 h)) at the end of each study pe-
riod. Of a total of 107 randomised patients, 100 
completed the study. There were significantly 
higher peak FEV1 (0-3 h) values with tiotropium 
5 μg (139 mL difference; 95% CI, 96-181 mL) and 
10 μg (170 mL difference; 95% CI, 128–213 mL) 
versus placebo (P<0.0001 for both). There was no 
statistically significant difference between both 
active doses. Increase of FEV1 at the end of the 
dosing interval was greater with tiotropium (86 
mL for 5 μg, and 113 mL for 10 μg; P<0.0004 for 
both). Daily home PEF measurements were high-
er with both tiotropium doses than with placebo. 
There was no significant change in health status 
or asthma symptoms. Adverse events with 5 μg 
and 10 μg tiotropium were comparable to that 
with placebo, except for dry mouth, which was 
more common with 10 μg tiotropium. In conclu-
sion, once-daily administration of tiotropium for 
the treatment of patients with severe, persistent 
asthma, inadequately controlled on ICS+LABA 
therapy, significantly improved lung function 
over 24 hours (16). 
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ИКС+ДДБА води до сигнификантно подобре-
ние в 24 часовата белодробната функция (16). 

При пациенти с астма и B16-Arg/Arg генотип 
(полиморфизъм на 16-та аминокиселина на 
бета-адренергичния рецепторен ген) ефек-
тивността и безопасността от приложението 
на ДДБА са спорни. При наличие на симптоми 
при монотерапия с ИКС в тези случаи добра 
алтернатива може да бъде добавянето на ДДА-
ХГ. Bateman и сътр. сравняват ефективността и 
безопасността от приложението на тиотропи-
ум спрямо салметерол при пациенти с астма и 
B16-Arg/Arg генотип, добавени към терапията 
с ИКС. В проучването са включени 388 паци-
енти с астма на възраст между 18 и 67 години. 
Всички те са със недобре контролирани симп-
томи при лечение с ИКС (400-1000 μg будезо-
нид или еквивалентна доза друг кортикосте-
роид). След 4 седмичен въвеждащ период на 
лечение с ИКС и 50 μg салметерол два пъти 
дневно, пациентите са рандомизирани в съот-
ношение 1:1:1 за 16 седмично лечение (5 μg ти-
отропиум респимат еднократно дневно, 50 μg 
салметерол двукратно дневно или плацебо), 
като схемата на лечение с ИКС не е променяна. 
Определения среден седмичен ВЕД преди ран-
домизацията е бил 358 ± 115.7 L/min (от 80.3 до 
733.0 L/min). При сравняване средната стой-
ност на сутрешния краткотраен спад във ВЕД 
при събуждане, отчетен в последната седмица 
на въвеждащия период, спрямо последната 
седмица от лечебния период, промяната за ти-
отропиум е била −3.9 ± 4.87 L/min (n = 128), а за 
салметерол е била −3.2 ± 4.64 L/min (n = 134). 
Разликата, отчетена за плацебо е била най-
голяма (−24.6 ± 4.84 L/min, n = 125, P < 0.05).
Отчетените разлики във ВЕД за тиотропиум и 
салметерол са съизмерими, като съществено 
превъзхождат резултатите от лечение с плаце-
бо. Няма регистрирани съществени различия 
между страничните ефекти в трите рамена на 
проучването. Тиотропиум е много по-ефекти-
вен от плацебо и със същия ефект като сал-
метерол при подобряването на белодробната 
функция на пациенти със средно-тежка перси-
стираща астма и B16-Arg/Arg генотип. Профи-
лът на безопасност на тиотропиум е сравним с 
този на плацебо (3).

През 2014г. Beeh и сътр. публикуват резулта-
тите от едно многоцентрово, рандомизирано, 
двойно-сляпо, плацебо-контролирано, кръс-
тосано проучване с четири подпериода на из-
питване. Целта е да се сравни ефикасността и 
поносимостта на еднократна вечерна доза от 
тиотропиум респимат 5 μg, 2.5 μg и 1.25 μg, 
спрямо плацебо, добавени към средна доза 
ИКС при пациенти със симптоматична сред-
но-тежка астма. Рандомизирани са общо 149 
пациента, като 141 от тях завършват цялото 
проучване. Включени са симптоматични паци-
енти с астма на терапия с ИКС самостоятелно 
или в комбинация с ДДБА. Всички те са били с 
резултат от Въпросника за контрол на астмата 

The efficacy and safety of LABA in asthmatic pa-
tients with the B16-Arg/Arg genotype (polymor-
phism at the amino acid 16 of the beta-2 adren-
ergic receptor gene) have been questioned. The 
addition of a LAMA to the ICS monotherapy could 
be a good alternative in the presence of symp-
toms. Bateman et al. compared the efficacy and 
safety of tiotropium versus salmeterol adminis-
tered in asthmatic patients with the B16-Arg/Arg 
genotype, added to ICS therapy. The study en-
rolled 388 asthmatic patients aged 18 to 67 years, 
all of them with inadequately controlled symp-
toms on ICS (400-1000 μg budesonide or equiva-
lent). Following a 4-week run-in period with ICS 
and 50 μg salmeterol administered twice daily, 
subjects were randomised 1:1:1 for a 16-week 
treatment (5 μg tiotropium Respimat once daily, 
50 μg salmeterol twice daily, or placebo), while 
ICS treatment regimen was maintained. The es-
timated mean weekly PEF before randomisation 
was 358 ± 115.7 L/min (from 80.3 to 733.0 L/min). 
When comparing the mean weekly morning pre-
dose PEF measured in the last week of the run-in 
period to the last week of the treatment period, 
the difference was −3.9 ± 4.87 L/min (n = 128) for 
tiotropium, and −3.2 ± 4.64 L/min (n = 134) for 
salmeterol. The greatest difference was that with 
placebo (−24.6 ± 4.84 L/min, n = 125, P < 0.05). 
The estimated differences in PEF for tiotropium 
and salmeterol were comparable, while substan-
tially superior to the treatment results for place-
bo. Adverse events were not significantly differ-
ent across the three study arms. Tiotropium was 
more effective than placebo, and as effective as 
salmeterol in improving lung function in patients 
with moderate persistent asthma and B16-Arg/
Arg genotype. Safety profiles of tiotropium and 
placebo were comparable (3). 

In 2014, Beeh et al. published the results of a 
multicentre, randomised, double-blind, placebo-
controlled, 4-way crossover study. The objective 
is to compare the efficacy and tolerability of a 
once-daily evening dose of tiotropium Respi-
mat 5 μg, 2.5 μg and 1.25 μg versus placebo as 
add-on to a medium-dose ICS in patients with 
symptomatic moderate asthma. In total, 149 pa-
tients were randomised, and 141 completed the 
study. Symptomatic patients with asthma on an 
ICS alone or in combination with a LABA were 
enrolled. All of them had ACQ score ≥1.5 at Vis-
its 1 and 2, pre-bronchodilator FEV1 ≥60% and 
≤90% of predicted value at Visit 1, and absolute 
FEV1 variability not more than 30% between Visit 
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1 and Visit 2. All patients were never-smokers 
or ex-smokers, who had smoking history of less 
than 10 pack-years and had stopped smoking 
1 or more years prior to study enrolment. Prior 
to randomisation, patients were left on mono-
therapy with medium-dose ICS (400–800 μg 
budesonide or equivalent) for at least 4 weeks. 
Then, tiotropium Respimat 5 μg, 2.5 μg or 1.25 
μg, or placebo, respectively, were added to the 
therapy for 4 weeks, without washout intervals 
between treatment periods. The primary efficacy 
endpoint was peak FEV1 (0-3 h) at the end of 
each 4-week period. There were statistically sig-
nificant improvements of peak FEV1 (0-3 h) with 
each tiotropium dose versus placebo (P < 0.0001 
for all). The largest difference from placebo in 
peak FEV1 (0-3 h) was with tiotropium 5 μg (188 
mL). Peak forced vital capacity measured within 
the first three hours after dosing tiotropium (FVC 
(0-3 h)) was also improved, and the greatest dif-
ference was again with tiotropium 5 μg versus 
placebo (P < 0.0001). Incidence of adverse events 
with the three tiotropium doses was comparable 
to that with placebo. The most common adverse 
events were asthma exacerbation and nasophar-
yngitis. Only one patient reported dry mouth in 
the tiotropium 5 μg group. There were no clini-
cally relevant changes in vital signs associated 
with tiotropium use and inhalation via the Respi-
mat device. In conclusion, once-daily administra-
tion of tiotropium in symptomatic patients with 
moderate persistent asthma on a medium-dose 
ICS improved lung function. Overall, changes 
were most significant with tiotropium 5 μg (4).

UniTinA-asthma® is a multinational clinical pro-
gramme of phase III studies, involving over 4000 
asthmatic patients. This programme is intended 
to establish whether tiotropium could meet the 
need for treatment of a significant number of 
asthmatic patients, who remain symptomatic 
despite the available treatment options. This pro-
gramme includes PrimoTinA-asthmaTM 1 & 2, Mez-
zoTinA-asthma®, and GraziaTinA-asthma® studies 
(Table 2).

≥1.5 на визита 1 и 2, пребронходилататорен 
ФЕО1 ≥60% и ≤90% от предвидената стойност 
на визита 1, както и абсолютна вариабилност 
на ФЕО1 не по-вече от 30% между визита 1 и 
2. Всички пациенти са непушачи или бивши 
пушачи, които са пушили по-малко от 10 паке-
то-години и са спрели тютюнопушенето 1 или 
повече години преди набирането им за проуч-
ването. Преди рандомизацията пациентите са 
оставени на монотерапия със стабилни сред-
но-високи дози ИКС (400–800 μg будезонит 
или еквивалентна доза друг ИКС) за период не 
по-къс от 4 седмици. След това за по четири 
седмици към терапията е добавян тиотропиум 
респимат 5 μg, 2.5 μg и 1.25 μg, или плацебо 
съответно, без очистващи интервали между 
отделните подпериоди. Първичният краен по-
казател за оценка на ефикасността на терапия-
та е най-високата стойност на ФЕО1 измерена 
в първите 3 часа след приложение на дозата 
(ФЕО1 (0-3 ч.)) в края на всеки 4 седмичен под-
период. Отчетено е статистически значимо 
повишение на ФЕО1 (0-3 ч.) при всички при-
ложени дози на тиотропиум спрямо плацебо 
(P < 0.0001 за всичките). Най-голяма е разлика-
та в стойностите на ФЕО1 (0-3 ч.) при приложе-
ние на тиотропиум 5 μg спрямо плацебо (188 
mL). Отчетено е и повишение в най-високите 
стойностите на форсирания витален капаци-
тет, измерени в първите три часа след прило-
жение на тиотропиум (ФВК (0-3 ч.)), като отно-
во разликата е най-голямо при инхалиране на 
тиотропиум 5 μg спрямо плацебо (P < 0.0001). 
Нежеланите ефекти при приложение на три-
те дози тиотропиум са съизмерими с тези, 
наблюдавани при приложение на плацебо. 
Най-често наблюдаваните нежелани събития 
са обостряния симптомите на астма и назофа-
рингити. В групата на пациентите лекувани с 
тиотропиум 5 μg само един е докладвал за су-
хота в устата. Не са отчетени клинично значи-
ми промени във виталните показатели, които 
да са свързани с приложението на тиотропиум 
и инхалирането му чрез устройство респимат. 
В заключение, приложението на тиотропиум 
еднократно дневно при симптоматични паци-
енти със средно-тежка персистираща астма 
на лечение със средни дози ИКС води до по-
добрение в белодробната функция. Като цяло, 
промяната е най-съществена при приложение 
на тиотропиум 5 μg. (4)

UniTinA-asthma® е международна клинична 
програма с проучвания от фаза III, която обе-
динява над 4000 пациенти с астма. Целта й е 
да се установи дали тиотропиум би могъл да 
удовлетвори необходимостта от лечение на 
значителен брой пациенти с астма, които ос-
тават симптоматични, независимо от налич-
ните терапевтични възможности. Част от тази 
програма са проучванията PrimoTinA-asthmaTM 
1 и 2, MezzoTinA-asthma® и GraziaTinA-asthma® 
(Табл. 2).
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The PrimoTinA-asthmaTM (1 & 2) trials are two 
replicate, double-blind, parallel-group research 
studies. The results were published in 2012 by 
Kerstjens et al. The studies involved patients aged 
18-75 years, with ≥ 5-year history of asthma, who 
were diagnosed before the age of 40 years. All of 
them were non-smokers or ex-smokers who had 
a smoking history of fewer than 10 pack-years, 
with no smoking in the year before enrolment. 
Patients were on LABA+ICS (≥800 μg budesonide 
or equivalent) , with an ACQ score of ≥ 1.5, history 
of at least one exacerbation that required treat-
ment with a systemic corticosteroid within the 
year prior to enrolment, and post-bronchodilator 
FEV1 of ≤ 80% and FVC of ≤ 70% of predicted val-
ues. In total, 912 subjects were randomised into 
two groups to either take tiotropium 5 µg (n=456) 
or placebo (n=456), as add-on to standard ther-
apy with LABA+ICS for 48 weeks. The study pri-
mary endpoints were to compare lung function 
and to assess the time to first exacerbation when 
adding tiotropium versus placebo for the treat-
ment of patients with poorly controlled asthma 
in the context of therapy with LABA+ICS. Second-
ary endpoints included evaluation of the qual-
ity of life and safety profile of tiotropium versus 
placebo. The study demonstrated a significant 
reduction of the obstruction with the addition of 
tiotropium as compared to the addition of pla-
cebo. At week 24 of treatment, the mean change 
in the peak FEV1 (0-3 h) from baseline was 86±34 
ml in the tiotropium group for Study 1 (P=0.01), 
and 154±32 ml for Study 2 (P<0.001) versus pla-
cebo. At 24 weeks the predose FEV1 change 
from baseline also significantly for patients in the 

Проучванията PrimoTinA-asthmaTM (1 и 2) 
са две репликиращи се, двойно-слепи, пара-
лелно-групови изследвания. Резултатите от 
тях са публикувани 2012г. от Kerstjens и сътр. 
Включват пациенти на възраст 18-75 години, 
с ≥ 5-годишна продължителност на астмата, 
която е диагностицирана преди 40-годишна 
им възраст. Всички те са непушачи или би-
вши пушачи, които са пушили по-малко от 10 
пакето-години и са спрели тютюнопушенето 
1 или повече години преди набирането им за 
проучването. Пациентите са били на лечение 
с ДДБА+ИКС (≥800 μg Будезонид или еквива-
лентна доза друг ИКС), с резултат от Въпрос-
ника за контрол на астмата ≥ 1.5, анамнеза за 
поне една екзацербация, изискваща лечение 
със системен кортикостероид в последна-
та година преди включване в проучването и 
постбронходилататорни стойности на ФЕО1 ≤ 
80% и ФВК ≤ 70% от предвидените стойности. 
Общо 912 пациента са рандомизирани, като 
са разделени в две групи – с прием на тиотро-
пиум 5 µg (n=456) или плацебо (n=456), които 
са приемани в допълнение към стандартната 
им терапия с ДДБА+ИКС в рамките на 48 сед-
мици. Първичните цели на проучванията са да 
се сравни белодробната функция и да се оце-
ни времето до поява на първа екзацербация 
при добавяне на тиотропиум спрямо плацебо 
при лечение на пациенти с недобре контроли-
рана астма на фона на терапия с ДДБА+ИКС. 
Вторичните цели са оценка качеството на жи-
вот и профила на безопастност на тиотропиум 
спрямо плацебо. Като резултат от проведеното 
проучване е установено, че обструкцията е на-

Табл. 2. Клинични проучвания, част от програмата UniTinA-asthma®.

Клинично проучване 
/фаза Доза тиотропиум Тежест на 

астмата
Продължи-
телност на 

проучването
Брой 

пациенти Показатели за оценка

PrimoTinA-asthma® 
(17)

5 μg  
еднократно дневно

Тежка 48 седмици >900 

- Белодробна функция
- Екзацербации
- Качество на живот
- Безопасност

MezzoTinA-asthma® 
(15)

5 μg и 2.5 μg   
еднократно дневно  

Средно-
тежка

24 седмици ~2100
- Белодробна функция 
- Качество на живот/Контрол на астмата
- Безопасност 

GraziaTinA-asthma® 
(20)

5 μg  и 2.5 μg   
еднократно дневно

Лека 12 седмици ~460 
- Белодробна функция 
- Безопасност

Table 2. Clinical trials included in UniTinA-asthma® programme.

Clinical Trial/Phase Tiotropium Dose Severity 
of Asthma

Duration of 
Study

Number of 
Patients Endpoints

PrimoTinA-asthma® 
(17)

5 μg  
once daily

Severe 48 weeks >900 

- Lung function
- Exacerbations
- Quality of Life
- Safety

MezzoTinA-asthma® 
(15)

5 μg & 2.5 μg   
once daily

Moderate 24 weeks ~2100
- Lung function
- Quality of Life/ Asthma control 
- Safety

GraziaTinA-asthma® 
(20)

5 μg & 2.5 μg   
once daily

Mild 12 weeks ~460 
- Lung function
 - Safety 
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маляла сигнификантно при прибавяне на тиот-
ропиум спрямо плацебо. На седмица 24 от на-
чалото на терапията промяната в ФЕО1 (0-3 ч.) 
спрямо базисно измерения ФЕО1 в групата на 
тиотропиум е 86±34 ml за проучване 1 (P=0.01) 
и 154±32 ml за проучване 2 (P<0.001) спрямо 
плацебо. Разликата в ФЕО1 измерен преди 
инхалиране на изследвания медикамент или 
плацебо на седмица 24 спрямо изходния ФЕО1 
също е сигнификантно по-висока при паци-
ентите с тиотропиум: 88±31 ml в проучване 1 
(P=0.01) и 111±30 ml в проучване 2 (P<0.001). 
Времето до първо тежко обостряне е удълже-
но с 56 дни при добавянето на тиотропиум към 
ДДБА+ИКС в сравнение с плацебо (намалява-
не на риска с 21%; рисков коефициент 0.79; 
p=0.03). Броя на тежките обостряния на паци-
ент за година е статитически по-малък при па-
циентите на тиотропиум спрямо тези с плаце-
бо (0.53 срещу 0.66, P=0.046). Времето до първи 
епизод на влошаване на астмата е увеличено 
в групата, която приема тиотропиум (намаля-
ване на риска 31%; рисков коефициент 0,69; 
p<0.001). При комбиниране на тиотропиум с 
ДДБА+ИКС се отчита и подобрение в резулта-
тите, свързани с оценка симптомите на астма. 
Не се откриват статистически значими разлики 
по отношение на нежеланите ефекти в двете 
групи пациенти – тези на тиотропиум спрямо 
тези с плацебо. В заключение, при пациенти с 
лош астма контрол въпреки комбинираното 
лечение с ИКС+ДДБА, добавянето на тиотро-
пиум сигнификантно редуцира риска от поява 
на епизоди на влошаване на астмата, дори и на 
такива, изискващи приложение на системни 
кортикостероиди. Включването му като трети 
медикамент в терапевтичната схема води до 
устойчива бронходилатация, като същевре-
менно страничните му ефекти са сравними с 
тези при приложение на плацебо (17).

Проучванията MezzoTinA-asthma® са две ре-
пликиращи се, двойно-слепи, рандомизирани, 
плацебо- и активно контролирани, паралелно- 
групови изследвания. Включени са симптома-
тични пациенти с астма на терапия със средни 
дози ИКС (400-800 μg будезонид или еквива-
лентна доза друг кортикостероид) самостоя-
телно или в комбинация с ДДБА. Те са с резул-
тат от Въпросника за контрол на астмата ≥1.5 и 
пребронходилататорен ФЕО1 ≥60% и ≤90% от 
предвидената стойност. Пациентите са рандо-
мизирани в четири терапевтични рамена – ти-
отропиум респимат 5 μg и 2.5 μg, салметерол 
50 μg два пъти дневно и плацебо. Крайните 
първични цели на проучванията са да се срав-
ни ефикасността на тиотропиум спрямо плаце-
бо. Това става с оценка на промяната в ФЕО1 
(0-3 ч.) и ФЕО1 преди приложение на изследва-
ния медикамент в края на 24 седмичен период 
на проучването. Същевременно е анализира-
на и промяната в резултатите от въпросника 
за оценка контрола на астмата. Сравненията 
на тиотропиум със Салметерол не са цел на 

tiotropium group: 88±31 ml for Study 1 (P=0.01), 
and 111±30 ml for Study 2 (P<0.001). The time to 
the first exacerbation was increased by 56 days 
with the addition of tiotropium to LABA+ICS as 
compared to the addition of placebo (21% risk 
reduction; hazard ratio 0.79; p=0.03). The num-
ber of severe exacerbations per patient-year 
was statistically lower among patients of tiotro-
pium than in the placebo group (0.53 versus 0.66, 
P=0.046). The time to first worsening of asthma 
was increased in the tiotropium group (31% risk 
reduction; hazard ratio 0.69; p<0.001). The addi-
tion of tiotropium to LABA+ICS also improved the 
scores for asthma symptoms. There were no sta-
tistically significant differences in adverse events 
between the two patient groups – tiotropium 
versus placebo. In conclusion, adding tiotropium 
in patients with poorly controlled asthma despite 
combination therapy with ICS+LABA reduced the 
risk of episodes of worsening of the asthma, even 
exacerbations requiring systemic corticosteroids. 
The addition of tiotropium as a third component 
to the treatment regimen provided a sustained 
bronchodilation, while its adverse events were 
comparable with those seen with placebo (17).

The MezzoTinA-asthma® trials are two replicate, 
double-blind, randomised, placebo- and active-
controlled, parallel-group studies. They involved 
symptomatic patients with asthma on therapy 
with a medium-dose ICS (400-800 μg budesonide 
or equivalent) alone or in combination with a 
LABA. The patients had an ACQ score of ≥1.5 
and pre-bronchodilator FEV1 ≥ 60% and ≤ 90% 
of predicted. Patients were randomised into four 
treatment arms – tiotropium Respimat 5 μg and 
2.5 μg, salmeterol 50 μg twice daily, and placebo. 
Study primary endpoints were to compare the ef-
ficacy of tiotropium versus placebo by assessing 
the change in peak FEV1 (0-3 h) and trough FEV1 
at 24 weeks. The change in the ACQ scores was 
also analysed. The studies were not designed to 
compare tiotropium and salmeterol. Statistically 
significant improvements in peak FEV1 (0-3 h)
and trough FEV1 were seen at 24 weeks of treat-
ment with both tiotropium doses versus placebo 
(p<0.0001 for all). The scores on the ACQ also im-
proved (15).
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GraziaTinA-asthma® is a phase 3, randomised, 
double-blind, parallel-group clinical trial. The aim 
of the study is to evaluate the efficacy and safety 
of tiotropium Respimat 5 μg and 2.5 μg versus 
placebo in symptomatic patients with mild per-
sistent asthma on a low-dose ICS (200-400 mg μg 
budesonide or equivalent). The primary endpoint 
was the change in peak FEV1 (0-3 h) from baseline 
at 12 weeks of treatment. Secondary endpoints 
were to assess the changes in trough FEV1 at the 
end of the treatment period, FEV1 AUC (0-3 h), 
PEF (measured with the AM2+ device), and ACQ 
score. Of a total of 464 subjects, 155 received 
tiotropium 5 μg, 154 tiotropium 2.5 μg, and 155 
placebo. Both tiotropium doses demonstrated 
statistically significant superiority to placebo in all 
endpoints. For peak FEV1 (0-3 h) measured at 12 
weeks, the improvement was 128 mL with tiotro-
pium 5 μg, and 159 mL with tiotropium 2.5 μg 
(p<0.001 for both), and for trough FEV1 at the end 
of the treatment period - 122 mL with tiotropium 
5 μg, and 110 mL with tiotropium 2.5 μg. The ad-
verse events reported in all three treatment arms 
were comparable – 32.3% for tiotropium 5 μg, 
31.2% for tiotropium 2.5 μg, and 29.0% for pla-
cebo. In conclusion, when added to low-dose ICS 
therapy in symptomatic patients with mild persis-
tent asthma, tiotropium was effective and had a 
safety profile similar to placebo (20).

Despite the currently available treatment op-
tion, guidelines on stepwise therapy and switch-
ing from monotherapy to a combination therapy, 
a major part of the patients remain with inad-
equately controlled symptoms. This requires the 
search for new, effective and safe medicines to 
be used in that patient group. Tiotropium is a 
LAMA that improves lung function in patients 
with poorly controlled asthma on combination 
therapy with LABA+ICS (27). Administered once 
daily tiotropium has a 24-hour treatment effect 
and side effects comparable to those of placebo. 
A substantial number of clinical trials presented 
to date have demonstrated the role of tiotropium 
Respimat in asthma. In certain countries, includ-
ing Bulgaria, the product label of this medicine 
has already been amended to include the indica-
tion of asthma. Tiotropium Respimat 5μg once 
daily is indicated as an add-on maintenance 

проучванията. По отношение на ФЕО1 (0-3 ч.) 
и ФЕО1 се наблюдава статистически значимо 
повишение в края на 24 седмица при лечение 
и с двете дози тиотропиум спрямо плацебо 
(p<0.0001 за всички). Отчита се и подобрение 
в резултатите от Въпросника за контрол на аст-
мата (15).

GraziaTinA-asthma® е трета фаза, рандомизи-
рано, двойно-сляпо, паралелно групово кли-
нично проучване, което има за цел да устано-
ви ефикасността и сигурността на тиотропиум 
респимат 5 μg и 2.5 μg, спрямо плацебо при па-
циенти с лека персистираща астма и наличие 
на симптоми при лечение с ниски дози ИКС 
(200-400 μg будезонид или еквивалентна доза 
друг кортикостероид). Първичната крайна цел 
е оценка на промяната в ФЕО1 (0-3 ч.) спрямо 
изходния в края на 12 седмичния период на 
лечение. Вторичните цели са определяне на 
промяната в пребронходилататорното ФЕО1 в 
края на терапевтичния период, измерване на 
площта под кривата за ФЕО1 (0-3 ч.), ВЕД (из-
мерен с помощта на AM2+устройство) и оцен-
ка на промяната в резултатите от Въпросника 
за контрол на астмата. От общо участващи 464 
пациента, 155 са получавали тиотропиум 5 μg, 
154 – тиотропиум 2.5 μg и 155 пациента – пла-
цебо. По отношение на всички показатели се 
отчита статистически значимо превъзходство 
при приложение и на двете дози тиотропиум 
спрямо плацебо. За ФЕО1 (0-3 ч.) измерен на 12 
седмица повишението е 128 mL при приложе-
ние на тиотропиум 5 μg и 159 mL за тиотропи-
ум 2.5 μg (p<0.001 и за двете), а за предозовото 
ФЕО1 в края на лечение – 122 mL за тиотропи-
ум 5 μg и 110 mL за тиотропиум 2.5 μg. Неже-
ланите събития докладвани и в трите терапев-
тични рамена са съизмерими – за тиотропиум 
5 μg, 32.3%; за тиотропиум 2.5 μg – 31.2% и за 
плацебо – 29.0%. В заключение, тиотропиум, 
добавен към терапията с ниски дози ИКС при 
симптоматични пациенти с лека персистираща 
астма, е ефикасен и с профил на безопасност 
сходен с този при приложение на плацебо (20).

Въпреки съвременните терапевтични въз-
можности, препоръките за стъпаловидно ле-
чение и преминаване от моно- към комбинира-
на терапия, голяма част от пациентите с астма 
остават с недобре контролирани симптоми. 
Това прави необходимо намирането на нови, 
ефективни и безопасни медикаменти, които 
могат да се прилагат в тази група пациенти. 
Тиотропиум е представител на ДДАХГ, който 
подобрява белодробната функция при паци-
енти с недобре контролирана астма на фона 
на комбинирана терапия с ДДБА и ИКС (27). 
Приложен еднократно дневно, той е с 24 часов 
терапевтичен ефект и нежелани ефекти, съиз-
мерими с тези при приложение на плацебо. 
До момента са представени значителен брой 
клинични проучвания, доказващи ролята на 
тиотропиум, инхалиран чрез респимат, при ле-
чение на астма. В някой страни, в това число и 
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в България, медикаментът вече е с променена 
лекарствена характеристика, в която има пока-
зание за лечение и при астма. Тиотропиум рес-
пимат в доза 5μg еднократно дневно е показан 
като допълнително поддържащо лечение при 
възрастни пациенти с астма, които се лекуват с 
поддържаща комбинация от инхалаторни кор-
тикостероиди (≥800µg будезонид дневно или 
еквивалентно средство) и дългодействащи 
бета-две агонисти, и които са имали едно или 
повече тежки обостряния на симптомите през 
предходната година. Важно е да се уточни, че 
за момента участието на тиотропиум респимат 
в терапевтичните схеми на лечение не е ко-
ментирано в Глобалната стратегия за лечение 
и превенция на астмата, но с натрупване на до-
казателствен материал това най-вероятно ще 
стане в близко бъдеще. 

Статията е публикувана  
със съдействието на Boehringer Ingelheim. 

therapy in adult patients with asthma receiv-
ing treatment with a maintenance combination 
of inhaled corticosteroids (≥800μg budesonide 
or equivalent) plus long-acting beta-2 agonists, 
who had one or more severe symptom exacerba-
tions in the previous year. It should be noted that 
the inclusion of tiotropium Respimat to the treat-
ment regimens has not been yet considered by 
the Global Strategy for Asthma Management and 
Prevention; however, this is very likely to happen 
in the near future, once sufficient evidence has 
been gathered.

This article has been published with the support  
of the Bulgarian branch of Boehringer Ingelheim. 
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Резюме 
Хиперсензитивният пневмонит е имунно медиирано белодробно заболяване, характеризи-

ращо се с Т клетъчен отговор към инхалаторни антигени. Диагнозата му изисква задълбочена 
анамнеза за откриване на отключващия момент на развитие на болестта, подходящи диагнос-
тични методи – лабораторни, рентгенологични и белодробна биопсия в определени случаи. 
В диагностиката на неясни белодробни инфилтрати най-добрият стандарт е отворената бело-
дробна биопсия. Бронхоскопията с биопсиране на паренхима или бронхите и фолуцитометрия-
та на лимфоцитни популации могат да помогнат при установяване на саркоидоза, и хиперсензи-
тивен пневмонит. Представяме случай на субакутно протичащ хиперсензитивен пневмонит при 
68 годишна жена, повлиян благоприятно от лечението и без развитие на белодробна фиброза. 

Ключови думи: хиперсензитивен пневмонит, фибробронхоскопия, флоуцитометрия
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Abstract
Hypersensitivity pneumonitis is an immune mediated pulmonary disease, characterized by T cell 

response to inhaled antigens. Its diagnosis requires depth medical history to find initiation mechanism 
of the development of the disease, suitable diagnostic methods – laboratory, roentgenological 
and lung biopsy in some cases. The best standard of diagnosis of uncertain pulmonary infiltrates 
is open lung biopsy. Bronchoscopy with biopsy of the parenchyma or brohchi and flow cytometry 
of lymphocyte populations could be helpful in determining of sarcoidosis and hypersensitivity 
pneumonitis. We present a case of sub acute hypersensitivity pneumonitis in a 68 year old woman, 
favorably influenced by the treatment and without development of pulmonary fibrosis.

Key words: hypersensitivity pneumonitis, fibroopticbronchoscopy, flow cytometry
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Представяме клиничен случай на хиперсен-
зитивен пневмонит (ХП) при 68 годишна жена, 
лекувана трикратно в клиниката през 2014г. 
При първото пролежаване през 04.2014г. паци-
ентката е със следните оплаквания: фебрилитет 
(380C), болки по мускулите, слаба продуктивна 
кашлица. Симптомите са с давност 20 дни пре-
ди постъпването. Лекувана е неуспешно в дома 
и в болница с антибиотици – Pancef, Medaxone. 
Физикалното изследване показва неспецифич-
ни отклонения – интоксикиран вид, отслабено 
дишане без хрипове. От лабораторните пока-
затели се отчитат следните отклонения: пъл-
на кръвна картина (ПКК) – анемия (Hb 100g/l;  
Er 3.45Х1012 g/l; Ht 0.278); тромбоцитоза 
(378Х109 g/l); гранулоцитоза 84.7%, лимфопе-
ния 10.9%. Основните биохимични параметри 
са в референтни граници. Функционалното 
изследване на дишането (ФИД) е с нормални 
вентилаторни показатели. Рентгенографският 
образ показва в двете долни белодробни по-
лета петнисто ивицести и конфлуиращи сенки 
с умерена към значителна рентгенова гъстота 
(Фиг. 1). 

We present a clinical case of hypersensitivity 
pneumonitis (HP) of a 68 year old woman, treated 
three times in Pulmonary Clinic during 2014. Dur-
ing the first admission in April 2014, the patient 
has been with fever (380C), muscle pain, weak 
productive cough. The symptoms appeared 20 
days before admission. She was treated unsuc-
cessfully at home and in hospital with antibiotics 
– Pancef, Medaxone. On physical examination – 
non specific abnormalities – bad condition with 
intoxication, diminished breathing without rales. 
Lab tests show the following deviations: hema-
tological - anemia (Hb 100g/l; Er 3.45Х1012 g/l; 
Ht 0.278); thrombocytosis (378Х109 g/l); granu-
locytosis – 84.7%, lymphopenia 10.9%. The main 
biochemical indices have been in normal ranges. 
Spirometry has been normal. X-ray image shows 
patchy and reticular and confluent shadows in 
the lower lobes with moderate to high intensity 
(fig. 1). 
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Фиг. 1. Рентгенография при постъпване – първа 
хоспитализация.
Fig. 1. Chest X-ray on admission – first hospitalization.

Заключението от компютърна томография 
е: възпалителен процес в дясно базално. Пре-
поръчва се проследяване на находката с оглед 
изключване на пневмонична форма на брон-
хиолоалвеоларен карцином (Фиг. 2).

Проведена е видеофибробронхоскопия 
EXERA II, със следния резултат: Видимите брон-
хи са проходими двустранно. Хиперемия на 
долнодяловите бронхи в дясно. На долния дял 
в дясно се направи БАЛ за микобактерии, ае-
роби и микози – без растеж, а на В9 – катетър 
биопсия (епителни клетки и малко левкоцити). 
Проведено е лечение с антибиотици, метил-
преднизолон по 40 mg интравенозно, фунго-
лон и симптоматични лекарствени средства. 
Изписана е клинично стабилизирана, с почти 
пълна резорбция на патологичните рентгено-
логични промени, нормализиране на ПКК и е 
поставена диагноза „Бронхиектатична болест“. 
Предписано е лечение с Bronchovaxom по схе-
ма за дома.

След 10 дни се налага рехоспитализация на 

The conclusion of computed tomography was: 
inflammatory process on the base of the right 
side of the lung. The finding should be followed 
up to exclude bronchoalveolar cancer (fig. 2). 

Videofibrobronchoscopy with EXERA II was 
made and the result was only hyperemia of lower 
lobe bronchi on the right side. Bronchoalveo-
lar lavage was made at the same place and was 
sent for mycobacteria, aerobes and mycoses test-
ing. Plastic catheter for cytological investigation 
was inserted at B9. The cultures were negative 
and cytology showed epithelial cells and small 
amount of leucocytes only. Treatment with anti-
biotics, methylprednisolone 40 mg intravenous/
daily, Fungolon and symptomatic medicines was 
made. The patient was released in stable state 
and almost fully resorption of pathological roent-
genological changes, normal hematological re-
sults. The diagnosis we put was Bronchiectasis. 
Bronchovaxom was prescribed for ambulatory 
treatment. 

The patient has been rehospitalised after 10 
days for worsening with relapse of the symptoms: 
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Фиг. 2. Компютърна 
томография – първа 

хоспитализация.
Fig. 2. Computed 

tomography – first 
hospitalization. 

Фиг. 3.  
Рентгенография –  

рехоспитализацията.
Fig. 3. Chest X-ray – 

rehospitalization.

Фиг. 4.  
Компютърна 
томография -  

рехоспитализация.
Fig. 4. Computed 

tomography – 
rehospitalization.

Фиг. 5.  
Трансбронхиална 

биопсия. НЕ Х 100.
Fig. 5. 

Transbronchial lung 
biopsy HE X 100.

Фиг. 6.  
Рентгенография - 

последна  
хоспитализация.

Fig. 6. Chest 
X-ray – final 

hospitalization.
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пациентката поради влошаване на състояние-
то й с рецидив на симптомите: фебрилитет до 
37.90C, отпадналост и суха кашлица. Физикал-
ното изследване се представя с неспецифична 
находка: интоксикиран вид, отслабено везику-
ларно дишане с дребни влажни хрипове в дяс-
на основа. Регистрират се отклонения в лабо-
раторните изследвания: CRP – 173.6 mg/l; ПКК 
с ДКК – Leu 12.7X109 g/l, олевяване – Sg 79.8%. 
Хемокултурата е без бактериален растеж. На 
рентгенографията (Фиг. 3.), в дясна основа се 
наблюдават петнисти сенки с неясни граници и 
умерена рентгенова гъстота и засенчен десен 
косто диафрагмален синус.

Проведената компютърна томография с кон-
траст (1 ден преди изписването) показва: на 
фона на емфизематозно променен, с наруше-
на архитектоника паренхим, се изобразяват 
инфламирани бронхиектазии с размери до 11 
mm, предимно в дясна белодробна основа; 
пневмофиброза в дясно базално. Заключение: 
Белодробен емфизем, инфламирани брон-
хиектазии в дясно базално (Фиг. 4).

Абдоминалната ехография при пациентката 
установява интрапиелонни кисти в бъбреците 
и лекостепенна стеатоза. Кръвно газовият ана-
лиз е без отклонения. Ехокардиографски се на-
блюдават дегенеративни клапни промени без 
видими вегетации. ФИД – в норма. Видеофи-
бробронхоскопия LUCERA се осъществи на 3-ти 
ден от хоспитализацията, със следния резултат: 
видимите бронхи са умерено хиперемирани с 
бистър секрет. На десния долен дял е напра-
вен БАЛ за флоуцитометрия, аеробна флора, 
микози, микобактерии и P. Jirovecii, проведена 
трансбронхиална белодробна биопсия на В9а 
и В9в в дясно. Резултатът от трансбронхиалната 
биопсия е представен на фигура 5. В изпрате-
ния материал за хистологично изследване се 
наблюдава стена от бронх с хиперплазия на ли-
гавицата и гладкомускулния слой. Субепително 
е на лице умерено представен възпалителен 
инфилтрат, съставен предимно от лимфоцити, 
плазматични клетки и единични еозинофилни 
левкоцити; сублигавична фиброза.

Флоуцитометрията (таблица 1) дава описа-
ние на клетъчен профил в БАЛТ (бронхоалве-
оларна лаважна течност): Лимфоцити - 80.85% 
(N 7% - 14.7%), Мо-Макрофаги – 14.0% (N 77% 
- 87%), Неутрофили – 11.40% (N 1.2%-2.8%).

high temperature up to 37.90C, weakness and dry 
cough. Physical examination was presented with 
non-specific findings: bad condition, diminished 
breathing with crackles on the right base of the 
lung. Deviations have been registered in lab tests: 
CRP 173.6 mg/l; haematology with differential 
count Leu 12.7X109 g/l , Sg 79.8%. Blood cultures 
were without growth.

On X-ray - patchy shadows on the right base 
with unclear borders and medium intensity; right 
costo-diaphragmal sinus has been blocked by 
homogeneous shadow (small effusion). Contrast 
CT (one day before dehospitalization) showed: 
emphysema and inflamed bronchiectasis up to 
11 mm especially on the right base of the lung 
and fibrosis. Conclusion: pulmonary emphysema, 
inflamed bronchiectasis on the right base (fig. 4). 

On abdominal echography - intrapielon cysts 
of the kidneys have been established. Blood gas 
analysis was normal. Degenerative valve changes 
without vegetations have been found on echo-
cardiograpy. Videofibrobronchoscopy LUCERA 
was made at the third day of hospitalization and 
had the next report: moderate hyperemia of vis-
ible bronchi and clear secretions. In the right low-
er lobe BAL was done for flow cytometric analysis, 
aerobic bacteria, mycosis and P. Jirovecii labora-
tory tests. Transbronchial lung biopsy was made 
in B9a and B9b in the right side of the lung. The 
result of transbronchial biopsy is present on fig-
ure 5. There was a bronchial wall with hyperplasia 
of mucosa and muscle layer in the sample sent 
for histological investigation. In the subepithelia 
there was a moderate infiltration with inflamma-
tory cells mainly lymphocytes, plasmatic cells and 
solely eosinophills, submucosal fibrosis. 

Flow cytometry (table 1) gives description of 
cells profile in the BALF (bronchoalveolar lavage 
fluid): Lymphocytes 80.85% (N 7% - 14.7%), Mo – 
Macrophages – 14.0% (N 77% - 87%), Neutrophils 
– 11.40% (N 1.2% - 2.8%).
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Табл. 1. Флоуцитометрия на лаважната течност.

Лимфоцитни
субпопулации CD маркер  Резултат Референтни  

стойности (% )

Общи Т лимфоцити CD 3+ 94% 74±1.5

Т хелпери CD 4+ 31.05% 44±2.5

Т супресори CD 8+ 62.18% 31±3.5

Тх/Тс 0.5 1.1-1.7

В лимфоцити CD 19+ 1% 1-5

Общи NK клетки CD3_/CD 16+56+ 6-8

Table 1. Flow cytometry of BALF.

Lymphocytic 
subpopulations CD marker Result Reference 

value (% )

Т lymphocytes CD 3+ 94% 74±1.5

Т helpers CD 4+ 31.05% 44±2.5

Т suppressors CD 8+ 62.18% 31±3.5

Тh/Тs 0.5 1.1-1.7

В lymphocytes CD 19+ 1% 1-5

NK cells CD3_/CD 16+56+ 6-8
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Установява се, че има лимфоцитна инфилтра-
ция за сметка на Т супресорните лимфоцити. 
Понижено е съотношението на Т хелпери/Т су-
пресори (Тх/Тс) и са понижени Тх. Подобна кон-
стелация в разпределението на лимфоцитните 
популации е характерно за хиперсензитивен 
пневмонит. 

Проведено е лечение със Sulperazone, 
Vancocyn, Exomax. Methylprednisolone е вклю-
чен от 4-тия ден на пролежаването. Проследя-
ването на болната показва липса на клиничен 
ефект от лечението, персистиране на фебрил-
но интоксикационния синдром до 4-тия ден. 
След включването на кортикостероиди към 
терапията, се отчита нормализиране на темпе-
ратурата и подобряване на състоянието. След 
двуседмичен престой, пациентката е изписа-
на в добро състояние, с обратно развитие на 
патологичната физикална находка и непълна 
резорбция на измененията в дясно. Приета 
е диагнозата „Хиперсензитивен пневмонит“. 
Препоръчано е лечение с медрол по схема в 
редуциращи дози. 

Поредното й постъпване е след три месечен 
светъл период, в който тя се е чувствала добре 
и не е имала симптоми на заболяването. След 
спиране на лечението с медрол (по нейно ус-
мотрение), оплакванията от фебрилитет и сил-
на отпадналост отново се появяват, с демон-
страция на патологична физикална находка, 
подобна на описаната при второто пролежа-
ване. Лабораторните изследвания не показват 
патологични отклонения. ФИД е в норма. На 
рентгенография (Фиг. 6) в дясно, предимно в 
горно и средно белодробно поле, се визуали-
зират сравнително хомогенни окръглени за-
сенчвания с неясни граници; двустранно - еди-
нични петнисти и ивицести сенки с умерена 
рентгенова гъстота. 

Проведено е лечение с Methylprednisolone 
– интравенозно в намаляващи дози. Отчита се 
бързо подобряване на състоянието на болната 
в рамките на 48 часа, нормализиране на тем-
пературата и отзвучаване на субективните оп-
лаквания. При изписването е клинично стабил-
на. Препоръчано лечение с Medrol по схема и 
близък контрол от пулмолог в амбулаторни 
условия.
Дискусия 

Клиничната картина, патологичната и рентге-
новата находка при ХП често са комплицирани, 
което затруднява диференциалната диагноза с 
други интерстициални белодробни болести. 
Поставянето на диагнозата „Хиперсензитивeн 
пневмонит” би трябвало да бъде резултат от 
съпоставянето на клиничните и рентгеноло-
гичните данни, резултатите от флоуцитоме-
трията и тези от хистологичното изследване 
на белодробна тъкан (1, 6). При пациентката 
не открихме анамнестични признаци, насоч-
ващи към пряката причина за отключване на 
болестта. Известно е, че субакутната форма на 
ХП се характеризира с постепенно развитие 

There was a lymphocytic infiltration predomi-
nantly with T suppressor lymphocytes. The ratio T 
helpers/T suppressors (Th/Ts) is diminished and T 
helpers are decreased also. Such a constellation in 
distribution of lymphocytic population is charac-
teristic for hypersensitivity pneumonitis. 

The treatment was with Sulperazone, Van-
cocyn, Exomax. Treatment with Methylpredniso-
lone started on the 4-th day of admission. There 
was no clinical effect of treatment, persistence of 
the fever and intoxication until the 4-th day. After 
including corticosteroids to the therapy, the tem-
perature became normal and the patient’s condi-
tion had been improved. The patient was in good 
shape, with resolution of pathological, physical 
and X ray changes. The diagnosis “Hypersensitiv-
ity pneumonitis” was approved. Therapy with Me-
drol has been prescribed.

The consecutive admission was after а three-
month period without symptoms. She was feel-
ing good during the three months. After stopping 
the treatment with Medrol (on her opinion), the 
complaints of high temperature and severe weak-
ness appeared again with demonstration of path-
ological physical findings, similar to described 
during the second admission. Lab tests did not 
show pathological changes. Functional test was 
normal. Homogeneous oval shadows with un-
clear borders have been visualized on the right 
side – upper and middle area; diffuse and single 
pathchy shadows with medium iintensity (fig. 6).

Treatment course with Methylprednisolone has 
been made intravenous, in reducing doses. The 
recovering of the symptoms was rapidly during 
48 hours - the high temperature has been nor-
malized and complaints have been reduced. At 
the end of the hospital treatment she was clini-
cally stabilized. Medrol has been prescribed by 
scheme and closed control by pulmonologist in 
ambulatory setting has been recommended.
Discussion

The clinical picture, pathological and radiologi-
cal findings in HP are frequently complicated and 
this leads to difficulties in differential diagnosis 
with other interstitial lung diseases. The diagno-
sis of “Hypersensitivity pneumonitis” should be 
based on the results of  clinical and radiological 
data, flow cytometry reports and histo-patholog-
ical investigation of lung tissue (1, 6) . In our case, 
we did not find clues for direct disease reasons. 
It is well known that the subacute form of HP is 
characterized with slow growing symptoms like 
cough, weakness, loss of weight but it can hap-
pen as intermittent exacerbations as in our case. 
Some authors have described overlap symptoms 
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на симптомите кашлица, отпадналост, загуба 
на тегло, но то може се представи и с интерми-
тентни обостряния, както бе в нашия случай. 
Описва се и припокриване на симптоматиката 
при остри и подостри форми на ХП (5). 

Рентгенологичните изменения и по-чувстви-
телният образ на компютърната томография 
при подострия ХП показват дифузини ноду-
ларни сенки, засенчвания тип „матово стъкло“, 
малки плеврални изливи, но те често носят 
неспецифичен характер (3). Рентгенологични-
ят и КТ образ при наблюдаваната болна, про-
следен в динамика, потвърждава описанията 
в литературата за неспецифичния характер на 
рентгеновата находка при субакутните форми 
на ХП. В случая от основно значение бе фло-
уцитометричното изследване, което показа 
характерна констелация на лимфоцитарния 
алвеолит (7, 8). Този резултат определи и ле-
чението в по-правилна посока. Някои автори 
приемат дори повишението на лимфоцитите 
в БАЛТ над 30% за непушачи и 20% за пушачи 
като белег на алергичен алвеолит (2, 5). Хис-
тологичните изменения носеха неспецифичен 
характер и имаха по-скоро диференциално 
диагностично значение. Характерната триада 
от клетъчен бронхиолит, дифузни интерстици-
ални инфилтрати от хронични възпалителни 
клетки и слабо оформени, разсеяни неказеи-
фициращи грануломи е сравнително типична 
за субакутната форма на болестта, но тук не е 
добре представена (4, 9). Съдейки по хода на 
заболяването може да се приеме, че се касае 
за субакутна форма на хиперсензитивен пнев-
монит. 
Заключение

Клиничната каритина на хиперсензитивния 
пневмонит в голяма степен е подобна на тази 
при пневмония. Не винаги данните от анамне-
зата могат да насочат към такъв тип заболява-
не. Изясняването на неясния, трудноподдаващ 
се на лечение белодробен инфилтрат чрез ин-
вазивна диагностика и правилното интерпре-
тиране на лабораторните резултати и рентге-
нологичната находка, би могло да помогне в 
такива случаи. 

in acute and subacute form of HP (5). 

Radiological signs and more sensitive images 
of CT scan in subacute HP show diffuse nodular 
shadows, ground glass opacities and small pleu-
ral effusions that are nonspecific (3). Radiological 
and CT scan images in this case approve the pic-
ture described in literature for nonspecific char-
acter of subacute HP radiology. In this case flow 
cytometry analysis was of primary importance 
and shows typical constellation of lymphocytic 
alveolitis (7, 8). This result leads to the treatment 
in more correct way. Some authors accept even 
the elevation of lymphocytes in BALF over 30% in 
nonsmokers and 20% in smokers as a sign of al-
lergic alveolitis (2, 5). The histology findings have 
nonspecific character and they have differential 
diagnosis concern only. The typical triad of cellu-
lar bronchiolitis, diffuse interstitial infiltrates with 
chronic inflammatory cells and loose, scanty non-
caseificated granulomas is near characteristic for 
subacute form of disease but here it is not present 
well (4, 9).  

Conclusion
The clinical picture of hypersensitivity pneumo-

nitis closely resemble to pneumonia. Not always 
the data from anamnesis can lead to such a type 
of disease. The diagnosing of unclear difficulty 
treating lung infiltrates by invasive diagnostics 
and proper interpretation of laboratory results 
and radiology pictures could be helpful in such 
cases.
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РЕТРОГРАДНА АОРТНА ДИСЕКАЦИЯ 
С РАЗВИТИЕ НА ОСТРА МИОКАРДНА 
ИСХЕМИЯ НА ФОНА НА ХРОНИЧНА 
УПОТРЕБА НА НАРКОТИЧНИ  
ВЕЩЕСТВА: ОПИСАНИЕ НА  
СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКИ СЛУЧАЙ 

Резюме
Дисекацията на аортата е спешно, тежко, животозастрашаващо състояние, което без лекарска 

намеса в повечето случаи завършва фатално. Най-често е усложнение на неконтролирана арте-
риална хипертония. 

Представяме рядък случай на остра дисекация на възходящата аорта, довела до внезапна 
смърт поради ретроградно ангажиране на лява и дясна коронарна артерия, обусловило разви-
тието на остра исхемия на миокарда, на фона на употреба на наркотични вещества. Извършен 
е цялостен съдебномедицински анализ – събрани са анамнестични, медицински и криминоло-
гични данни, направен е  токсикологичен анализ на проби кръв и урина, както и съпоставка на 
установената макроскопска находка с хистологична такава в засегнатите органи. 

Ключови думи: остра дисекация на аортата, внезапна смърт, остра исхемия на миокарда, съ-
дебномедицински анализ, зависимост към наркотични вещества
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Abstract
The aortic dissection is urgent, serious, life-threatening condition which without medical interven-

tion in most cases has a fatal outcome. Most often it is a complication of poorly controlled hyperten-
sion. 

We present a rare case of acute dissection of the ascending aorta that led to sudden death due to 
retrograde involvement of both left and right coronary arteries and development of acute myocardial 
ischemia in a man with history of prolonged drug abuse. A full forensic examination was performed 
– anamnestic, medical and criminology data was collected, a toxicological analysis of blood and urine 
samples was made, as well as comparison of the macroscopic findings and the histological changes 
in the affected organs.

Keywords: acute aortic dissection, sudden death, acute myocardial ischemia, forensic analysis, 
drug abuse

RETROGRADE AORTIC DISSECTION 
WITH DEVELOPMENT OF ACUTE  
MYOCARDIAL ISCHEMIA  
ON A BACKGROUND OF CHRONIC 
DRUG АBUSE: A FORENSIC CASE
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Introduction
Aortic dissection is characterized by incursion 

of blood in the vessel wall, causing longitudinal 
split in the aortic media and forming a channel 
filled with blood (dissecans intramural hemato-
ma). This channel can re-enter the aortic lumen 
or lead to external rupture of the aortic wall with 
subsequent massive hemorrhage. Along the dis-
section  the aorta is slightly to moderately en-
larged, but true aneurysms most often is not ob-
served, therefore the term "dissected aneurysm", 
used until recently, should be replaced with 
"acute dissection of the aorta". 

Sometimes the dissecting channel can be di-
rected in the opposite direction of the blood flow 
to the aortic root – in such cases the process is 
called "retrograde dissection." It can lead to acute 
failure of the aortic valve, stenosis and occlusions 
of the coronary arteries with subsequent severe 
myocardial ischemia and sudden death.

Case report
We present a case of a 53 year-old man who ac-

cording to witnesses traveled in public transport 
vehicle and suddenly fell down and died. Forensic 
autopsy was carried out, with a complete external 
and internal examination of the body. During the 
external examination very low body weight was 
observed as well as presence of numerous traces 
of needle marks along the lower extremities - 
groin, thighs and legs, with purple, purple-brown, 
green-brown colored bruising around them (fresh 
and old needle marks) and numerous scars with 
irregular or rounded shapes, sometimes below 
the surrounding skin or with hyperpigmentation.

The internal examination of body showed se-
vere cerebral and pulmonary edema and acute 
venous congestion in the internal organs (cya-
nosis). During the section of the heart and sur-
rounding structures an enlarged heart was found, 
at the expense of the left half, with 20mm wall 
thickness of the left ventricle, measured directly 
beneath the mitral valve. In addition the myo-
cardium was wiry, with brownish-red color, and 
bundle-like structure, among which there are nu-
merous whitish fields with diameter from 1mm 
to 3mm (myocardial fibrosis). On the back wall 
of the left ventricle located at the hearts base, a 
paler field of the myocardium was observed with 
irregular shape and size of about 20/15 mm. The 
valves were smooth and shiny, transparent and 
flexible with preserved shape and diameter of the 
valve rings. Endocardium was smooth and shiny. 
The aorta was enlarged in the area of the aortic 
bulbus, with normal width in its other parts; the 
intima was with a yellow-red color, with multiple 
white-yellowish atherosclerotic plaques. Directly 
above the ostium of the right coronary artery, 
20mm distal of the aortic valve, a transverse (to 

Увод
Дисекацията на аортата се характеризира с 

нахлуване на кръв в съдовата стена, причиня-
вайки надлъжно разцепване на аортната медия, 
с формиране на изпълнен с кръв канал (дисеки-
ращ интрамурален хематом). Този канал може 
да се отвори отново към аортния лумен или да 
доведе до външна руптура на аортната стена 
с последващ масивен кръвоизлив. По хода на 
дисекацията аортата е леко до умерено раз-
ширена, но истински аневризми най-често не 
са налице, поради това терминът „дисекираща 
аневризма“, използван до скоро, следва да бъде 
заменен с „остра дисекация на аортата”. 

Понякога дисекационният канал може да се 
насочи в обратна посока, към аортния корен –  
в такива случаи се касае за т.нар. „ретроградна 
дисекация”. При нея могат да се развият остра 
недостатъчност на аорната клапа, както и сте-
нози и оклузии на коронарните артерии с пос-
ледваща остра миокардна исхемия и внезапен 
летален изход.
Съдебномедицинско описание на случая

Представяме случай на 53 годишен мъж, кой-
то по данни на очевидци, пътували с него в об-
ществено превозно средство, внезапно пада 
и умира. Извършена е съдебномедицинска 
аутопсия с цялостен външен оглед и вътрешно 
изследване на трупа. От извършения външен 
оглед прави впечатление слабо изразената 
обща охраненост, както и наличието на мно-
жество следи от иглени бодове, разположени 
в ингвинални области, бедра и подбедрици, с 
морави, моравокафеникави и зеленикавожъл-
теникави кръвонасядания около тях (пресни и 
стари иглени бодове), както и множество беле-
зи с неправилна и окръглена форма, на места 
под нивото на околната кожа, с прояви на хи-
перпигментация.

При вътрешното изследване на трупа се ус-
тановява силно изразен мозъчен и белодро-
бен оток, както и остър венозен застой във 
вътрешните органи (цианоза). При секция 
на сърце и прилежащи структури се намира 
сърце с увеличени размери за сметка на ля-
вата половина, с дебелина на стената на лява 
камера 20mm, измерено непосредствено под 
митрална клапа. Миокардът е жилав, с кафе-
никавочервеникав цвят, на срез личи добре 
снопчестия му строеж, сред който се забеляз-
ват многобройни белезникави поленца (ми-
окардиофиброза) с диаметър от 1 до 3mm.  
На задната стена на лява камера,  в нейната 
основна трета, се установява по-блед участък 
с неправилна форма и размери 20/15 mm. Кла-
пите са гладки и лъскави, ципести, прозрачни 
и подвижни, със запазена форма и диаметър 
на клапните пръстени. Ендокардът е гладък 
и лъскав. Аортата е разширена в областта на 
аортния булбус, с нормална ширина в остана-
лите си отдели, интимата й е жълтеникавочер-
веникава, с множество белезикавожълтеника-
ви атеросклеротични плаки. Непосредствено 
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the longitudinal axis of the vessel) rupture of 
the aortic wall was observed with approximately 
12mm of length. There was subsequent sepa-
ration of the layers of the wall from the formed 
"false" lumen on one hand towards the aortic arc 
along 35mm and on the other, to the opposite di-
rection - the aortic valve, with the involvement of 
both ostia of the left and right coronary arteries  
(Fig. 1A-D).

The histological examination of the aorta, myo-
cardium and lungs revealed: wall of an artery of 
elastic type (aorta) with the presence of fibrolipid 
plaque in the area of which, including the inner 
layers of the media was found increased amount 
of extracellular matrix containing mucoid sub-
stance (acidic mucopolysaccharides – glycosa-
minoglycans), which gave a positive reaction 
in the histochemical staining with Alcian Blue; 
manifestation of partial fragmentation of elastic 
fibers in all layers of the media, with mild reduc-
tion of smooth muscle cells and formation of la-
cunas filled with amorphous, Alcian blue-positive 
matrix; increased accumulation of collagen in the 
outermost layers of the media; section with de-
laminated hemorrhage between the middle and 
the outer layer of the media which in large areas 
involves the adventitia too; segmental uneven 
thickening of arterial vessels from vasa vasorum 
system, with eccentric intimal proliferation and 
stratification of their internal elastic membrane; 
hyalinosis of arterioles located mainly in the ad-
ventitia, but also of single ones in the outer layer 

над устието на дясната коронарна артерия, 
на 20mm дистално от аортната клапа, се за-
белязва напречно (спрямо надлъжната ос на 
съда) разкъсване на стената на аортата с дъл-
жина 12mm. Следва отслояване на стената от 
образувалия се „фалшив“ лумен по посока към 
аортната дъга на протежение 35mm и ретрог-
радно към аортната клапа, достигащо до усти-
ята на лява и дясна коронарна артерия. Сър-
цето е с десен тип кръвоснабдяване, като при 
секция на дясна коронарна артерия  се уста-
новяват масивни субепикардни кръвоизливи, 
притискащи отвън навътре съдовата стена. В 
ограничена зона около устието на низходящия 
клон на лява коронарна артерия се забелязват 
подобни изменения  (Фиг. 1A-D). 

Хистологичното изследване на аорта, ми-
окард и бели дробове показва: стена на ар-
териален съд от еластичен тип (аорта) с на-
личие на фибролипидна плака, в областта на 
която, включително и във вътрешните слоеве 
на медията, се намира повишено количество 
екстрацелуларен матрикс, съдържащ муко-
идна субстанция (кисели мукополизахариди 
- глюкозаминогликани), даваща позитивна 
хистохимична реакция при оцветяване с Alcian 
blue. Прояви на огнищни фрагментации на 
еластични влакна във всички слоеве на меди-
ята с лекостепенна редукция на гладкомускул-
ни клетки и формиране на лакуни, изпълнени 
с аморфен, Alcian blue-позитивен матрикс; по-
вишено натрупване на колаген във външните 
слоеве на медията. Участък с разслояващ кръ-
воизлив между средния и външния слой на ме-
дията, в обширни зони засягащ и адвентицията. 
Сегментно неравномерно задебеляване на ар-
териални съдове от системата на vasa vasorum, 
с ексцентрична пролиферация на интимата и 
разслояване на вътрешната еластична мем-

RETROGRADE AORTIC DISSECTION  
WITH DEVELOPMENT OF ACUTE  
MYOCARDIAL ISCHEMIA  
ON A BACKGROUND OF CHRONIC  
DRUG АBUSE: A FORENSIC CASE

Thoracic Medicine
Volume VI, December 2014, Issue 4

case 
presentations

Фиг. 1.
А – Субепикардни кръвоизливи око-
ло дясната коронарна артерия; 
В – Напречно разкъсване на аортна 
интима (означено със стрелки);  
С – Кръвоизлив около дясната коро-
нарна артерия;  
D – Кръвоизлив около устието на 
лявата коронарна артерия (означен 
с черна стрелка), субепикарден 
кръвоизлив, притискащ низходящия 
клон на лявата коронарна артерия 
(означен с бяла стрелка).

Fig. 1.
A – Subepicardial hemorrhages 
around the right coronary artery; 
B – Transvers rupture of the aortic 
intima (indicated by arrows); 
C – Hemorrhage around the right 
coronary artery; 
D – Hemorrhage around the ostium 
of the left coronary artery (indicated 
by black arrow), subepicardial 
hemorrhage pressing the descending 
branch of the left coronary artery 
(indicated by white arrow).
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of the media; fresh massive adventitial hemor-
rhages; scarce chronic inflammatory infiltrates 
around the vessels (Fig. 2 A-D).

The described morphological changes are con-
sistent with acute aortic dissection of the type 
seen in hypertensive patients with signs of so-
called "cystic medionecrosis" or cystic degenera-
tion of the media. Myocardium: fragmentation of 

cardiomyocytes focal eosinophilia with signs of 
karyopyknosis; perivasal interstitial fibrosis (Fig. 
2E). Lungs: interstitial and intra alveolar edema, 
fresh and old (with presence of hemosiderophag-
es) intra alveolar bleeding (Fig. 2F).

The toxicological analysis of blood and urine 
samples analyzed with the technique of thin layer 
chromatography, UV spectrophotometry and im-
munoassay has proven presence of morphine, 
methadone and tetrahydrocannabinol (Table 1).

брана. Хиалиноза на артериоли, разположени 
предимно в адвентицията, но и на единични, 
локализирани във външния слой на медията; 
масивни пресни адвентициални кръвоизливи. 
Установяват се и оскъдни хронични неспеци-
фични възпалителни инфилтрати перивазално 
(Фиг. 2 A-D).

Описаната морфологична находка е съвмес-
тима с остра дисекация на аортата от типа, на-
блюдаван при хипертоници, с белези на т.нар. 
„кистична медионекроза” или кистична деге-
нерация на медията. Миокард: фрагментация 

на кардиомиоцити, фокална еозинофилия с 
прояви на кариопикноза; перивазална интер-
стициална фиброза (Фиг. 2E). Бели дробове: ин-
терстициален и интраалвеоларeн оток, пресни 
и стари (с наличие на хемосидерофаги) интра-
алвеоларни кръвоизливи (Фиг. 2F). 

При проведения токсикологичен анализ на 
проби кръв и урина чрез методите на тънкос-
лойна хроматография, УВ-спектрофотометрия 
и имунологичен тест, се  установява наличие 
на морфин, метадон и тетрахидроканабиноли 
(Табл. 1).

Фиг. 2.
А – Разслояващ кръвоизлив в областта между среден и външен 
слой на аортната медиа (Н&E); 
В – Повишено отлагане на колаген във външния слой на медиа-
та и периадвентициален кръвоизлив (Н&E); 
С – Кистична дегенерация на аортната медиа с отлагане на 
Alcian blue-позитивна  аморфна материя (Alcian blue); 
D – Сегментно задебеляване стената на кръвоносен съд от 
системата на vasa vasorum, с повишено отлагане на Alcian blue-
позитивен екстрацелуларен матрикс (Alcian blue); 
E – Фокална еозинофилия и фрагментация на кардиомиоцити 
(Н&E); 
F – Интерстициален и интраалвеоларен белодробен оток (Н&E).

Fig. 2.
A – Delaminating hemorrhage in the area between the middle and 
outer layer of the aortic media (H & E); 
B – Increased collagen deposition in the outer layer of the media 
and periadventitial hemorrhage (H & E); 
C – Cystic degeneration of the aortic media by deposition of Alcian 
blue-positive amorphous material (Alcian blue); 
D – Segmental thickening of the wall of blood vessel from the 
system of vasa vasorum, with increased deposition of Alcian blue-
positive extracellular matrix (Alcian blue); 
E – Focal eosinophilia and fragmentation of cardiomyocytes (H & E); 
F – Interstitial and intraalveolar pulmonary oedema (H & E).

Таблица 1. Резултати от химическо изследване на проби кръв и урина.

Проба Морфин Метадон Тетрахидроканабиноли

Кръв 0,0025mg% 0,0030mg% Следи

Урина 0,0085mg% 0,0060mg% Следи
Table 1. Toxicological report of blood and urine samples.

Sample Morphine Methadone Tetrahydrocannabinol

Blood 0,0025mg% 0,0030mg% Traces

Urine 0,0085mg% 0,0060mg% Traces
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Table 2. Classifications of dissection of the aorta by DeBakey and Stanford.

DeBakey Stanford

Type I – involves ascending aorta, aortic arc and descending aorta Type А involves the ascending aorta 
(DeBakey type I and II)Type II – involves ascending aorta

Type III – involves descending aorta 
distal of a. subclavia sinistra.

-IIIa- proximal and distal propagation,  
but in most cases only above the diaphragm Type В does not involve  

the ascending aorta  
(DeBakey type III)-IIIb- distal propagation,  

including under the diaphragm

Таблица 2. Класификации на дисекация на аортата по DeBakey и Stanford.

DeBakey Stanford

Tип I засяга асцендентна аорта, аортна дъга и десцендентна аорта тип А засяга асцендентна аорта  
(DeBakey тип I и II)Tип II засяга само асцендентна аорта 

Tип III засяга само десцендентна 
аорта дистално от a. subclavia 
sinistra

-IIIa- разпространява се проксимално и дистално,  
но в повечето случаи само над диафрагмата тип В не засяга асцендентна аорта  

(DeBakey тип III)-IIIb- разпространява се само дистално,  
включително под диафрагмата

Disscution
First described by Morgagni more than 200 

years ago, acute aortic dissection remains a chal-
lenge for emergency medicine (3). The first surgi-
cal correction of aortic aneurysms is associated 
with the name of American cardiac surgeon Mi-
chael DeBakey, who survived himself an aortic 
dissection in 2005 when he was 97 years old. 
Nowadays the classification of DeBakey’s types 
of aortic dissection is still in use, along with the 
Stanford classification (Table 2).

Causes of aortic dissection can vary (1, 2). The 
disease develops most frequently in men with 
increased blood pressure between 40 and 60 
years of age (90% of the cases). Also affected are 
young patients with Marfan or Ehlers-Danlos syn-
dromes. In other cases it is a congenital bicuspid 
aortic valve, coarctation of the aorta, as well as 
some inherited metabolic conditions such as ho-
mocystinuria and familial hypercholesterolemia. 
The risk is increased in pregnancy and vasculitis, 
especially luetic mesaortitis, developing during 
the tertiary stage of syphilis. There are cases of 
delamination of the aortic wall caused by cocaine 
(7), as well as iatrogenic cases during cardiac cath-
eterization (6), cannulation for inclusion in an ex-
tracorporeal circulation or during thoracic endo-
vascular aortic repair (5).

The aortic dissection is characterized by rup-
ture of the inner layer of the vessel wall (intima), 
hemorrhage is produced in the middle layer 
(media) with subsequent separation of the lay-
ers of the wall under the action of the blood flow 
in both proximal and distal direction covering 
different segments of the aorta.  In this process 

Дискусия
За първи път описана от Morgagni преди по-

вече от 200 години, острата аортна дисекация 
продължава да бъде предизвикателство за 
спешната медицина (3). Първите хирургични 
интервенции за корекция на аортни аневризми 
се свързват с името на американския кардио-
хирург Michael DeBakey, сам преживял дисека-
ция на аортата през 2005 година, когато е на 97 
годишна възраст. В днешно време продължава 
да се използва класификацията на DeBakey за 
типовете аортна дисекация, успоредно със 
Станфордската класификация (Табл. 2).

Причините за възникването на дисекация 
на аортата са разнообразни (1, 2). Заболява-
нето се развива най-често у мъже хипертони-
ци между 40 и 60-годишна възраст (в 90% от 
случаите). Засегнати са също и по-млади паци-
енти със синдром на Marfan или със синдром 
на Ehlers-Danlos. В други случаи се касае за 
вродена бикуспидална аортна клапа, коаркта-
ция на аортата, както и за някои наследствени 
метаболитни състояния като хомоцистинурия 
и фамилна хиперхолестеролемия. Рискът се 
увеличава при бременност и васкулити, особе-
но луетичен мезаортит, развиващ се по време 
на третичен стадий на сифилис. Има описани 
случаи на разслояване на аортната стена при 
използване на кокаин (7), възможни са също 
и ятрогенни случаи при провеждане на сър-
дечна катетеризация (6), при канюлиране за 
включване в екстракорпорално кръвообраще-
ние или по време на торакална ендоваскулар-
на аортна репарация  (5).

При дисекация на аортата се разкъсва най-
вътрешният слой на съдовата стена (интима), 
образува се кръвоизлив в средния й слой (ме-
дия) с последващо разслояване под действие 
на кръвния ток както в проксимална, така и в 
дистална посока, обхващайки различни сег-
менти от аортата. В този процес могат да бъдат 
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different number of the outgoing vessels of the 
aorta can be involved, forming highly diverse 
clinical picture. Leading symptoms include acute, 
severe pain in the chest and back, accompanied 
by profuse sweating, dyspnea, abdominal pain, 
pressure in the mediastinum, a sense of fear. The 
dissection can interrupt the normal blood flow to 
the main branching vessels of the aorta by exter-
nal compression of the false lumen or by actual 
separation of the branch from the true lumen. In 
both cases, this can lead to ischemia of the sup-
plied with blood organs or parts of the body. 
Retrograde propagation of the dissection into 
the aortic root, as in the case reported, can lead 
to dissection of the coronary arteries (mostly the 
right one) followed by myocardial ischemia and 
possible development of myocardial infarction (4, 
8, 10). The aortic valve may also be affected with 
subsequent prolapse caused by extrusion of the 
aortic commissures into the aortic lumen, lead-
ing to acute valvular insufficiency. False lumen 
tends to rupture into the pericardium or pleura, 
depending on the localization of the process and 
development respectively of haemopericardium 
with cardiac tamponade and hemothorax.

The non-specific clinical manifestations of acute 
aortic dissection make it difficult for differential 
diagnosis in terms of emergency. It is of particular 
importance to distinguish it from acute myocar-
dial infarction. As the therapeutic approach to 
aortic dissection and myocardial infarction is radi-
cally different, timely proper diagnosis is essential 
to the life of these patients. Therefore cases of 
acute myocardial ischemia induced by retrograde 
dissection with involvement of the coronary ar-
teries commonly lead to sudden death and are 
diagnosed post mortem. 

Aortic aneurysms and dissections result from 
the structural weakness of the vessel wall, with 
loss of smooth muscle cells or disturbances in 
production and/or remodeling of the extracellu-
lar matrix, due to ischemia, inflammation or ge-
netic diseases. During histological examination of 
the aortic wall the so-called cystic degeneration 
of the media is most often described, character-
ized by fragmentation of the elastic fibers and the 
deposition of the amorphous extracellular matrix 
in the form of lacunas. These types of changes are 
expressed in the greatest extent in the Marfan’s 
syndrome, although it is also seen in individu-
als with long-standing hypertension, where the 
degree of change is correlated with age and the 
control of arterial pressure. In the case described 
by us the cystic degeneration of the aortic media, 
the histological changes in the blood vessels from 
the vasa vasorum system, and the disseminated 
in various organs expressed arteriolohialinosis, 
prove the presence of a long, therapeutic un-
controlled systemic arterial hypertension of the 
deceased. The simultaneous involvment on both 

въвлечени различен брой от излизащите от 
нея съдове, оформяйки изключително разноо-
бразна клинична картина. Водещите симптоми 
включват остро настъпила силна болка в гър-
дите и гърба, съпроводена с обилно изпотява-
не, диспнея, болки в корема, натиск в медиас-
тинума, чувство на страх. Дисекацията може да 
прекъсне кръвоснабдяването на главните кло-
нове на аортата посредством външна компре-
сия от фалшивия лумен или чрез действително 
отделяне на клона от истинския лумен. И в два-
та случая се стига до исхемия на кръвоснабдя-
вания орган или част от тялото. Ретроградното 
разпространение на дисекацията към аортния 
корен, както е в наблюдавания от нас случай, 
може да доведе до дисекация на коронарни-
те артерии (най-често дясната) с последваща 
миокардна исхемия и евентуално развитие на 
инфаркт (4, 8, 10). Също така е възможно да се  
засегне аортната клапа с пролапс на същата от 
избутване на аортните комисури към лумена 
и развитие на остра клапна недостатъчност. 
Фалшивият лумен има склонност към руптури-
ране в перикарда или плеврата в зависимост 
от локализацията на процеса и развитие съот-
ветно на  хемоперикард със сърдечна тампо-
нада и хемоторакс.

Неспецифичната клинична изява на острата 
аортна дисекация затруднява диференциална-
та диагноза в условията на спешност. От осо-
бено значение е разграничаването й от остър 
миокарден инфаркт. Тъй като терапевтичният 
подход при аортна дисекация и инфаркт на ми-
окарда е коренно различен, своевременната 
правилна диагноза е от изключителна важност 
за живота на тези пациенти. Случаите с остра 
миокардна исхемия, провокирана от ретрог-
радна дисекация с ангажиране на коронарни-
те артерии, най-често водят до внезапна смърт 
и се диагностицират post mortem.

Аортните аневризмите и дисекации са ре-
зултат на структурна слабост на съдовата сте-
на, със загуба на гладкомускулни клетки или 
смущения в производството и/или ремодели-
рането на екстрацелуларния матрикс, поради 
исхемия, възпалителни или генетични заболя-
вания. При хистологично изследване на аорт-
ната стена най-често се описва т.нар. кистична 
дегенерация на медията, характеризираща се 
с фрагментация на еластичните влакна и от-
лагане на аморфен екстрацелуларен матрикс 
под формата на лакуни. Този тип изменения 
са изразени в най-голяма степен при синдро-
ма на Marfan, въпреки че се наблюдават и при 
лица с дългогодишна артериална хипертония, 
като степента на промените корелира с  въз-
растта и контрола на артериалното налягане. 
В описания от нас случай кистичната дегене-
рация на аортната медия, хистологичните из-
менения на кръвоносни съдове от системата 
на vasa vasorum, както и дисеминираната в 
различни органи изразена артериолохиали-
ноза, доказват наличието при починалия на 

РЕТРОГРАДНА АОРТНА ДИСЕКАЦИЯ 
С РАЗВИТИЕ НА ОСТРА МИОКАРДНА 
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coronary arteries in a retrograde aortic dissec-
tion with the development of acute myocardial 
ischemia has led to severe left ventricular failure, 
morphologically manifested by edema of the 
lungs. In the performed toxicological analysis of 
blood and urine were found metabolites samples 
of heroin, methadone and marihuana. Compared 
with data from the external examination of many 
fresh and old needle marks including old scars 
due to multiple injections at the same place, we 
can make the conclusion that the deceased had a 
history of prolong drug abuse. Chronic, long-term 
use of drugs has accelerated the development of 
pathological changes in the cardiovascular sys-
tem: cardiac hypertrophy, myocardiofibrosis, and 
atherosclerosis – common finding in long-term 
abuse with opiates (9).

In conclusion, the described case represents 
interest with the rare combination between ret-
rograde aortic dissection and acute myocardial 
ischemia, which is diagnostic and therapeutic 
problem and should be considered in people with 
history of drug abuse because the pain symptom 
can be attenuated under the influence of opiates.
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дългогодишна, терапевтично неконтролирана 
системна артериална  хипертония. Едновре-
менното засягане на двете коронарни артерии 
при ретроградна аортна дисекация с развитие 
на остра миокардна исхемия е довела до тежка 
левостранна сърдечна недостатъчност, мор-
фологично проявена с оток на белите дробо-
ве. При проведените химически изследвания 
на кръв и урина се доказват метаболити на 
хероин, метадон и марихуана. Съпоставено с 
данните от външния оглед за наличие на мно-
жество пресни и стари следи от иглени бодове, 
в това число и цикатрикси, може да се направи 
извод, че лицето е с дългогодишна зависимост 
към психоактивни вещества. Хроничната, про-
дължителна употреба на наркотични вещества 
е акцелерирала развитието на патологични 
промени на сърдечносъдовата система: хи-
пертрофия на сърцето, миокардиофиброза, 
атеросклероза – честа находка при дългого-
дишна употреба на опиати (9). 

В заключение, описаният случай предста-
влява интерес с рядката комбинация от рет-
роградна аортна дисекация и остра миокард-
на исхемия, която представлява диагностичен 
и терапевтичен проблем и следва да се има 
предвид при лица с данни за наркотична зави-
симост предвид възможността от завоалиране 
на болковата симптоматика под въздействие 
на опиати.
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