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Резюме
Измерването на температурата на издишания въздух (ТИВ) представлява интерес от начало-

то на настоящия век. Първите клинични проучвания, които оценяват ползата от този лесен за 
изследване биопараметър включват пациенти с астма. Хипотезата, около която тези пионерни 
проучвания се обединяват, е че увеличената ТИВ при астма се дължи на увеличената васкулари-
зация в дихателните пътища – типична характеристика на това заболяване. Точните механизми 
на взаимодействие между бронхиалния кръвоток и ТИВ все още не са напълно изучени. 

Има два основни метода за измерване, в зависимост от въздуха, който изследваме – единичен 
експириум или продължително изследване по време на нормално дишане. Принципна разлика 
има и в интерпретацията, тъй като Paredi et al. поставят акцент върху скоростта на покачване на 
температурата, докато Piacentini et al. се фокусират върху пиковата експираторна температура 
(PET) и най-вече върху платото, което се достига на края на издишването (PLET). 

Клиничното приложение до момента включва диагноза, скрининг, мониториране и проследя-
ване на ефекта от лечението при различни възпалителни дихателни заболявания. 

Нужни са усилия, за да се постигне стандартизация на методиката за измерване на ТИВ и да се 
правят опити да се определят референтни стойности. Връзката между ТИВ и съдовете в белите 
дробове (гъстота, тонус) следва допълнително да се изследва, и да се установят директни меха-
низми. Всичко това би подобрило нашето разбиране относно този лесен за измерване параме-
тър и би ни помогнало да намерим реалното му клинично приложение. 

Ключови думи: температура на издишания въздух, пиковата експираторна температура, аст-
ма, референтни стойности
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Abstract
Measuring the exhaled breath temperature (EBT) has been in the scope of medical attention since 

the beginning of this century. The first clinical trials to evaluate the utility of this easy to obtain bio-
parameter involved patients with bronchial asthma. The hypothesis that those pioneering clinical 
trials coalesce into is that the elevated EBT in asthma is due to hyperemia of the airway mucosa – a 
typical characteristic of this disease. The exact mechanisms of correlation between airway blood flow 
and EBT are not yet fully understood. 

There are two main methods of measuring, depending on the sampled exhaled air – single breath 
or continuous measurement during tidal breathing. A principle difference in the interpretation of the 
result also exists, as Paredi et al. put highest importance on the rate of temperature increase, while 
Piacentini et al. focus on the peak expiratory temperature (PET) and mostly on the plateau value at 
the end of the expiration (PLET). 

Clinical application so far includes diagnosis, screening, monitoring and follow up control of 
different inflammatory respiratory diseases.

Efforts need to be put into standardizing the methodology of EBT measurement and attempting 
to define reference values. The relationship between EBT and the blood vessels in the lungs (density, 
vascular tone) should be further examined and direct mechanisms need to be established. All these 
will let us improve our understanding about this easily obtainable parameter and find its real clinical 
application.
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ЗАРАЖДАНЕ НА ИДЕЯТА

Измерването на температурата на издиша-
ния въздух (ТИВ) представлява интерес от на-
чалото на настоящия век. Основание за това 
е фактът, че температурата или calor, както е 
оригинално дефинирана от Целзус, е една от 
основните характеристики на възпалението. 
Първите клинични проучвания, които оценя-
ват ползата от този лесен за изследване би-
опараметър включват пациенти с астма. Paredi 
et al. (2002) сравняват ТИВ при астматици със 
здрави контроли (Фиг. 1) (16), а също така и на-
мират корелация между ТИВ и фракцията на 
азотен оксид в издишания въздух (FeNO) – ва-
лидиран маркер, за който е известно, че е по-
вишен при астма. В друго проучване Piacentini 
et al. получават сходни резултати при изслед-
ване на деца, страдащи от астма (Фиг. 2) (18). 

Хипотезата, около която тези пионерни про-
учвания се обединяват е, че увеличената ТИВ 
при астма се дължи на увеличената васкулари-
зация в дихателните пътища – типична характе-
ристика на това заболяване. През 1997 Xun Li и 
J.W. Wilson провеждат морфологично проучва-
не, като изследват бронхоскопски биопсии от 
пациенти с лека астма и здрави контроли (11). 
Те доказват, че бронхите на астматиците имат 
повече съдове и те са по-широки, в сравнение 
със съдовете в нормалните бронхи. Kumar et 
al. (1998) изследват кръвотока в бронхиалната 
мукоза (Qaw) при пациенти със стабилна аст-
ма и здрави контроли, като използват мето-
да на разтворим инертен газ (10). Те намират 
увеличен Qaw при астматици, в сравнение със 
здрави лица, както и, че при последните Qaw 
се увеличава след инхалация на albuterol чрез 
дозир аерозол (pMDI), докато при пациентите 
не се наблюдавал такъв ефект. Тези резултати 
предполагат, че бронхиалните съдове при аст-
ма са принципно дилатирани, най-вероятно, 
под действието на възпалителни медиатори и 

ORIGIN OF THE IDEA
Measuring the exhaled breath temperature 

(EBT) has been in the scope of medical attention 
since the beginning of this century. It is justified 
by the fact that elevated temperature, or “calor”, 
as originally postulated by Celsus, is one of the key 
characteristics of inflammation. The first clinical 
trials to evaluate the utility of this easy to obtain 
bio-parameter involved patients with bronchial 
asthma. Paredi et al. (2002) compared the EBT of 
asthmatics with healthy controls (Fig. 1) and also 
found a positive correlation between EBT and the 
fraction of exhaled nitric oxide (FeNO) – a validat-
ed marker, known to be increased in asthma (16). 
In another study Piacentini et al. had similar find-
ings among asthmatic children (Fig. 2) (18). 

The hypothesis, that those pioneering clinical 
trials coalesce into, is that the elevated EBT in 
asthma is due to hyperemia of the airway mucosa 
– a typical characteristic of this disease. In 1997 
Xun Li and J.W. Wilson conducted a morpho-
logical study examining bronchial biopsies from 
patients with mild asthma and healthy controls 
(11). They proved that in the bronchi of asthmatic 
patients more vessels are recruited and they are 
larger compared to those found in normal air-
ways. Kumar et al. (1998) compared the airway 
mucosal blood flow (Qaw) of subjects with stable 
asthma and healthy controls using a soluble inert 
gas uptake method (10). They found out that asth-
matic subjects have increased Qaw as compared to 
controls and also, that in the healthy group there 
was an elevation of Qaw after administration of 
albuterol by a pressurized metered dose inhaler 
(pMDI), while among the patients there was not 
such a reaction. This suggests that the vessels in 
the asthmatic bronchi are generally dilated, most 
probably by mediators of inflammation and can-
not markedly increase their lumen even if stimu-

20

15

10

5

0
здрави контроли | controls астма | asthma

∆е
°Т

 (∆
°C

/se
c)

p>0.01
15

12.5

10

7.5

5

2.5

0 10 30 40 5020

nP
LE

T °
C

eNO ppb

r=0.46

Фиг. 1. Разлика в ТИВ между пациенти с астма (черни кръгчета) и 
здрави контроли (бели квадратчета) (Paredi 2002).
Fig. 1. Difference in EBT between asthmatics (black circles) and 
healthy controls (white squares) (Paredi 2002).

Фиг. 2. Положителна корелация между стойностите на FeNO и 
ТИВ (Piacentini 2002).
Fig. 2. Positive correlation between FeNO and EBT (Piacentini 2002).
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не могат значително да увеличат своя лумен, 
дори при стимулация. Потвърждение на тази 
идея е получено от J. Brieva и A. Wanner през 
2001 при използване на подобен метод (4). За 
съжаление, гореспоменатите проучвания не 
включват измерване на ТИВ, така че идеята, че 
съществува линейна корелация между брон-
хиалния кръвоток и ТИВ е все още дедуктивна. 
ОПИСАНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

Първите проучвания, касаещи ТИВ, използ-
ват сходна методика и извършват измерване в 
рамките на един дихателен цикъл. Пациентите 
вдишват максимално, до нивото на тоталния 
белодробен капацитет (ТБК) и след това из-
дишват максимално през мундщук, в който е 
разположен термален сензор. 

В средата на миналото десетилетие Попов и 
съавт. развиват метод за измерване на ТИВ по 
време на спокойно дишане (23, 24). Те констру-
ират портативно устройство (X-halo, Delmedica 
Investments LTD Singapore), което се състои 
от термална камера, в която пациентът про-
дължително издишва и термометър, поставен 
вътре, който отчита момента на достигане на 
термално равновесие, при който издишаният 
въздух има същата температура като този в ка-
мерата. Това устройство може да се използва 
във всякаква среда, клинична или домашна, и 
носи потенциал да се превърне в индивидуал-
но средство за оценка на контрола върху бо-
лестта, напр. при пациенти с астма. Измерване-
то на ТИВ чрез X-halo отнема повече време от 
другите методи (1-5 мин. с най-новото поколе-
ние апарати) и полученият резултат може да се 
асоциира със стойността на PLET, дефинирана 
от Piacentini et al.

Независимо от използваната техника, трябва 
да се държи сметка и за факторите, които по-
тенциално могат да повлияят ТИВ. Установено 
е, че освен очевидни параметри като околна-
та температура, други фактори също могат да 
променят ТИВ – аерозолни медикаменти, ин-
фекции, коморбидитет, замърсяване на въз-
духа, възраст, пол, индекс на телесната маса 
(ИТМ) и др. (3). Тези фактори трябва да се имат 
предвид, когато се интерпретират резултати-
те, особено когато сравняваме различни лица. 
Ако интериндивидуалните разлики се елими-
нират и множество тестове бъдат извършени 
при конкретен пациент в продължение на дъ-
лъг период от време, информацията от измер-
ване на ТИВ определено би била с по-висока 
стойност. 
ФИЗИЧЕН ПРИНЦИП НА ИЗМЕРВАНЕТО

Paredi et al. използват термометър с честота 1 
000 измервания в секунда (16), а Piacentini et al. 
измерват температурата с термодвойка с чес-
тота 20 измервания за секунда (18), макар тази 
разлика да няма определящо значение в слу-
чая. И в двата варианта се получава покачваща 
се крива за температурата, тъй като въздухът, 
който идва от по-„дълбоките“ части на белите 
дробове е и по-затоплен. Има обаче, принцип-

lated. Those findings were confirmed using a sim-
ilar method by J. Brieva and A. Wanner in 2001 (4). 
Unfortunately the abovementioned trials did not 
involve EBT measurement, so the idea that there 
is a linear correlation between airway blood flow 
and exhaled breath temperature is still deductive. 

PROCEDURE DESCRIPTION
The pioneering studies concerning EBT used 

similar methods with single breath measurement. 
The subjects inhaled to total lung capacity (TLC) 
and after that exhaled fully through a mouthpiece 
in which a thermal sensor had been incorporated. 

In the middle of the last decade Popov et al. de-
veloped a method of measuring the EBT during 
normal tidal volume breathing (23, 24). They con-
structed a handheld device (X-halo, Delmedica 
Investments LTD Singapore) consisting of a ther-
mal chamber in which the patient continuously 
exhales and a thermometer incorporated inside, 
that detects the equilibrium point at which the 
exhaled air would have the same temperature as 
the air already in the chamber. This device could 
be used in any setting, clinical or residential and 
bears the potential to become an individual tool 
for assessing the disease control, e.g. in asthmatic 
patients. Measuring the EBT with the X-halo de-
vice takes longer than the other methods (1-5 
min. with the latest version) and the obtained re-
sult could be associated with the PLET defined by 
the Piacentini et al. 

Regardless the technique, attention should be 
paid to the confounding factors when measuring 
the EBT. It has been established that except for 
obvious parameters like ambient temperature, 
also aerosolized drugs, infections, comorbidities, 
air pollutants, age, gender, BMI could also affect 
the temperature of exhaled air (3). Those factors 
should be taken into account when interpret-
ing the results, especially if we compare differ-
ent subjects. If the interindividual differences are 
eliminated and multiple tests in a single patient 
are performed through a long period of time, the 
EBT measurement information would surely be of 
higher value. 

PHYSICAL PRINCIPLES OF MEASUREMENT
Paredi et al. used a faster responsive thermom-

eter (1ms sampling time) (16), while Piacentini et 
al. measured the temperature via a thermocouple 
with response rate of 50 ms, although this dif-
ference is hardly decisive in this case (18). Both 
methodologies receive an incrementing curve of 
the parameter as the air coming from the “deep-
er” parts of the lungs is warmer. There is, however, 
a principle difference in the interpretation of the 
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на разлика в интерпретацията на резултатите, 
като Paredi et al. посочват като най-важен пара-
метър скоростта на увеличаване на темпера-
турата, докато Piacentini et al. поставят акцента 
връху достигнатата максимална температура 
(Peak Expiratory Temperature – PET) и най-вече 
връху платото, което се достига на края на из-
дишването (Plateu value of the end of expiration 
– PLET). Недостатък на този подход е нуждата 
от специално подготвена за целта лаборато-
рия с минимално движение на въздуха, посто-
янна температура и влажност, сложна апарату-
ра, и обучен персонал. Термометърът в X-halo 
устройството прави измервания с по-ниска 
честота, но целта му е да установи достигането 
на термално равновесие. Предимство на този 
метод е, че термометърът е относително изо-
лиран от околната среда, което се предполага, 
че намалява влиянието на температурата и 
влажността в стаята. 

Всички описани методики имат възможност 
за свързване с компютър (Фиг. 3), което дава 
допълнителни възможности за визуализира-
не и анализиране, както и създаването на база 
данни, която може да се използва за сравне-
ние. 
КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Изначално, фокусът на медицинското вни-
мание е насочен към бронхиалната астма, като 
се установява значима разлика между паци-
енти и здрави лица по отношение на ТИВ (16). 
Един от ключовите белези на това заболяване 
е възпалението, което се съпътства от увеличе-
на температура, наред с другите кардинални 
признаци. Установена е положителна корела-
ция между ТИВ и фракцията на азотен оксид в 
издишания въздух (FeNO) – добре известен и 
стандартизиран маркер за еозинофилно въз-
паление (2). Paredi et al. провеждат проучване, 
което включва измерването на бронхиалния 
кръвоток Qaw измерен чрез метода на ацетиле-
ново разреждане и открива корелация между 
ТИВ и Qaw (15). Piacentini et al. намират корела-

result, as Paredi et al. put highest importance on 
the rate of temperature increase, while Piacen-
tini et al. focus on the peak expiratory tempera-
ture (PET) and mostly on the plateau value at the 
end of the expiration (PLET). A limitation of this 
approach is the need of a specially conditioned 
laboratory with minimal air movement, constant 
temperature and humidity, sophisticated equip-
ment and trained personnel. The thermometer in-
corporated in the X-halo device has a much lower 
sampling rate than the other sensors, already 
mentioned, but its purpose is to detect the ther-
mal equilibrium between exhaled air and the air, 
contained in the chamber. An advantage of this 
method is that the thermometer is being relative-
ly isolated from the ambient conditions and this 
is supposed to decrease potential bias, caused by 
different external temperature and humidity. 

All the described methodologies provide the 
opportunity to be connected to a computer (Fig. 
3.) which gives a variety of options for viewing 
and analyzing and the possibility to create a big 
database that can be used for a reference. 

CLINICAL APPLICATIONS
Firstly the focus of attention was directed to 

asthma and a difference was found between 
patients and healthy controls in terms of EBT 
(16). One of the main characteristics of this dis-
ease is inflammation which is accompanied by 
increased temperature among other key signs. 
A positive correlation was found between EBT 
and the fraction of exhaled nitric oxide (FeNO) 
– a well-known and standardized method to de-
tect eosinophilic inflammation (18). Paredi et al. 
conducted a study which included airway blood 
flow (Qaw) measurement using an acetylene dilu-
tion method and found correlation between EBT 
and Qaw (15). Piacentini et al. found a correlation 
between EBT and matrix metalloproteinase-9 
(MMP-9) a known marker of airway remodeling, 

Фиг. 3. Работен екран 
от X-halo дихателен 

термометър (Delmedica 
Investments LTD 

Singapore).
Fig. 3. A working screen 

from X-halo breathe 
thermometer (Delmedica 

Investments LTD 
Singapore).
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ция между ТИВ и матриксната металопротеаза 
9 (MMP-9) – познат маркер за ремоделиране на 
дихателните пътища, което намира нови при-
ложения на изследването на ТИВ (20). Същият 
колектив дава нов тласък на търсенията в по-
сока сравняване на ТИВ с утвърдени маркери 
за инфламометрия, като открива положителна 
корелация с броя еозинофили в индуцирана 
храчка (19), метод, който в момента се приема 
за златен стандарт при оценка на възпаление-
то при астма. През 2012 Piacentini et al. съобща-
ват за отрицателна корелация между ТИВ и ди-
фузионния капацитет за CO (DLCO) (21), докато 
последният не е свързан с утвърдените марке-
ри на астматичното възпаление – FeNO и брой 
еозинофили в храчка. Както може да се очкава, 
ТИВ започва да се проучва не само като спо-
магателно средство за разграничаване между 
страдащите от астма и здрави, но и като ин-
струмент за мониториране. Melo et al. изслед-
ват астматично болни с минимум 1 година дав-
ност на заболяването, които не са получавали 
никаква терапия в последните 3 месеца (12). Те 
им назначават подходящ терапевтичен режим 
и ги подлагат на оценка отново след 6 седми-
ци. Промяната в контрола на заболяването е 
съпътствана и от промяна в ТИВ, което пред-
полага употребата й като бърз и лесен метод 
за мониториране. Подобни резултати получа-
ват и Garcia et al., които установяват по-висока 
ТИВ при пациенти с неконтролирана астма (8). 
Xepapadaki et al. oткриват, че лека екзацерба-
ция при деца с вирус-индуцирана астма също 
води до покачване на ТИВ (27). Проследява-
нето на този параметър регулярно, би могло 
да ни осигури допълнителна информация и, 
може би, биха могли да се вземат по-бързи, 
и по-адекватни превантивни мерки, за да се 
избегне клиничното влошаване. Две проучва-
ния от 2011 – на Peroni et al. и Svensson et al. 
изграждат отрицателна корелация с друг пара-
метър на астмата – спадът във ФЕО1 след про-
вокация с физическо натоварване (17, 25). Този 
спад е изследван, също така, и от Tufvesson et 
al., като те изследват и протеина CC16, за който 
е известно, че се повишава след положителен 
бронхопровокационен тест с физическо нато-
варване (26). Налага се идеята, че ТИВ е по-ви-
сока при астма, заради увеличена васкулари-
зация и вазодилатация. Не след дълго, други 
нозологични единици също привличат инте-
рес, по отношение измерване на ТИВ, напр. 
хроничната обструктивна белодробна болест 
(ХОББ), поленовата алергия и напоследък – 
дори белодробен карцином. Paredi et al. нами-
рат по-бавно покачване на ТИВ при пациенти с 
ХОББ, но повишаване на скоростта на затопля-
не след инхалация на вазодилататори (14). По 
този начин, концепцията, че ТИВ е свързана с 
ремоделирането и промените в бронхиалния 
кръвоток получава допълнителна подкрепа. 
Попов и съавт. публикуват резултатите от про-
учване, което изследва връзката между ТИВ и 

which took even further the application of EBT 
measurement among asthmatics (20). The same 
group took the search for comparing the exhaled 
temperature with already established parame-
ters of inflammometry even further – they found 
a positive correlation also with eosinophil count 
in induced sputum, a method that is considered 
as a gold standard in measuring the level of in-
flammation in asthma (19). In 2012 Piacentini 
et al. reported a negative correlation between 
EBT and diffusion capacity for carbon monoxide 
(DLCO), while the latter did not correlate with the 
well established signs of asthmatic inflammation 
– FeNO and eosinophil count in sputum (21). As 
would be expected EBT began to be tested also 
as a method not only to help diagnosis and dis-
tinguish between asthma sufferers and healthy 
controls, but also as a monitoring tool. Melo et 
al. recruited asthmatic subjects with at least one 
year history of disease and with no treatment 
for the last three months (12). They then as-
signed them to a suitable therapeutic regimen 
and evaluated them after 6 weeks. The change in 
disease control was accompanied by a change in 
EBT which suggests it may be used as a quick and 
easy monitoring tool. Those findings were also 
confirmed in a work by Garcia et al. who found 
higher EBT in subjects with uncontrolled asthma 
(8). Xepapadaki et al. found out that a mild ex-
acerbation in children with virus-induced asthma 
also causes an increase in EBT (27). Monitoring 
this parameter on a regular basis could give us 
additional information and maybe quicker and 
more adequate measures could be taken to avoid 
clinical deterioration. Two studies from 2011 – by 
Peroni et al. and Svensson et al. establish a nega-
tive correlation with another parameter of asth-
ma – the drop in FEV1 after an exercise challenge 
(17, 25). The latter has been evaluated by Tufves-
son et al. and they explored the role of the pro-
tein CC16 which is also known to increase after a 
positive exercise challenge test (26). The concept 
that EBT increase in asthma is due to increased 
angiogenesis and vasodilatation has been pro-
posed. It did not take long for other diagnoses 
to raise interest in measuring the temperature 
of exhaled air – e.g. COPD, pollen allergy, and re-
cently – even pulmonary carcinoma. Paredi et al. 
found a slower rise of EBT in patients with COPD, 
but an increase after inhaling vasodilators (14). 
Thus the idea that EBT is related to remodeling 
and changes in bronchial blood flow is support-
ed once again. Popov et al. have published their 
results of a trial investigating the relationship 
between EBT and Tiotropium treatment in COPD 
patients (2). The emphysema accompanying that 
disease destroys not only intraalveolar septa but 
also capillaries which decreases the vascular bed 
in the lungs. One of the results of that is a drop 
in EBT that could clearly distinguish patients with 
emphysema from others. During a COPD exac-
erbation however, the EBT might be elevated or 
equal to that of healthy controls which shows us 
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лечението с Tiotropium сред пациенти с ХОББ 
(2). Емфиземът, който съпътства болестта, раз-
рушава не само интералвеоларните септи, но 
и капилярите в тях, като по този начин се нама-
лява съдовото русло в белитре дробове. Едно 
от последствията на този процес, е че спадът 
в ТИВ може ясно да разграничи пациенти с 
емфизем. По време на екзацербация на ХОББ 
обаче, ТИВ може да бъде по-висока или съиз-
мерима с тази при здрави лица, което показва, 
че най-голяма полза този параметър има тога-
ва, когато се проследява у определен пациент 
в продължение на дълъг период от време.

Кралимаркова изследва динамиката на ТИВ 
при пациенти с алергия към тревен полен, 
които са получавали десенсибилизираща те-
рапия или плацебо (1). По-слабото увеличе-
ние на ТИВ през поленовия сезон при първата 
група показва по-добър контрол на заболява-
нето. Kralimarkova et al. изследват също и спе-
цифичните промени на ТИВ при пушачи, като 
разглеждат краткосрочните и дългосрочни 
ефекти от тютюнопушенето (9). Проучването 
им сочи, че пушачите, без изявени признаци на 
ХОББ имат по-висока ТИВ от непушачи, както 
и че първата цигара за деня води до допълни-
телно увеличаване на ТИВ. Дневната динамика 
на показателя при пушачи също е разстроена 
и те имат постоянно поддържано възпаление, 
поради ежедневната експозиция на газовите 
частици в цигарения дим.

Carraro et al. набират за изследване деца, стра-
дащи от бронхопулмонална дисплазия (БПД) и 
сравняват техните резултати с други две групи 
– астматици и здрави контроли (6). Открива се, 
че ТИВ, както и FeNO, са по-ниски при пациен-
тите с БПД, сравнени с тези страдащи от астма, 
което предполага по-различни патогенетични 
механизми, отговорни за тези две хронични об-
структивни заболявания. Това, от своя страна, 
предполага преосмисляне на терапевтичния 
подход, тъй като пациентите с БПД биха могли 
да имат по-значимо подобрение при различно, 
специално насочено лечение. 

Carpagnano et al. публикуват много инте-
ресно пилотно проучване, фокусирано върху 
пациенти с недребноклетъчен белодробен 
карцином (NSCLC) (5). Авторите се позовават 
на факта, че туморният растеж предизвиква 
възпалителен отговор, който води до увеличе-
на ТИВ. За последната се откриват корелации 
с туморния стадий, както и с броя пакетого-
дини тютюнопушене. Определя се гранична 
стойност, която може с висока специфичност и 
чувствителност да отдиференцира пациенти с 
NSCLC. Ако тези резултати се потвърдят и ва-
лидират, това ще разшири клиничното прило-
жение на ТИВ. 

Стремежът към по-пълно разбиране и упо-
треба на ТИВ включва и математически тран-
сформации. Pifferi et al. предлагат метод за 
преобразуване на температурната крива чрез 
метода на главните компоненти (Principal 

that this parameter is mostly useful when moni-
tored in a particular patient over time. 

Kralimarkova investigated the dynamics of EBT 
in patients with a grass pollen allergy who have 
received a desensitization therapy as compared 
to subjects on placebo (1). The smaller rise of EBT 
during the pollen season in the first group shows 
a better disease control. Kralimarkova et al., 
have been also investigating the specifics of EBT 
changes in smokers considering short term and 
long term effects of tobacco usage (9). Their study 
shows that smokers without overt signs of COPD 
have higher EBT as compared to non-smokers 
of similar age and gender and smoking the first 
cigarette for the day leads to further increase of 
the EBT. Daily dynamics of EBT in smokers is also 
disturbed and they have constantly sustained air-
way inflammation, due to the daily exposure to 
the toxins in tobacco smoke. 

Carraroet et al. seek another application of 
measuring EBT and test bronchopulmonary dys-
plasia (BPD) survivors comparing them to asth-
matics and healthy controls (6). They find out that 
EBT as well as FeNO are lower in the BPD patients 
than in patients with asthma, which suggests dif-
ferent pathogenic mechanisms, responsible for 
those two chronic obstructive lung diseases. That 
would further imply that BPD patients may bene-
fit from a different and more accurately dedicated 
treatment. 

A very interesting pioneering study by Carpag-
nano et al. focuses on patients with non-small cel-
lular lung cancer (NSCLC) (5). The authors relied 
on the fact that tumor growth causes an inflam-
matory response leading to elevated tempera-
ture of the exhaled breath. They found out that 
EBT correlates with tumor stage and the number 
of packs/year. A cut off value was established, that 
was able to distinguish the patients with NSCLC 
with high sensitivity and specificity. If those re-
sults are to be confirmed and validated, that 
would broaden the clinical application of EBT. 

The pursuit for better understanding and using 
EBT involves also mathematical transformations. 
Pifferi et al. suggested ways to transform the val-
ues of temperature change with principal compo-
nent analysis (PCA) and artificial neural networks 
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component analysis – PCA) и изкуствените 
невронни мрежи (Artificial Neural Netwroks – 
ANNs) (22). И двата метода се оказват подходя-
щи за разделяне между пациенти и контроли 
при анализиране на PLET, което отразява по-
добре периферните дихателни пътища. 

Към момента има достатъчно натрупани 
данни, че измерването на ТИВ има определе-
на клинична стойност. Проблемите пред тази 
проста диагностична процедура днес са ос-
новно свързани със стандартизацията. Добре 
известно е, че дихателният дебит и обем сил-
но влияят на ТИВ, предвид че по-дълбоките 
структури на белите дробове са затоплени до 
температура, близка до тази в сърцевината на 
тялото. Към повлияващите ТИВ фактори тряб-
ва да се вземат предвид и измерванията, в иде-
алния случай, се правят в стая с поддържана 
постоянна температура през цялата година. 
Само по този начин би било възможно акурат-
но да сравняваме различни стойности, напри-
мер, придобити в различни сезони за дълъг 
период от време. На другите физиологични 
и патофизиологични фактори, които повлия-
ват ТИВ, трябва също да се обърне внимание. 
Уводна редакторска статия на Barnes и Paredi 
за брой на Int J Tuberc Lung Dis от 2013 се фо-
кусира върху този, сравнително нов, параме-
тър и изтъква два проблема (13). Първият е 
свързан с портативното устройството и голяма 
вариабилност на резултатите при измерване 
на ТИВ, както в рамките на една сесия, така и 
между различните сесии. Друг проблем, който 
авторите споменават, е голямото припокрива-
не на резултати от здрави лица и пациенти. С 
оглед на казаното, лесно е да се разбере кол-
ко трудно е да се установят адекватни рефе-
рентни граници за ТИВ. Всички публикации до 
сега сравняват измерената при пациенти ТИВ с 
контролна група здрави лица, тъй като нямаме 
официално приет интервал на норма. В този 
ред на мисли, не е изненада, че някои от про-
учванията стигат до противоречиви резултати. 
Crespo et al. съобщават за изследване, което 
цели да категоризира популация от астматич-
ни пациенти според тежестта на заболяването 
и нивото на контрол, чрез използване на ТИВ, 
наред с други параметри, но не постига зада-
дената си цел (7). 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерването на ТИВ е бърз, евтин, неинвази-
вен метод, който може да ни даде допълнител-
на информация при оценката на възпалението 
в дихателната система. Може да се прилага в 
различни клинични, полеви или домашни ус-
ловия от всякакъв тип лица. Не изисква твърде 
сложни обяснения за пациентите и може да се 
извършва от лесно обучен персонал. Клинич-
ното приложение до момента включва диаг-
ностика, скрининг, мониториране и просле-
дяване на ефекта от лечението при различни 
възпалителни дихателни заболявания. Усилия-
та на клиницистите и учените, работещи в тази 

(ANNs) (22). Both methods proved worthy of 
separating patients and controls when evaluat-
ing the PLET, which better reflects the peripheral 
airways. 

There is enough evidence already that mea-
suring exhaled breath temperature has a certain 
clinical value. The problems this simple diagnos-
tic procedure is facing now are mainly concern-
ing standardization. It is well known that respira-
tory flow and volume dramatically influences the 
EBT as deeper lung structures are heated up to 
a temperature, much resembling the core body 
temperature. The confounding factors affecting 
the EBT should also be taken into account and 
the measurements are ideally made in a room 
with maintained constant temperature through-
out the year. Only that way would be possible to 
actually compare different measurements, taken 
e.g. in different seasons over long period of time. 
The other physiological and pathophysiological 
factors that affect EBT should also be considered. 
An editorial by Barnes and Paredi for a 2013 issue 
of Int J Tuberc Lung Dis focuses on this relative-
ly new parameter and points out two problems 
(13). The first is concerning the handheld device, 
namely its wide result variability both intrases-
sion and intersession. Another problem they 
mention is the large data overlap between asth-
matic subjects and controls. With all that said it 
is understandable how difficult it is to establish 
adequate reference values for EBT. All the pub-
lished studies compare the measured EBT of pa-
tients with that of controls, since we do not have 
officially approved reference range. It is therefore 
not a surprise that not all the studies comply with 
the same outcomes, e.g. a work presented by Cre-
spo et al. aimed at stratifying asthma severity and 
disease control by measuring EBT among other 
parameters, but failed to do so (7). 

CONCLUSION
Measuring EBT is a fast, cheap, easy and nonin-

vasive method that contributes to assessing lung 
inflammation. It can be used in different clinical, 
field situated or residential settings by all kinds of 
subjects. It does not require sophisticated coach-
ing of the patients and it can be performed by 
an easily trained personnel. Clinical application 
so far includes diagnosis, screening, monitoring 
and follow up control of different inflammatory 
respiratory diseases. The efforts of clinicians and 
scientists working in that field should be aimed 
at better standardization and diminishing the ef-
fect of confounding factors that create a “noise” in 
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сфера, трябва да бъдат насочени към по-добра 
стандартизация и намаляване ефекта на факто-
рите, които смущават резултатите и ни пречат 
да правим правилните изводи. Сравняването 
на ТИВ с други параметри, които биха могли 
да отразяват белодробно възпаление, венти-
латорно нарушение или ремоделиране и тър-
сенето на корелации, ще доведе до напредък 
в разбирането ни относно механизмите, които 
лежат зад затоплянето на издишания въздух. 
Връзката между ТИВ и кръвоносните съдове 
в белите дробове (гъстотата на васкуларната 
мрежа, тонус) следва да бъде допълнително 
изследвана и да се проучат по-пълно директ-
ните механизми, на взаимно влияние. Всичко 
това би ни помогнало да подобрим разбиране-
то си за този лесен за измерване параметър и 
да намерим неговата реална клинична прило-
жимост. 

the measured values and prevent us from draw-
ing clear conclusions. Comparing EBT with other 
parameters which may reflect lung inflamma-
tion, ventilatory disturbances or remodeling and 
searching for correlations would take us further in 
understanding the mechanisms lying behind ex-
haled air heating. The relationship between EBT 
and the blood vessels in the lungs (density, vas-
cular tone) should be further examined and direct 
mechanisms need to be established. All these will 
let us improve our understanding about this eas-
ily obtainable parameter and find its real clinical 
implication. 
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