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Резюме
 Въведение: Екзацербациите на ХОББ са хетерогенни състояния, които следват повишено-
то възпаление в дихателните пътища.
 Цел на проучването: Да се сравнят стойностите на CRP при пациенти с различни типове 
екзацербации на ХОББ и връзката им с честотата на доказаните потенциално патогенни микроор-
ганизми (ППМ) в култура от храчка.  
 Материали и методи: Анализирахме 214 хоспитализации поради екзацербации при 87 
пациенти с ХОББ. Базирайки се на първоначалната клинична презентация и критериите на Anthoni-
sen за нуждата от антибиотично лечение разделихме обострянията на вероятно небактериални 
(Anthonisen тип III) и вероятно бактериални (Anthonisen тип I и II при наличие на гнойни храчки), и 
пневмонии. Определихме и сравнихме средните стойности на CRP при постъпване в болница и 
след лечение, както и честотата на изолираните от храчка ППМ. 
 Резултати: Съществува статистически достоверна разлика в стойностите на CRP преди ле-
чение между: пациентите с вероятно небактериална и вероятно бактериална екзацербация (12.55 
mg/L срещу 68.86 mg/L; p=0.001); пациентите с вероятно небактериална екзацербация и пневмо-
ния (12.55 mg/L срещу 162.18 mg/L; p=0.001); пациентите с пневмония и тези с екзацербация и 
гнойни храчки (I-ви и II-ри тип по Anthonisen) (162.18 mg/L срещу 68.86 mg/L; p=0.001). След лечение 
стойностите на CRP следват подобна динамика. Средната стойност на CRP преди лечение нараства 
значимо от III-ти към  I-ви тип обостряне според критериите на Anthoniesn (p=0.001). Процентът на 
патогенните микроорганизми, изолирани от храчка е най-висок при Anthonisen тип I екзацербация 
(31.9%) и е сходен с този при пневмония (30.8%), както и сигнификантно по-висок от Anthonisen тип 
III обострянията (5.3%). 
 Заключение: CRP е маркер на възпаление, който може да служи като допълнителен ори-
ентир за необходимостта от антибактериално лечение на екзацербации на ХОББ. 
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COPD EXACERBATIONS 
AND C-REACTIVE PROTEIN

Abstract
 Introduction: Exacerbations are heterogeneous conditions following increased in�ammation 
in the airways.
 Aim: To compare the values of CRP in patients with different types of COPD exacerbations and its 
relationship to the incidence of proven potentially pathogenic microorganisms (PPMs) in sputum.  
 Matherials and methods: We analyzed 214 hospitalizations due to exacerbations in 87 patients 
with COPD. Based on the initial clinical presentation and Anthonisen criteria for the need of antibiotic 
treatment, exacerbations were de�ned as probably nonbacterial (without presence of purulent sputum 
or Anthonisen type III), probably bacterial (types I and II in the presence of purulent sputum) and 
pneumonias. The average CRP levels at the day of hospital admission and after treatment were 
determined and compared. Also the frequence of PPMs was assessed.
 Results: There was a statistically signi�cant difference in the CRP levels at admission between 
patients with probably non-bacterial and probably bacterial exacerbation (12.55 mg/L vs. 68.86 mg/L; 
p=0.001); between patients with probably non-bacterial exacerbation and pneumonia (12.55 mg/L vs. 
162.18 mg/L; p=0.001); beetwen patients with pneumonia and those with an acute exacerbation and 
purulent sputum but without X-ray data for lung parenchyma consolidation (Anthonisen type I and II) 
(162.18 mg/L vs. 68.86 mg/L; p=0.001). After treatment CRP levels follow similar dynamics. The average 
CRP levels before treatment increased signi�cantly from the Anthonisen type III to type I exacerbation (p 
= 0.001). The percentage of pathogenic microorganisms isolated from sputum was highest in Anthonisen 
type I exacerbation (31.9%) and was similar to that of pneumonia (30.8%) and signi�cantly higher than 
Anthonisen type III exacerbations (5.3%).
 Conclusion: CRP is an in�ammatory marker which can serve as an additional marker to the need 
for antibacterial treatment of COPD exacerbations.

Keywords: COPD, exacerbation, CRP 35

V. Kostadinova�, Y. Radkov�, T. Stoeva�, D. Miteva�

Department of Pulmonary Diseases and Allergology
Medical University – Varna�

Department of Microbiology and Virology
Medical University – Varna�



36

оригинални статии
ЕКЗАЦЕРБАЦИИ НА ХОББ
И C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН

 Въведение: Екзацербациите са хетеро-
генни състояния, които следват повишеното 
възпаление в дихателните пътища, най-често 
поради инфекция, и водят до намален възду-
шен поток и нарастваща белодробна хипер-
инфлация в сравнение със стабилна ХОББ (14). 
Пациенти с по-тежка ХОББ демонстрират по-
голямо нарастване на белодробното и сис-
темното възпаление в сравнение с тези с по-
лека ХОББ, т.е. изходната тежест на заболява-
нето определя тежестта на обострянето (15). 
Около 70% от всички обостряния са инфекци-
озни (9). Най-честите причинители са аеробни 
бактерии (40%-60%), вируси (30%) и атипични 
бактерии (5%-10%) (8, 9). Известно е, че анти-
бактериалната употреба е много честа при 
екзацербации на ХОББ, вероятно поради лип-
сата на категорични критерии за необходи-
мостта от такова лечение. Проучване в САЩ, 
обхващащо 69 820 хоспитализирани пациен-
ти с обостряне на ХОББ, показва антибиотич-
на употреба в 85% от случаите, т.е. много пове-
че от очакваната честота на бактериалните 
обостряния (6). Най-използваният ориентир 
за преценка на необходимостта от антибио-
тично лечение е гнойният вид на храчките. 
Brusse-Keizer и сътр. проучват 21 пациента с 
обостряне на ХОББ и не установяват корела-
ция между цвета и гнойния вид на храчките от 
една страна и бактериалния товар (CFU/ml) от 
друга (3). Авторите заключават, че този прост и 
често използван метод за преценка на лече-
нието вероятно е недостатъчен. Това налага 
необходимостта от допълнителни маркери за 
бактериално възпаление. Все по-често в прак-
тиката се използва C-реактивният протеин 
(CRP) поради достъпността му и приемливата 
му цена, въпреки че той не е доказал силата си 
да разграничава вирусна от бактериална 
инфекция. Все пак стойности на CRP над 100 
mg/L при инфекции на долните дихателни пъ-
тища предполагат бактериален причинител и 
нужда от антибиотично лечение със специ-
фичност 91.9% (13). Стойности на CRP под 50 
mg/L имат много добра негативна предсказ-
ваща стойност за наличие на бактериална ин-
фекция според същата публикация и може да 
служи като критерий за безопасно въздържа-
не от антибиотично лечение. 
 Тези резултати от литературата ни дадоха 
основание да проверим дали при изследва-
ните от нас болни CRP се различава в зависи-
мост от типа на екзацербацията на ХОББ, и 
дали може да подпомогне решението за анти-
биотично лечение.
 Цел на проучването: Да се сравнят стой-
ностите на CRP при пациенти с различни типо-
ве екзацербации на ХОББ, както и при пациен-
ти след лечение на обостряне и такива със ста-
билна ХОББ. Да се оцени връзката на типа ек-
зацербация, стойността на CRP и честотата на 
доказаните потенциално патогенни микроор-
ганизми (ППМ) в храчка.  
 Материали и методи: Анализирахме 214 
хоспитализации поради екзацербации при 87 

 Introduction: Exacerbations are heteroge-
neous conditions following increased in�am-
mation in the airways most often due to infection 
and result in reduced air�ow and increased 
pulmonary hyperin�ation in comparison to 
stable COPD (14). Patients with more severe 
COPD demonstrate greater increase of pulmo-
nary and systemic in�ammation as compared to 
those with less severe COPD, i.e. severity of 
disease determines severity of exacerbation (15). 
Approximately 70% of all exacerbations are 
infectious (9). The most common causative 
pathogens are aerobic bacteria (40% – 60%), 
viruses (30%) and atypical bacteria (5% – 10%) (8, 
9). It is known that the antibacterial use is very 
frequent in COPD exacerbations probably due to 
the lack of de�nite criteria for the need of such 
treatment. US study involving 69 820 hospitali-
zed patients with an exacerbation of COPD 
showed antibiotic use in 85% of cases – much 
more than expected incidence of bacterial 
exacerbations (6). Sputum purulence is the most 
used sign for assessing the need of antibiotic 
treatment. Correlation between color and 
sputum purulence on the one hand and the 
bacterial load (CFU / ml) on the other has not 
been established in a small study of Brusse-
Keizer et al. including 21 patients with exacer-
bation of COPD (3). The authors conclude that 
this simple and common method for treatment 
assessment is probably insufficient. Hence there 
is a need for additional markers for bacterial 
in�ammation. C-reactive protein (CRP) is incre-
asingly used in practice due to its accessibility 
and acceptable price although his power to 
distinguish viral from bacterial infection is not 
proved. However, CRP values greater than 100 
mg/L for infections of the lower respiratory tract 
suggest bacterial cause and need for antibiotic 
treatment with speci�city 91.9% (13). Based on 
the same publication values of CRP above 50 
mg/L have much better negative predictive 
value for the presence of bacterial infection and 
may serve as a criterion for a safe refrain from 
antibiotic treatment.

 These results from the literature led us to 
check whether our patients' CRP differs depen-
ding on the type of exacerbation, and whether it 
can support the decision to antibiotic treat-
ment.

 Aim: To compare the values of CRP in patients 
with different types of COPD exacerbations as 
well as in patients after treatment of exacerba-
tion, and those with stable COPD. To evaluate the 
relationship of the type of exacerbation, the 
value of CRP and the incidence of proven poten-
tially pathogenic microorganisms (PPMs) in spu-
tum.  
 Matherials and methods: We analyzed 214 
hospitalizations due to exacerbations in 87 
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original articlesпациенти с ХОББ. Само един от болните е по-
чинал по време на болничния престой с про-
яви на декомпенсирана дихателна недоста-
тъчност от III-та степен, като за него това е пета 
хоспитализация за период от 19 месеца. 
Базирайки се на първоначалната клинична 
презентация и критериите на Anthonisen (1) с 
оглед оценка на нуждата от антибиотично 
лечение, разделихме обострянията на веро-
ятно небактериални (без наличие на гнойни 
храчки или III тип по Anthonisen) и вероятно 
бактериални (I и II тип при наличие на гнойни 
храчки), и пневмонии. Определихме и срав-
нихме средните стойности на CRP при постъп-
ване в болница и след лечение. CRP е опреде-
лен количествено по латекс подсилен турби-
диметричен метод със система ADVIA Chemi-
stry, референтна стойност <5mg/L. Извърше-
но беше и микробиологично изследване на 
отделените храчки от съответните пациенти, 
като предварително се извърши микроскоп-
ска оценка за адекватността на предоставе-
ния клиничен материал  (наличие на по-малко 
от 10 епителни клетки и 25 или повече левко-
цита на зрително поле при микроскопско 
увеличение 100 пъти). Като сигнификантен 
(клинично значим) резултат беше интерпре-
тирано микробно число >=103 CFU/ml. Изпол-
звахме програма за статистическа обработка 
SPSS Version 17. Използвани са статистически 
методи за дескриптивна статистика: количес-
твените променливи са отразени като средна 
(mean) стойност и стандартно отклонение 
(SD); качествените променливи са отразени 
като брой (n) и честота (%) на случаите. За 
сравняване на две групи се използва t-теста 
на Student, а при повече от две групи – 
еднофакторен ANOVA. Пропорциите са срав-
нени с χ2-тест (Fisher's exact test). При всички 
сравнения за статистически значимо се при-
ема стойност на р<0.05.
 Резултати: Участниците при включване в 
проведеното проспективно проучване са на 
средна възраст 64 години. Преобладават мъ-
жете (80.5%), имат леко наднормено телесно 
тегло (ИТМ – 26.1) и давността на ХОББ е близо 
6 години. Нарушението на белодробната фун-
кция в стабилно състояние е умерено тежкa 
към тежка бронхообструкция (среден ФЕО1 – 
51.1%) (табл. 1).

patients with COPD in prospectve study. Only 
one of the patients died during hospitalization 
with symptoms of decompensated III-rd degree 
respiratory failure. This was his �fth hospitaliza-
tion for a 19 months period. Based on the initial 
clinical presentation and Anthonisen criteria (1) 
for the need of antibiotic treatment exacerba-
tions were de�ned as probably nonbacterial 
(without presence of purulent sputum or Antho-
nisen type III), probably bacterial (types I and II in 
the presence of purulent sputum) and pneumo-
nias. The average CRP levels at the day of hospi-
tal admission and after treatment were determi-
ned and compared. CRP was quanti�ed by latex 
reinforced turbidimetric method with an ADVIA 
Chemistry system, reference value <5mg/L. 
Microbiological examination of sputum was 
committed after microscopic assessment of the 
adequacy of the clinical material (the presence of 
less than 10 squamous epithelial cells and 25 or 
more leukocytes per low power �eld (100x)). As a 
clinically signi�cant result was interpreted 
microbial count >=103 CFU/ml. Statistical 
program SPSS Version 17.0 was used. Statistical 
methods: descriptive statistics – quantitative 
variables are reported as an average (mean) and 
standard deviation (SD); qualitative variables are 
shown as the number (n) and the frequency (%) 
of cases. For comparison of two groups t-test of 
Student one-ANOVA were used. Proportions 
were compared with χ2-test (Fisher's exact test). 
In all comparisons value of p<0.05 was statisti-
cally signi�cant.

 Results: Mean age of participants was 64 
years at the time of inclusion in the study, men 
were (80.5%), studied population was slightly 
overweight (BMI – 26.1) and the duration of 
COPD was nearly 6 years. Pulmonary function in 
stable condition shown moderate to severe air-
way obstruction (mean FEV1 – 51.1% pred.) 
(table 1).
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Табл. 1. Демографска характеристика на пациентите.

Men
Women 
Age (years)
Body weight (kg)
Height (cm)
BMI (kg/m2)
Duration of COPD (years)
Mean hospital stay (days)
Spirometry values (mean):
FEV1 (L)
FEV1 % predicted
FVC (L)
FVC % predicted
FEV1/FVC

70 (80.5%)
17 (19.5%)

63.7±8
73.2±19

167.7±8.5
26.1±6.1

5.83±6
6.2

 
1.43

51.1%
2.63
73%
52.9

Table 1: Demographic data of patients.

 Мъже 
Жени 
Възраст (години)
Телесно тегло (кг)
Ръст (сантиметри)
ИТМ (кг/м2)
Давност на ХОББ (години)
Среден болничен престой (дни)
Спирометрични показатели (средна стойност):
ФЕО1 (L)
ФЕО1 % от предвиденото
ФВК (L)
ФВК % от предвиденото
ФЕО1/ФВК

70 (80.5%)
17 (19.5%)

63.7±8
73.2±19

167.7±8.5
26.1±6.1

5.83±6
6.2

 
1.43

51.1%
2.63
73%
52.9



38

 Анализираните хоспитализации са в рам-
ките на две годишен период на проследяване. 
От общо 214 обостряния на ХОББ, според 
клиничната презентация, с вероятно небакте-
риален причинител са 57, с вероятно бактери-
ален причинител са 143 (според критериите 
на Anthonisen: I-ви тип – 80 и II-ри тип – 63), а в 
14 от случаите има рентгенологични и физи-
кални данни за новопоявил се пневмоничен 
инфилтрат. Сравнихме стойностите на CRP в 
зависимост от типа на обострянето при по-
стъпване в болница и след лечение (табл. 2; 
фиг.1 – а, б). Съществува статистически досто-
верна разлика в стойностите на CRP между 
пациентите с вероятно небактериална и ве-
роятно бактериална екзацербация при по-
стъпване (12.55 mg/L срещу 68.86 mg/L; 
t=-4.201; p=0.001) и след лечение (3.72 mg/L 
срещу 14.84 mg/L; (t=-2.509; p=0.015). Досто-
верна е разликата при пациентите с вероятно 
небактериална екзацербация и пневмония 
както при постъпване (12.55 mg/L срещу 
162.18 mg/L; t=-8.385; p=0.001), така и при 
изписване от болница (3.72 mg/L срещу 15.32 
mg/L; t=-3,524; p=0.002). При пациентите с 
пневмония CRP е по-висок отколкото при тези 
с екзацербация и гнойни храчки, но без рент-
генови данни за консолидация на белодроб-
ния паренхим (I-ви и II-ри тип по Anthonisen) – 
в деня на хоспитализацията,  съответно 162.18 
mg/L срещу 68.86 mg/L (t=-3.636; p=0.001). 
След лечение стойностите на CRP са почти ед-
накви в двете групи – 15.32 mg/L за пневмо-
ничните срещу 14.84 mg/L за непневмонич-
ните екзацербации; t= -0.099; p=NS. 

 Analised hospital admissions come from 
two-year follow-up period. According to clinical 
presentation 214 COPD exacerbations were 
devided to probably non-bacterial – 57, probab-
ly bacterial – 143 (according to the criteria of 
Anthonisen: I-st type – 80 and II-nd type – 63), 
and pneumonic – 14 cases with physical and X-
ray evidence of an emerging pulmonary in�ltra-
te. The mean values of CRP according to the type 
of exacerbations at the day of hospital admission 
and after treatment were compared (table 2; 
�gure 1 - a, b). There was a statistically signi�cant 
difference in the CRP levels between patients 
with probably non-bacterial and probably bac-
terial exacerbation upon admission (12.55 mg/L 
against 68.86 mg/L; t=-4.201; p=0.001) and after 
treatment (3.72 mg/L against 14.84 mg/L; (t = -
2.509; p=0.015); among patients with probably 
non-bacterial exacerbation and pneumonia 
both at admisson (12.55 mg/L at 162.18 mg/L; t = 
-8.385; p=0.001), and at hospital discharge (3.72 
mg/L versus 15.32 mg/L; t= -3.524; p=0.002). In 
patients with pneumonia CRP was higher than in 
those with an acute exacerbation and purulent 
sputum but without X-ray data for lung paren-
chyma consolidation (Anthonisen type I and II) – 
162.18 mg/L vs. 68.86 mg/L (t = -3.636; p=0.001) 
at the day of hospitalization. CRP values were 
similar in both groups after treatment (15.32 
mg/L versus 14.84 mg/L; t= -0.099; p=NS).

Табл. 2. Средни стойности на CRP в зависимост от типа на екзацербацията.

Вероятно 
небактериална 
екзацербация 

(Anthonisen III) (n=57)

12.55 ±17.03

3.72 ±3.22

CRP преди 
лечение (mg/L)

CRP след 
лечение (mg/L)

Вероятно 
бактериална 

екзацербация 
(Anthonisen I и II) (n=143)

68.86 ±85.09

14.84 ±24.41

 
Пневмония 

(n=14)

162.18 ±112.48

15.32 ±13.12

 
р-стойности 

между групите

0.001 � � �

 NS �0.015 �; 0.002 �;

p-стойности след прилагане на One-way ANOVA с множествени сравнения по Bonferroni: 
между: 
� вероятно небактериална и вероятно бактериална екзацербация; 
� вероятно небактериална екзацербация и пневмония; 
� вероятно бактериална екзацербация и пневмония.

Table 2: Mean values of CRP in different type of exacerbations.

Probably 
non-bacterial 
exacerbation 

(Anthonisen III) (n=57)

12.55 ±17.03

3.72 ±3.22

CRP at admission 
(mg/L)

CRP after treatment 
(mg/L)

Probably 
bacterial 

exacerbation  
(Anthonisen I и II) (n=143)

68.86 ±85.09

14.84 ±24.41

 
Pneumonia 

(n=14)

162.18 ±112.48

15.32 ±13.12

 
р-values

0.001 � � �

0.015 �; 0.002 �; NS �

p-values according to One-way ANOVA with multiple Bonferroni comparisons: 
between:  
� probably non-bacterial and probably bacterial exacerbation;
� probably non-bacterial exacerbation and pneumonia; 
� probably bacterial exacerbation and pneumonia.
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 Когато екзацербациите се разделят в посо-
чените по-горе три типа, то пациентите с ком-
пютър томографски доказани бронхиектазии 
(БЕ) (49.2% от обострянията) имат по-високи 
стойности на CRP в сравнение с пациентите 
без такива, независимо от типа на обостряне-
то, като тези разлики са статистически несиг-
нификантни (p>0.05) (табл. 3). При пациентите 
с бронхиектазии са регистрирани само 3 
пневмонии, при които CRP е по-нисък в срав-
нение с болните без бронхиектазии, но мал-
кият им брой не позволява статистическа об-
работка на данните.

 Patients with computed tomography proven 
bronchiectasis (BE) (49.2% of all exacerbations) 
had higher levels of CRP as compared with those 
without regardless of the type of exacerbation, 
and these differences are statistically nonsigni-
�cant (p>0.05) (table 3). Only 3 pneumonias 
were registered in patients with bronchiectasis 
and CRP was lower than in patients without 
bronchiectasis but their small number did not 
allow statistical processing.
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Фиг. 1. Стойност на CRP в зависимост от типа на обостряне.
Fig. 1. CRP values according to type of exacerbation.

original articles
COPD EXACERBATIONS 
AND C-REACTIVE PROTEIN

Thoracic Medicine
Volume VII, Issue 4
December 2015



40

 Установихме, че средната стойност на CRP 
преди лечение нараства значимо от III-ти към 
I-ви тип обостряне според критериите на 
Anthonisn (p=0.001). След лечение разликите 
не показват статистическа достоверност, въп-
реки еднопосочната промяна (табл. 4; фиг. 1 
– в, г).

 При 41 (19.2%) от всички 214 екзацербации 
има доказан ППМ в спонтанно отделена храч-
ка. Микробният спектър се доминира значи-
телно от Грам-отрицателните микроорга-
низми (85.4%) (табл. 5). Девет от 11 изолата 
Pseudomonas aeruginosa са доказани по вре-
ме на екзацербации при четирима пациенти, 
които са колонизирани с този микроорга-

 The average CRP levels before treatment 
increased signi�cantly from Anthonisn type III to 
Anthonisn type I exacerbation (p=0.001). Diffe-
rences showed no statistical reliability after treat-
ment although unidirectional changes (table 4; 
�gure 1 – c, d).

 In 41 (19.2%) of all 214 exacerbations PPMs 
was proven in spontaneous sputum. Microbial 
spectrum was dominated exclusively by Gram 
negative organisms (85.4%) (table 5). Nine out of 
11 Pseudomonas aeruginosa isolates were 
proven during exacerbations in four patients 
who were colonized with this microorganism 
(the same microorganisms were found in spu-

Табл. 3. Средни стойности на CRP в зависимост от типа екзацербация и наличието на бронхиектазии (БЕ).

Вероятно 
небактериална 
екзацербация 
(Anthonisen III)

CRP преди 
лечение (mg/L)

CRP след 
лечение (mg/L)

Вероятно 
бактериална 

екзацербация 
(Anthonisen I и II)

 Пневмония 

с БЕ

17.72

4.02

без БЕ

64.94

15.97

с БЕ

70.18

15.41

без БЕ

169.45

16.67

с БЕ

137.94

10.81

Table 3. Mean CRP values according to type of exacerbation and presence of bronchiectasis (BЕ).

Probably 
non-bacterial 
exacerbation  

(Anthonisen III)

CRP at admission 
(mg/L)

CRP after treatment 
(mg/L)

Probably 
bacterial 

exacerbation
(Anthonisen I и II)

 Pneumonia

With BE

17.72

4.02

Without BE

64.94

15.97

With BE

70.18

15.41

Without BE

169.45

16.67

With BE

137.94

10.81

Табл. 4. Средни стойности на CRP в зависимост от типа екзацербация по Anthonisen.

CRP преди 
лечение (mg/L)

CRP след 
лечение (mg/L)

 
р-стойности 

между групите

0.001 � � �

NS � � �

I-ви тип

73.36

15.14

II-ри тип

58.92

12.68

 III-ти тип

12.55

3.72

Тип екзацербация по Anthonisen

p-стойности след прилагане на One-way ANOVA с множествени сравнения по Bonferroni: 
между: 
� I и II тип; 
� II и III тип; 
� I и III тип екзацербации.

Table 4. Mean values of CRP in different type of exacerbations according to Anthonisen criteria.

CRP at admission
(mg/L)

CRP after treatment 
(mg/L)

 

р-values

0.001 � � �

NS � � �

Type I

73.36

15.14

Type II

58.92

12.68

 Type III 

12.55

3.72

Type of exacerbation according to Anthonisen criteria

p-values according to One-way ANOVA with multiple Bonferroni comparisons: 
between: 
� type I and II; 
� type II and III; 
� type I and III.
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низъм (открива се в храчките им и в стабилно 
състояние). Процентът на изолатите ППМ е 
най-висок при Anthonisen тип I екзацербация 
(31.9%), следван от Anthonisen тип II (26%) и 
най-нисък при Anthonisen тип III (8.6%) като 
разликата е статистически значима (χ2=6.944; 
р=0.031). От друга страна при пневмониите и 
при обострянията с гнойни храчки (Anthoni-
sen тип I и II) честотата на патогенните микро-
организми в храчка е сходна (съответно 30.8% 
и 30.2%) и сигнификантно по-висока от обос-
трянията без гнойни храчки (Anthonisen тип 
III) – 5.3% (χ2=9.882; р=0.007). 

 Сравнихме средните стойности на CRP при 
пациенти с екзацербация и липса на гнойни 
храчки (n=57) и пациенти в стабилно състо-
яние (n=49). Средно стойността на CRP при 
постъпване в болница по повод вероятно 
небактериално (според клиничната изява) 
обостряне е 12.54 mg/L срещу 6 mg/L за паци-
енти в стабилно състояние. Тази разлика е 
статистически достоверна (t=2.519; p=0.014). 
След лечение при същите пациенти CRP е 3.72 
mg/L и разликата с пациенти в стабилно със-
тояние е несигнификантна (р=0.66). От тези 
данни може да се направи извода, че систем-
ното възпаление, оценено със стойността на 
CRP нараства и при небактериални обостря-
ния, и след лечение бързо се възстановява до 
нивата на стабилно състояние.  
 CRP след лечение, но в рамките на болнич-
ния престой, при пациенти с екзацербация и 
гнойни храчки (14.82 mg/L; р=0.014) и пневмо-
ния (15.32 mg/L; р=0.001), е значимо по-висок 
отколкото при стабилно състояние (6 mg/L). 
Вероятно в тези случаи е необходимо по-
дълго време до достигане на нивата на сис-
темно възпаление, характерни за стабилна 
ХОББ. Средният болничен престой не се раз-
личава в зависимост от типа екзацербация. 
 Обсъждане: В проучване на Hurst и сътр. 
от 2006 година, от общо 36 изследвани марке-
ра на възпаление, CRP показва най-висока 
способност да разграничи екзацербация на 
ХОББ от ежедневна вариация на симптомите, 
когато се комбинира с диспнея, увеличен 
обем на храчките или гнойния им вид. Авто-
рите доказват по-високата му стойност при 
бактериален причинител на обострянето (5). 

tum in stable state, too). The percentage of PPMs 
is highest in Anthonisen type I exacerbation 
(31.9%) followed by Anthonisen type II (26%) 
and lowest in Anthonisen type III (8.6%) and the 
difference was statistically signi�cant (χ2=6.944; 
p=0.031). On the other hand, the incidence of 
PPMs in sputum in cases with pneumonia and 
exacerbations with purulent sputum but with-
out consolidation (Anthonisen type I and II) was 
similar (30.8% and 30.2%) but signi�cantly high-
er than exacerbations without purulent sputum 
(Anthonisen type III) – 5.3% (χ2=9.882; p=0.007).

 The mean CRP values in patients with exa-
cerbation and lack of purulent sputum (n=57) 
and patients at steady state (n=49) were also 
compared. In probably non-bacterial exacer-
bations according to the clinical manifestation 
the mean value of CRP at the day of hospital 
admission was signi�cantly higher (12.54 mg/L) 
than in patients in stable condition (6 mg/L) 
(t=2..519; p=0.014). CRP after treatment of the 
former patients was 3.72 mg/L and the difference 
with the patients in a stable condition was 
nonsigni�cant (p=0.66). It can be concluded that 
systemic in�ammation measured by CRP values 
increases in nonbacterial exacerbations and 
quickly decreases after treatment to the levels of 
stable condition.

 CRP after treatment of patients with acute 
exacerbation and purulent sputum (14.82 mg/L; 
p=0.014) and pneumonia (15.32 mg/L; p=0.001) 
was signi�cantly higher than in steady-state (6 
mg/L). Probably in these cases it is necessary a 
longer time to reach the levels of systemic 
in�ammation characteristic of stable COPD. The 
average hospital stay did not differ depending 
on the type exacerbation.

 Discussion: In a study of Hurst et al. by 2006 a 
total of 36 markers of in�ammation was studied 
and CRP showed the highest ability to distin-
guish COPD exacerbation from daily symptoms 
variation when combined with dyspnoea, incre-
ased sputum volume or purulent sputum. The 
authors con�rmed higher values of this biomar-
cer in cases of bacterial exacerbations (5). CRP is 
routinely apply in clinical practise in patients 

Табл. 5. Бактериални видове, доказани в материали 
от долни дихателни пътища (храчка) при 26 пациента с ХОББ.

 ППМ в храчка 
Pseudomonas aeruginosa 
Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus in�uenzae 
Enterobacter spp. 
Acinetobacter baumannii 
Klebsiella spp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
Escherichia coli 
Proteus spp. 
Morganella morganii 
Staphylococcus aureus 
Serratia marcescens 

Брой изолати (n=41)
11
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1

Тable 5. Bacterial species proven in lower respiratory 
tract materials (sputum) at 26 patients with COPD.

 PPMs in sputum  
Pseudomonas aeruginosa 
Streptococcus pneumoniae 
Haemophilus in�uenzae 
Enterobacter spp. 
Acinetobacter baumannii 
Klebsiella spp. 
Stenotrophomonas maltophilia 
Escherichia coli 
Proteus spp. 
Morganella morganii 
Staphylococcus aureus 
Serratia marcescens 

Number of isolates  (n=41)
11
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
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Поради достъпността му рутинно го прилага-
ме при пациенти с клинични данни за 
екзацербация.
 Резултатите от нашето прочване са съпос-
тавими с тези, на Soler и сътр., които също 
установяват, че стойността на CRP е значимо 
по-висока при пациентите с гнойни храчки в 
сравнение с тези без такива при постъпване в 
болница по повод екзацербация на ХОББ (11.6 
mg/dL срещу 5.3 mg/dL, p=0.006), както и на 
третия ден от лечението (2.7 mg/dL срещу 1.2 
mg/dL, p=0.01) и може да се използва като 
допълнителен маркер за липсата на бактери-
ална инфекция (10). Пациентите с негнойни 
храчки в цитираното проучване не получават 
антибактериално лечение и това не увелича-
ва риска за последващо обостряне. Интере-
сен е фактът, че се наблюдава повишена 180-
дневна смъртност при по-високо системно 
възпаление, оценено чрез изходните стойно-
сти на CRP и прокалцитонин – маркери, които 
обичайно не се използват за оценка на риска 
от смъртност (10).   
 Класическите критерии на Anthonisen за 
определяне необходимостта от антибактери-
ално лечение при обостряне на ХОББ са ва-
лидни и до днес. Нашето проучване потвърж-
дава най-високи нива на възпаление, оценени 
със стойността на CRP, при пациентите с I-ви 
тип обостряния (с наличие на гнойни храчки) 
– 73.36 mg/L, а най-ниски при III-ти тип (без 
гнойни храчки) – 12.55 mg/L. В проучване на 
Stolz и сътр. сред 167 пациенти с екзацерба-
ция на ХОББ  (средна възраст 70 години;  ФЕО1 
39.9±16.9% от предвиденото), CRP също по-
казва сигнификантно по-високи стойности 
при Anthonisen тип I (35.3 (9.6–70.9) mg/L) в 
сравнение с Anthonisen тип II (18.6 (4.4–52.8) 
mg/L) и Anthonisen тип III (12.6 (3.7–39.4) mg/L) 
(p=0.003) и при лека до умерено тежка ХОББ 
(43–50.6 mg/L) в сравнение с тежка и много 
тежка (12.9–13.4 mg/L) ХОББ (p=0.011). В 
противовес с цитираното по горе изследване 
на Soler, според Stolz и сътр. стойността на 
този маркер при обостряне не е фактор за 
краткосрочна и дългосрочна прогноза (12). 
 В съвременната литература също се деба-
тира относно въпроса дали пневмониите при 
пациенти с ХОББ да се отнасят към острите 
екзацербации. Често на първоначалната 
рентгенография не се установява консолида-
ция на паренхима, която се открива при по-
следващи по-детайлни изобразителни мето-
ди (4). В проспективно обсервационно проуч-
ване на Steer и сътр. (11) са включени 920 
пациенти хоспитализирани с екзацербация 
на ХОББ. Авторите установяват висока честота 
на белодробен рентгенов инфилтрат (в близо 
една трета от пациентите). Тези пациенти са 
по-възрастни, имат малко по-високи стойнос-
ти на ФЕО1 и по-често имат нужда от асистира-
на вентилация. Общата болнична смъртност 
сред проучваните пациенти е 10.4% и е по-
висока при пневмоничните екзацербации 
(20.1%) спрямо непневмоничните (5.8%) 

with clinical evidence of exacerbation due to its 
accessibility. 

 Our results are comparable to those of Soler 
et al. who found that the value of CRP was 
signi�cantly higher in patients with purulent 
sputum compared to those without at the day of 
hospital admission due to exacerbation of COPD 
(11.6 mg/dL versus 5.3 mg/dL, p=0.006) and on 
the third day of treatment (2.7 mg/dL at 1.2 
mg/dL, p=0.01). CRP can be used as an additional 
marker to the absence of bacterial infection (10). 
Patients with non-purulent sputum in this study 
did not receive antimicrobial therapy and this 
did not increase the risk of a subsequent 
exacerbation. An interesting fact is the increased 
180-day mortality in patients with higher sys-
temic in�ammation as measured by baseline 
CRP and procalcitonin which are not usually used 
to assess the risk of mortality (10).

 Classic Anthonisen criteria for determining 
the need of antibacterial therapy in COPD 
exacerbations are still valid. Our study con�rms 
the highest levels of in�ammation measured by 
CRP in patients with exacerbations type I 
(presence of purulent sputum) – 73.36 mg/L, and 
the lowest in type III (without purulent sputum) – 
12.55 mg/L. In study of Stolz et al. among 167 
patients with COPD exacerbation (mean age 70 
years; FEV1 39.9±16.9% pred.) CRP was also 
signi�cantly higher in Anthonisen type I exacer-
bations (35.3 (9.6-70.9) mg/L) compared to 
Anthonisen type II (18.6 (4.4-52.8) mg/L) and 
Anthonisen type III (12.6 (3.7-39.4) mg/L) 
(p=0.003) and also in mild to moderate COPD 
(43-50.6 mg/L) compared with severe and very 
severe COPD (12.9-13.4 mg/L) (p=0.011). In 
contrast to Soler's study, according to Stolz et al. 
the value of this biomarker in exacerbation was 
not associated with short and long term prog-
nosis (12).

 In current literature is also debated on whe-
ther pneumonia in patients with COPD can be 
classi�ed as an acute exacerbation. The initial X-
ray often does not show consolidation of the 
lung parenchyma which can be found with more 
detailed imaging methods (4). In a prospective 
observational study of Steer et al. (11) are 
included 920 patients hospitalized with an acute 
exacerbation of COPD. The authors found a high 
incidence of lung X-ray consolidation (in almost 
one third of the patients). These patients have 
been older, with slightly higher values   of FEV1 
and more often required assisted ventilation. 
Common in-hospital mortality was 10.4%, high-
er in pneumonic exacerbations (20.1%) than in 
non-pneumonic exacerbations (5.8%) (р<0.001) 
according to same article. In our patients the 
incidence of pneumonia was less frequent – only 
14 of 214 exacerbations (6.5%) had a new conso-
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(р<0.001). При нашите пациенти честотата на 
пневмониите е много по-малка – само в 14 от 
214 екзацербации (6.5%) се доказва нова кон-
солидация на белодробния паренхим на 
рентгенография. Установената от нас по-
висока стойност на CRP при наличие на пнев-
мония подкрепя по-изразеното системно въз-
паление в тези случаи. Пациентите с пневмо-
ния имат по-висок ФЕО1 (1.59 L – 60%) спрямо 
тези без (1.24 L – 46%) (p<0.05). 
 Общата честота на микробиологично до-
казаните причинители на обостряне в нашето 
проучване е 19.2% и се доближава до цити-
раните в литературата около 30% (2) само в 
случаите с наличие на гнойни храчки. Пре-
обладаващият дял на Грам-отрицателните 
причинители, и в частност – Pseudomonas, се 
докладва и от други автори, анализиращи 
обостряния при пациенти с умерена към 
тежка бронхообструкция (2, 7). 
 Заключение: CRP е маркер на възпаление, 
който може да служи като допълнителен 
ориентир за необходимостта от антибактери-
ално лечение при екзацербации на ХОББ. 
Предимството му е в достъпността и бързи-
ната на получаване на резултата за разлика от 
микробиологичното изследване. При анали-
зираните от нас болни той е значимо по-висок 
при пациентите, които изискват антибиотич-
но лечение според критериите на Anthonisen 
– тези с I-ви и II-ри тип екзацербации, както и 
очаквано при тези с пневмония. При тези 
болни значимо по-често се изолират патоген-
ни бактерии в храчка, което обосновава анти-
биотична употреба именно в посочените слу-
чаи. 
 Времето за достигане на системното въз-
паление, характерно за стабилна ХОББ, е по-
кратко за небактериалните обостряния – 
стойностите при изписване от болница са 
съпоставими с тези извън екзацербация.

lidation of the lung parenchyma on radiography. 
Higher values of CRP in the presence of pneu-
monia supports more expressed systemic in�a-
mmation in these cases. Patients with pneumo-
nia have a higher FEV1 (L 1.59 - 60%) compared 
to those without pneumonia (1.24 L - 46%) (p 
<0.05).

 The overall incidence of microbiologically 
proven patogens as a causes of exacerbation in 
our study was 19.2% and it was close to the cited 
in the literature about 30% (2) only in the cases of 
purulent sputum. The prevalence of Gram-nega-
tive pathogens, in particular – Pseudomonas, has 
been reported also by another authors analyzing 
exacerbations in patients with moderate to 
severe airway obstruction (2, 7).

 Conclusion: CRP is an in�ammatory marker 
which can serve as an additional marker to the 
need for antibacterial treatment of COPD 
exacerbations. The advantage is its accessibility 
and the short time to obtain result as opposed to 
microbiological testing. In our study it was 
signi�cantly higher in patients who required 
antibiotic treatment according to the criteria of 
Anthonisen, i.e. those with type I   and II of exacer-
bations and as it was expected in those with 
pneumonia. In these patients pathogenic 
bacteria were isolated from sputum signi�cantly 
more frequently which justi�es antibiotic use in 
these cases.  

 Time to reach systemic in�ammation charac-
teristic of stable COPD is shorter for nonbacterial 
exacerbations – the values of CRP at discharge 
from hospital are comparable to those in stable 
state.
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