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Резюме
 Цел: Да се проучи връзката между кислородната сатурация измерена чрез пулсов окси-
метър (SpO₂) и резултатите от спирометрията, хоспитализациите, коморбидностите, нетрудоспо-
собността и директните разходи при пациенти с ХОББ.
 Методи: Едногодишно проучване при пациенти с ХОББ. Използвани бяха измерените при 
постъпването стойности за SpO₂. Събрана бе информация за медицинската история, броя на 
хоспитализациите за последните 12 месеца, съпътстващите заболявания, нетрудоспособността и 
разходите. 
 Резултати: От 354 изследвани, 278 (78.5%) бяха мъже. Средната възраст беше 68±10 годи-
ни. Според данните за SpO₂ те бяха разделени на 2 групи: група 1 със SpO₂ < 89% и група 2 със SpO₂ ≥ 
89%. В група 1 беше установено средно ниво на ФЕО₁ – 30±12% от предвидената стойност, спрямо 
45±17% за група 2. Почти всички пациенти в група 1 бяха с ФЕО₁ под 50% - 93.9% спрямо 62.1% за 
група 2 (t=8.2, p<0.001). В група 1 имаше повече пациенти с няколко хоспитализации за годината – 
34.7% спрямо 22.7% (t=6.5, p<0.001), по-голяма честота на съпътстващи сърдечно-съдови заболя-
вания (ССЗ) – 87.8% в група 1 спрямо 79.7% в група 2 (t=1.95, p>0.05). В група 1 преобладаваха пенси-
онерите по болест и безработните – 23.5%. Общите разходи за пролежаването в група 1 бяха 458€ 
спрямо 431€ в група 2. Болничната смъртност при пациентите бе – 2.6% в група 1 и 0.4% в група 2 
(p<0.05).
 Заключение: Пациентите със SpO₂<89% се характеризират с по-ниски показатели на 
ФЕО₁, по-честа нужда от хоспитализации поради екзацербация на ХОББ, по-висок процент на ССЗ, 
по-голям дял на нетрудоспособност, по-големи разходи и по-висока смъртност.
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PULSE OXIMETRY IN EVALUATION 
OF COPD PATIENTS 

AND NEED FOR LONG-TERM 
OXYGEN THERAPY

Abstract
 Aim: To study the relationship between oxygen saturation measured with pulse oximeter (SpO₂) 
and spirometry results, hospitalizations, comorbidities, working disability and disease cost in patients 
with COPD.
 Methods: One-year follow up of patients with COPD. Oxygen saturation was measured after 
hospital admission using pulse oximeter. Information was gathered about medical history, number of 
hospitalizations for the last 12 months, comorbidities, disability and costs. 
 Results: From 354 patients included in the study 278 (78.5%) were men. Mean age was 68±10 
years. Patients were divided into two cohorts based on their SpO₂ levels: cohort 1 with SpO₂<89% and 
cohort 2 with SpO₂ ≥89%. Mean FEV₁ in group 1 was 30±12% of the predicted value versus 45±17% in 
group 2. Almost all of the patients in group 1 were with FEV₁ below 50% - 93.9% versus 62.1% in group 2 
(t=8.2, p<0.001). In group 1 there were more patients with 2 or more hospitalizations for the year – 34.7% 
versus 22.7% (t=6.5, p<0.001), higher frequency of cardiovascular comorbidities (CVC) – 87.8% in group 1 
versus 79.7% in group 2 (t=1.95, p>0.05). In group 1 unemployed and retired due to disability prevailed 
with 23.5%. Total costs for hospital treatment in group 1 were 458€ versus 431€ in group 2. In hospital 
mortality was 2.6% in group 1 and 0.4% in group 2 (p<0.05).
 Conclusion: Patients with SpO₂ < 89% are characterized with lower FEV₁, more frequent need of 
hospitalizations due to COPD exacerbation, higher percentage of CVC, higher frequency of disability, 
higher costs and mortality.

Keywords: 
pulse oximetry, COPD evaluation, Long-term oxygen therapy
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ПУЛСОВАТА ОКСИМЕТРИЯ 
ПРИ ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ 

С ХОББ И НУЖДАТА ОТ 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ДОМАШНА 

КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ

Въведение
 Пациентите с хронична обструктивна бе-
лодробна болест (ХОББ) и тежка хипоксемия в 
покой имат лошо качество на живот и се ха-
рактеризират с повишена смъртност (1, 3). 
Преживяемостта при тези пациенти може да 
бъде подобрена с използването на продължи-
телна домашна кислородотерапия (ПДКТ) (6). 
В допълнение към кръвно-газовия анализ 
пулсовата оксиметрия е метод за оценка на 
кислородната сатурация и нуждата от ПДКТ (8, 
11). Методът е достъпен, лесен и евтин, и може 
да се използва заедно с други показатели за 
бърза оценка на състоянието.
Цел
 Да се проучи връзката между кислород-
ната сатурация измерена чрез пулсов оксиме-
тър (SpO₂) и резултатите от спирометрията, 
хоспитализациите, коморбидностите, нетру-
доспособността и директните разходи при 
пациенти с ХОББ.
Методи
 Проследени бяха 354 пациенти с ХОББ за 
период от една година. Кислородната сатура-
ция бе измерена след постъпването в болни-
ца с помощта на пулсов оксиметър. Събрана 
бе информация за медицинската история, 
броя на хоспитализациите за последните 12 
месеца, съпътстващите заболявания, нетру-
доспособността и разходите. Пациентите бяха 
разделени в две групи в зависимост от резул-
татите от SpO₂ и други индикатори. Статисти-
ческият анализ бе осъществен с помощта на 
SPSS 16.0.
Резултати
 Общо 354 пациента бяха включени в про-
учването. Средната възраст бе 68±10. Мъжете 
бяха 78.5% (табл.1). Пациентите бяха разделе-
ни на две групи според стойностите на SpO₂ – 
група 1 със SpO₂<89% и група 2 със SpO₂≥89%. 
Не се наблюдаваха значими разлики в двете 
групи по отношение на възраст и пол.

 Нетрудоспособността поради заболяване 
бе проучена, като процентът на безработ-
ните и пенсионирани поради заболяване бе 
значимо по-висок в група 1 – 23.5%, спрямо 
8.6% в група 2 (p<0.05). Този висок процент се 
свързва още и с по-млада възраст – 73.9% от 
безработните пациенти или тези с нетрудо-
способност поради заболяване в група 1 са 
били под 60 годишна възраст (p<0.05) (фиг. 1).

Introduction
 Patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) with severe resting hypoxemia 
have poor quality of life and higher mortality (1, 
3). Survival in these patients could be improved 
with long-term oxygen therapy (LTOT) (6). In 
addition to arterial blood gas analysis pulse oxi-
metry is method for assessment of oxygen satu-
ration and the need for long-term oxygen the-
rapy (8, 11). It is accessible, easy and cheap met-
hod, and can be used in combination with other 
indicators for quick evaluation.

Aim
 To study the relationship between oxygen sa-
turation measured with pulse oximeter (SpO₂) 
and spirometry results, hospitalizations, comor-
bidities, working disability and disease cost in 
patients with COPD.

Methods
 One-year follow up of 354 patients with 
COPD. Oxygen saturation was measured after 
hospital admission using pulse oximeter. Infor-
mation was gathered about medical history, 
number of hospitalizations for the last 12 
months, comorbidities, disability and costs. Pati-
ents were divided into two groups based on 
SpO₂ results and other indicators. Statistical 
analysis was performed using SPSS 16.0.

Results
 A total of 354 patients were included in the 
study. Mean age was 68±10. Men predominated 
– 78.5% of all patients (table 1). Patients were 
divided into two cohorts based on their SpO₂ le-
vels: cohort 1 with SpO₂<89%, and cohort 2 with 
SpO₂≥89%. There are no statistically signi�cant 
differences in two cohorts by age and gender.

 Patients' unemployment due to disability 
was studied and the percentage of unemployed 
and retired due to disability was signi�cantly 
higher in cohort 1 – 23.5% versus 8.6% in cohort 
2 (p<0.05). This higher percent is also related 
with younger age – 73.9% of unemployed or 
patients with disability in cohort 1 are under 60 
years (p<0.05) (�gure 1).
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Табл. 1. Разпределение по пол.

 Мъже
Жени
Общо

Средна възраст, години
69±10
66±11
68±10

N
278
76

354

%
78.5
21.5
100

Table 1. Distribution by gender.

 Men
Women
Total

Mean age, years
69±10
66±11
68±10

N
278
76

354

%
78.5
21.5
100

нетрудоспособност поради заболяване
80
70
60
50
40
30
20
10

0
група 1 група 2

възраст под 60 год. и нетрудоспособност

Фиг. 1. Нетрудоспособност поради заболяване.

unemployment due to disability
80
70
60
50
40
30
20
10

0
cohort 1 cohort 2

age under 60 years and disability

Figure 1. Unemployment due to disability.
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original articles По отношение на белодробната функция 
бе открита статистически значима корелаци-
онна зависимост между форсирания експира-
торен обем за 1 секунда (ФЕО₁) и SpO₂ (r=0.29; 
p<0.01). Средната стойност на ФЕО₁ в група 1 
бе значително по-ниска с 30% от предвидена-
та стойност, срещу 45% за група 2. Наблюдава 
се също по-висок процент на пациенти с теж-
ка и много тежка бронхиална обструкция в 
групата с по-ниска SpO₂. 93.9% от пациентите в 
група 1 бяха в 3 и 4 стадии на ХОББ (GOLD 2007) 
спрямо само 62.1% за група 2 (p<0.05) (фиг. 2).

 Хоспитализациите при пациентите с по-
ниска сатурация на кислорода бяха повече. 
Две или повече хоспитализации за изминала-
та година имаха 34.7% от пациентите в група 1, 
спрямо 22.7% в група 2 (p<0.05) (табл. 2). 

 По отношение на съпътстващите заболява-
ния 88.2% от пациентите със SpO₂<89% имаха 
съпътстващи сърдечно-съдови заболявания 
(фиг.3). Болничната смъртност при пациенти-
те е – 2.6% в група 1 и 0.4% в група 2 (p<0.05).

 Regarding to lung function we found statisti-
cally signi�cant correlation between forced expi-
ratory volume in one second (FEV₁) and SpO₂ 
(r=0.29; p<0.01). Mean FEV₁ in cohort 1 was signi-
�cantly lower with 30% of predicted value versus 
45% in cohort 2 (p<0.05). There is also higher per-
centage of patients with severe and very severe 
obstruction in the group 1 with lower SpO₂. 
93.9% of patients in cohort 1 were in stage 3 and 
4 (GOLD 2007) versus only 62.1% in cohort 2 
(p<0.05) (�gure 2).

 Hospitalizations in patients with lower SpO₂ 
were higher. Two or more hospitalizations for the 
last year had 34.7% of patients in cohort 1 versus 
22.7% in cohort 2 (p<0.05) (table 2).

 Regarding to comorbidities 88.2% patients 
with SpO₂<89% had concomitant cardiovascular 
diseases (�gure 3). In hospital mortality is as fol-
lows – 2.6% in cohort 1 and 0.4% in cohort 2 
(p<0.05).
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среден ФЕО₁ стадий III и IV

група 2

Фиг. 2. Белодробна функция в двете групи.

*

*

* p<0.05

cohort 1
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Mean FEV₁ stage III and IV

cohort2

Figure 2. Lung function in two cohorts.

*

*

* p<0.05

Табл. 2. Хоспитализации при пациентите от двете групи. Table 2. Hospitalizations.

SpO₂ < 89% 

1 хоспитализация
≥2 хоспитализации

N
64
34

SpO₂ ≥ 89% 
%

65.3
34.7

N
198
58

%
77.3
22.7

p<0.05
p<0.05

SpO₂ < 89% 

1 hospitalization
≥2 hospitalizations

N
64
34

SpO₂ ≥ 89% 
%

65.3
34.7

N
198
58

%
77.3
22.7

p<0.05
p<0.05

група 1

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
ССЗ ДИАБЕТ

група 2

Фиг. 3. Съпътстващи заболявания в двете групи.

p<0.05

АНЕМИЯ ГЕРБ ДЕПРЕСИЯ

p<0.05

p<0.05
p<0.05 p<0.05

cohort 1

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
CVD DIABETES

cohort 2

Figure 3. Comorbidities.

p<0.05

ANEMIA GERD DEPRESSION

p<0.05

p<0.05
p<0.05 p<0.05



48

 Анализирани бяха директните разходи 
свързани с болничното лечение. При пациен-
тите в групата с по-ниски нива на сатурацията 
разходите бяха по-големи – 458 €, в сравнение 
с 431 € в група 2. Като се има предвид по-висо-
ката честота на хоспитализациите в група 1 
разликата в годишните разходи за лечение 
между двете групи е още по-голяма (табл. 3).

Дискусия
 Пулсовата оксиметрия е широко използ-
ван метод в практиката като неинвазивен 
метод за оценка на кислородната сатурация 
(2). Нашето проучване открива зависимост 
между нивата на SpO₂ и нетрудоспособността, 
по-високия процент на съпътстващи заболя-
вания, хоспитализациите, смъртността и раз-
ходите. Използването на кослородотерапия 
при наличието на показания при пациентите с 
ниски нива на SpO₂ може да намали хоспита-
лизациите поради екзацербация на ХОББ и да 
намали разходите (7).
 Като неинвазивено средство за монитори-
ране на кислородната сатурация пулсовата 
оксиметрия се оказва разумна алтернатива, 
спестяваща честите пункции за определяне 
на артериалните кръвни газове. Въпреки тези 
предимства методът не винаги точно отразя-
ва кислородната сатурация в кръвта (9, 10). 
Методът не заменя кръвно-газовия анализ 
като стандарт за оценка нуждата от ПДКТ (5), 
но може да се използва в допълнение към 
него. Според препоръките при стойности на 
SpO₂ под 92% е необходима оценка на арте-
риалните кръвни газове за оценка на нуждата 
от кислородотерапия (4).
Заключение
 Пулсовата оксиметрия е достъпен и на-
дежден показател за бърза оценка на състоя-
нието. Ниските стойности на сатурацията чес-
то се свързват с по-висок процент на нетрудо-
способност, тежест на ХОББ, съпътстващи 
сърдечно-съдови заболявания, нужда от 
чести хоспитализации, повече разходи и по-
висока смъртност.

 Analysis was performed on patients' costs 
directly related with hospital stay. Mean cost for 1 
hospitalization in group 1 was 458 € versus 431 € 
in cohort 2. As patients in cohort 1 had more hos-
pitalizations per year it is estimated that the cost 
is even higher in one year period (table 3). 

Discussion
 Pulse oximetry is widely used in medical 
practice as an indirect method for evaluation of 
oxygen saturation (2). Our study found relation-
ship between SpO₂ levels and disability, comor-
bidities, hospitalizations, mortality and costs. 
Domiciliary oxygen if indicated in patients with 
low SpO₂ could reduce hospitalizations due to 
exacerbations and added cost (7).

 As a noninvasive tool, it seems reasonable to 
use the pulse oximeter to spare the patient arte-
rial punctures. Unfortunately, this noninvasive 
measurement of oxygen saturation may not 
accurately re�ect arterial saturation (9, 10). The 
method cannot replace arterial blood gas analy-
sis (ABG) as a gold standard for evaluation pati-
ent's need of long term oxygen therapy (5) but 
could be used in addition to ABG. It is recom-
mend that if SpO₂ is lower than 92%, ABG should 
be performed to evaluate the need of LTOT (4).

 
Conclusion
 Pulse oximetry is accessible and reliable 
indicator for quick assessment. Low saturation 
levels are often related with higher percent of 
working disability, higher COPD severity, higher 
percent of concomitant CVD and depression, ne-
ed of frequent hospitalizations, added cost and 
increased mortality.

Табл. 3. Директни разходи за болнично лечение.

Средна цена за хоспитализация
Среден брой хоспитализации

Средна годишна цена за болнично лечение

Група 1
893 лв

1.5
1340 лв

Група 2
840 лв

1.2
1008 лв

p<0.05
p<0.05
p<0.05

Table 3. Direct costs for hospital treatment.

Mean hospital costs
Mean Hospitalizations

Mean annual costs for hospital treatment

Cohort 1
458 €

1.5
687 €

Cohort 2
431 €

1.2
517 €

p<0.05
p<0.05
p<0.05
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