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ЦИРКАДНА ВАРИАБИЛНОСТ 
НА СИМПТОМИТЕ ПРИ СТАБИЛНА ХОББ

Б. Маринов

Катедра по патофизиология, Медицински Университет – Пловдив

Резюме
 Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се характеризира с хетерогенност, 
засягащо различните пациенти по различен начин. В естествената еволюция на ХОББ, определени 
характеристики могат да преобладават и терапевтичното поведение трябва да бъде съобразено с 
това.
 Сутрешните симптоми оказват отражение върху нормалните дейности на пациентите и са 
демонстративно свързани с влошен здравен статус и по-висок риск от екзацербации.
 Въпреки че пациентите с ХОББ често съобщават за лошо качество и нарушения на съня, 
нощните симптоми обикновено не се взимат под внимание при изработване на терапевтичния 
план, независимо, че са свързани с по-тежка диспнея, по-висок риск от екзацербации и приемане 
на повече поддържаща терапия.
 Повече от половината от пациентите съобщават, че изпитват симптоми на ХОББ през 
цялото денонощие, въпреки редовното приемане на поддържащо лечение. Зависимостите между 
нощните, ранните сутрешни и дневните симптоми са запазват при всички възможни техни 
комбинации, независимо от тежестта на обструкцията.
 Пациентите биха предпочели да имат по-добър контрол върху симптомите, които дават 
отражение на качеството им на живот, особено задуха, хроничната кашлица, отделянето на храчки 
и лесната уморяемост. Със съществуващите медикаменти е възможно тази цел да бъде постигната 
единствено чрез правилната комбинация от лекарствени вещества.

Ключови думи: 
ХОББ, циркадна вариабилност, симптоми, обструкция
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CIRCADIAN VARIABILITY 
OF SYMPTOMS IN STABLE COPD

Abstract
 Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized with its heterogeneity that 
affects different patients in different ways. In the natural history of COPD certain features may predomi-
nate and their management should change to re�ect this.
 Morning symptoms impact on patients' normal activities and have been demonstrated to be 
associated with worse health status and a higher risk of COPD exacerbations.
 Even though patients with COPD often report poor sleep quality, night-time symptoms and 
sleep disturbances, the latter are generally not considered in their clinical management despite that the-
se patients have higher risk of exacerbations, experience more severe breathlessness and receive more 
maintenance therapy.
 More than half of the patients experience COPD symptoms throughout the whole 24-hour day, 
despite receiving ongoing treatment for their COPD. The relationship between night-time, early morning 
and daytime symptoms is apparently irrespective of the severity of air�ow obstruction.
 Patients prefer if they could have better control of the symptoms that impact on their life, espe-
cially breathlessness, but also chronic cough, sputum production and general fatigue. With our existing 
treatment, it is clear that this goal can be accomplished by combining different types of therapy.

Keywords: 
COPD, circadian variability, symptoms, obstruction
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ЦИРКАДНА ВАРИАБИЛНОСТ 
НА СИМПТОМИТЕ 

ПРИ СТАБИЛНА ХОББ

 Хроничната обструктивна белодробна бо-
лест (ХОББ) е социално значимо заболяване, 
характеризиращо се с хетерогенност, засяга-
що различните пациенти по различен начин. 
Въпреки че се смята за предотвратимо и лечи-
мо състояние, ХОББ все още се свързва със 
значителен морбидитет и морталитет (7). 
Очаква се честотата на ХОББ да нарастне през 
следващите десетилетия и да се превърне в 
третата причина за смъртност в световен ма-
щаб (8).
 Сред кардиналните симптоми на заболя-
ването са задуха, кашлицата с и без отделяне 
на храчки, хриптенето и стягането в гърдите. 
Натрупват се все повече доказателства, че те-
зи симптоми, характерни за ХОББ, имат съще-
ствено отражение върху ежедневните дей-
ности на пациентите, техния здравен статус и 
качество на живот (15, 18, 20). В естествената 
еволюция на ХОББ, определени характерис-
тики могат да преобладават и терапевтичното 
поведение трябва да бъде съобразено с това. 
Терапевтичният план на всеки индивидуален 
пациент трябва да се определя от симптомите 
и ограниченията, които те налагат.
 В последните издания на GOLD се подчер-
тава важността на отчитането на симптомите в 
общата оценка на пациентите с ХОББ, както и 
необходимостта от определяне на подходящ 
терапевтичен подход, базиран на тях (24). 
Намаляването на симптомите, подобряването 
на здравния статус и предприемането на мер-
ки за стимулиране на физическата активност 
са сред главните терапевтични цели при ста-
билна ХОББ. 
 Пациентите с ХОББ имат общо намалено 
качество на живот, особенo що се отнася до  
белодробните симптоми (22). От всички паци-
енти с ХОББ 60% докладват за известни огра-
ничения в ежедневните си дейности, 45% са 
нетрудоспособни, а 75% срещат затруднение 
да се изкачват по стълби (19). На базата на тези 
данни Calverley (4) обобщава основните непо-
срещнати нужди на пациентите с ХОББ като:
 - По-ефективна диагностика и първична про-
филактика;
 - По-добър контрол на симптомите;
 - По-малко екзацербации;
 - Забавянето на прогресията на заболява-
нето;
 - По-добра преживяемост;
 - По-малко системно засягане в следствие 
на ХОББ и по-нисък коморбидитет.
 Някои от тези области заслужават особено 
внимание. Пациентите биха предпочели да 
имат по-добър контрол върху симптомите, 
които дават отражение на качеството им на 
живот, особено задуха, хроничната кашлица, 
отделянето на храчки и лесната уморяемост. 
Със съществуващите медикаменти е възмож-
но тази цел да бъде постигната единствено 
чрез правилната комбинация от медика-
менти.

 Chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) is a socially signi�cant disease. It is 
characteristic for its heterogeneity that affects 
different patients in different ways. Although 
regarded as preventable and treatable condi-
tion, COPD is associated with considerable mor-
bidity and mortality (7). The incidence of COPD is 
expected to rise in the next decades and become 
the third leading cause of death worldwide (8). 

 The hallmarks of the disease include breath-
lessness, cough, increased sputum production, 
wheezing and chest tightness. There is a growing 
body of evidence that these COPD symptoms 
have a considerable impact on patients' daily 
activities, health status and quality of life (15, 18, 
20). In the natural history of COPD certain 
features may predominate and their manage-
ment should change to re�ect this. The treat-
ment plan of an individual patient should be 
guided by the symptoms and disability that they 
cause.

 In the latest editions of Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) the 
importance of considering COPD symptoms in 
the overall assessment of the disease is apparent, 
as well as, the necessity to determine appropri-
ate treatment approaches (24). Reducing symp-
toms, improving health status and increasing 
physical activity are major goals in the manage-
ment of stable COPD.

 The COPD patients have globally impaired 
quality of life especially concerning their lung 
symptoms (22). Of all COPD patients 60% will 
report some limitations in their daily activity, 
with 45% being unable to work and 75% com-
plaining of difficulty climbing stairs (19). On the 
basis of these data, the major unmet clinical 
needs of the COPD patients can be summarized 
as (4):
 - More effective diagnosis and primary preven-
tion;
 - Better symptom control;
 - Fewer exacerbations;
 - Slowing of disease progression;
 - Better life expectancy;
 - Less systemic disease secondary to COPD and 
fewer co-morbidities.

 Some of these areas deserve particular atten-
tion. Patients prefer if they could have better 
control of the symptoms that impact on their 
quality of life, especially breathlessness, chronic 
cough, sputum production and general fatigue. 
With our existing treatment, it is possible that 
this goal can be accomplished by appropriate 
combination of different types of medications.
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editorials Обзервационни проучвания 
 върху симптоми
 В няколко кохортни проучвания, пациен-
тите с ХОББ, които са на поддържаща терапия, 
съобщават, че най-силно изразени са сутреш-
ните им симптоми (12, 17).  Сутрешните симп-
томи оказват отражение върху нормалните 
дейности на пациентите (12, 17, 21) и са демон-
стративно свързани с влошен здравен статус 
и по-висок риск от екзацербации (20, 21). При 
работоспособни пациенти, сутрешните симп-
томи се асоциират с ползването на  сигнифи-
катно повече болнични дни годишно (21).
 В едно проучване на Partridge et al., включ-
ващо 803 пациенти с ХОББ (17), от които 289 с 
тежък ХОББ, се установява, че сутринта е най-
проблемното време от денонощието (фиг. 1). 

 Кашлицата с отделяне на храчки, недости-
гът на въздух и лесната уморяемост са най-
честите сутрешни симптоми. При пациентите 
с тежък ХОББ преобладават недостигът на 
въздух, кашлицата с или без храчки (78%, 63% 
и 60%, съответно). Освен това, 37% от всички 
пациенти и 73% от пациентите с тежък ХОББ 
докладват за съществени проблеми при из-
вършване на сутрешните активности, като 
слизане/изкачване на стълби, обличане, оп-
равянето на леглото, къпане (17).
 Що се отнася до нощните симптоми, едно 
проучване от реалния живот на Price et al. по-
казва, че пациентите, които ги изпитват имат 
сигнификантно влошен здравен статус, пове-
че нарушения по време на сън и завишено 
потребление на здравни ресурси в сравнение 
с пациенти без нощни симптоми (18). Наруше-
нията на нощния сън се докладват от 78% от 
болните (Jenkins Sleep Questionnaire резултат 
>1 определен през последните 28 дни, пред-
шестващи оценката). На фиг. 2  е представена  
пропорцията на пациентите с различни видо-
ве нарушения на съня. 

 Observational studies on symptoms
 In cohort studies, patients with COPD who 
were receiving ongoing treatment reported that 
their symptoms were worst in the morning (12, 
17). Morning symptoms have impact on pati-
ents' normal activities (12, 17, 21) and are osten-
tatiously associated with worse health status and 
a higher risk of exacerbations (20, 21). In the 
working population, morning symptoms were 
also signi�cantly associated with increased loss 
of working days annually (21). 

 In a study by Partridge et al., including 803 
patients with COPD (17), 289 of which with seve-
re disease, it was established that the morning is 
the most bothersome  time of the day (�g. 1). 

  
 Cough with phlegm, breathlessness and easy 
fatigue are the most frequent morning symp-
toms. Patients with severe COPD reported ha-
ving shortness of breath and cough with or with-
out phlegm (78%, 63% and 60%, respectively). 
Despite that 37% of all patients and 73% of 
patients with severe COPD complained of having 
difficulties with their morning activities like clim-
bing stairs, dressing, making bed, washing etc. 
(17).

 With regard to night-time symptoms, a re-
cent real-world study of Price et al. also demons-
trated that patients with night-time symptoms 
had signi�cantly worse health status, more sleep 
disturbances and higher healthcare resource 
utilization than patients without night-time 
symptoms (18). Night-time sleep disturbance 
was reported by 78% of patients (Jenkins Sleep 
Questionnaire score >1 reported in the last 28 
days). Figure 2 illustrates the proportion of pati-
ents reporting various types of sleep disturban-
ce. 

CIRCADIAN VARIABILITY 
OF SYMPTOMS 
IN STABLE COPD

Thoracic Medicine
Volume VII, Issue 4
December 2015

П
ац

ие
нт

и 
/ P

at
ie

nt
s 

(%
)

50
45
40
35
30
25
20
15
10

5
0

Сутрин
Morning

Обед
Midday

Следобед
Afternoon

Вечер
Evening

Нощ
Night

Неопределено
време от деня

No particular
time of day

Не може да
се определи

Difficult to say

37%

46%

4%

11% 9%

16%

21%

27% 25%

34%

28%

17%

9%
7%

Всички ХОББ пациенти / All COPD patients (N=803)

Пациенти с тежък ХОББ / Severe COPD patients (N=289)

Фиг. 1. Изразеност на симптомите според частите на деня. Сутринта е най-проблемното време от денонощието при 37% от всички 
пациенти с ХОББ и 46% от пациентите с тежък ХОББ. За сутрешните симптоми се приемат всички, които се появяват от ставането 
от сън до започването на ежедневните задължения (17).
Fig. 1. Incidence of symptoms regarding the parts of the day. Morning was the most bothersome time of the 24 hour day in 37% of all 
patients with COPD and 46% of the patients with severe COPD. Morning symptoms were pronounced all symptoms that appeared from 
waking up until starting the regular daytime activities (17).



 They also reported that, as the severity of air-
�ow limitation increased, so did the prevalence 
of night-time symptoms (�g. 3).

 Worthy of note is that patients reporting bot-
hersome symptoms at night experienced more 
daytime breathlessness (Medical Research 
Council (MRC) dyspnea scale), had more exacer-
bations within the previous 12 months and were 
receiving more maintenance medications than 
those who did not report such symptoms. Even 
though patients with COPD often report poor 
sleep quality (1), night-time symptoms and sleep 
disturbances, they are generally not considered 
in their clinical management.
 Lung function displays clear circadian varia-
tion in healthy individuals. Ventilation changes 
with sleep onset and with sleep stage, with a 
considerable reduction as individuals move from 

 Същите съобщават и за връзка между вло-
шаване на дихателната им функция и превали-
ране на нощните симптоми (фиг. 3). 

 Следва да се отбележи, че пациентите с 
нощни симптоми изпитват и по-силен задух 
през деня (отчетена чрез MRC скалата), имат 
повече екзацербации в предхождащите 12 
месеца и получават повече поддържащо ле-
чение в сравнение с останалите пациенти. 
Въпреки че пациентите с ХОББ често съобща-
ват за лошо качество на съня (1), и нощни 
симптоми, последните обикновено не се взи-
мат под внимание при изработване на тера-
певтичния план. 
 Дихателната функция демонстрира ясна 
циркадна вариабилност при здрави лица. 
Вентилацията се променя с фазите на съня, 
като се наблюдава значително намаление при  
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Фиг. 2. Типове нарушения на съня и пропорционалното им разпределение според  Jenkins Sleep Questionnaire score (18).
Fig. 2. Types of sleep disturbance and their proportional distribution obtained by Jenkins Sleep Questionnaire score (18).
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Фиг. 3. Честота на нощни симптоми при пациенти с ХОББ, стратифицирани според % предвидената стойност на FEV1.  
Нощните симптоми се увеличават с влошаване на белодробната функция (18).
Fig. 3. Frequency of the night-time symptoms in patients with COPD, strati�ed according to % predicted FEV1. 
Night-time symptoms increase with the worsening of the lung function (18).
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преминаване от повърхностен към дълбок 
сън (2). Като резултат от тези промени дорзал-
ните области на белите дробове остават отно-
сително по-слабо вентилирани.
 Spengler and Shea (23) изследват дихател-
ната функция на 10 здрави доброволци, в буд-
но състояние, в продължение на 41 часа. Те ус-
тановяват сигнификантна циркадна вариа-
билност на FEV1, FEV1/FVC, кортизола и телес-
ната температура. Холинергичният тонус съ-
що има нормален циркаден ритъм с пик през 
нощта, а това само по себе води до огранича-
ване на въздушния поток при пациенти с 
ХОББ.
 През 2014 г. Miravitlles et al. представиха 
резултатите от едно комплексно обзерваци-
онно проучване (16), проведено в 85 клинич-
ни центъра в цяла Европа, като са изследвани 
честотата, тежестта и връзката между нощни-
те, ранните сутрешни и дневните симптоми на 
ХОББ. Проучването ASSESS също така е насо-
чено към установяване на зависимостите 
между 24 часовите симптоми и отражението 
им върху пациента.
 Когато се оценят индивидуалните симпто-
ми, задухът излиза на преден план (71.4% от 
пациентите), следван от кашлица (65.9%), 
отделяне на храчки (59.6%), хриптене (41.4%) 
и стягане в гърдите (32.9%). Честотата и моде-
лът на поява на всеки индивидуален симптом 
варира в рамките на 24 часа (фиг. 4).

 Анализът на връзката между симптоми-
те през различните части на деня показва сиг-
нификантна връзка между всяка потенциална 
комбинация от симптоми (нощни и ранни 
сутрешни; нощни и дневни; ранни сутрешни и 
дневни;  p < 0.001 за всички). Сред пациентите 
с нощни симптоми 94% са и с ранни сутрешни 
симптоми, докато 73.3% от тези с ранни сут-
решни симптоми се представят и с нощни сим-
птоми. Зависимостите между нощните, ранни-
те сутрешни и дневните симптоми са запазват 
при всички възможни комбинации, независи-

light to deep sleep (2). These changes result in a 
relatively limited ventilation in the dorsal region 
of the lung.

 Spengler and Shea (23) examined pulmonary 
function over 41 h in 10 healthy adults who re-
mained in a state of relaxed wakefulness. They 
identi�ed signi�cant circadian variations in FEV1, 
FEV1/FVC, cortisol and core body temperature. 
Cholinergic tone also has a normal circadian 
rhythm with higher levels during the sleeping 
hours, and this can lead to air�ow limitation in 
patients with COPD.

 Recently Miravitlles et al. presented the re-
sults from a more complex observational study 
(16) conducted in 85 clinical centres all over 
Europe, looking at the prevalence, severity and 
relationship between night-time, early morning 
and daytime COPD symptoms. The ASSESS study 
also explored the relationship between 24-hour 
symptoms and other patient-reported outco-
mes.

 When individual symptoms were assessed, 
symptoms related to breathlessness were most 
common (71.4% of patients) followed by cough-
ing (65.9%), bringing up phlegm (59.6%), whee-
zing (41.4%) and chest tightness (32.9%). The fre-
quency and pattern of each individual symptom 
varied throughout the 24-hour day (�g. 4).

 The analysis of the relationships between 
symptoms during each part of the 24-hour day 
showed a signi�cant association for each po-
tential symptom combination (night-time and 
early morning symptoms; night-time and dayti-
me symptoms; and early morning and daytime 
symptoms; all p < 0.001). Among patients with 
night-time symptoms, 94.3% also had early mor-
ning symptoms while 73.3% of those with early 
morning symptoms also had night-time symp-
toms. The relationships between night-time, ear-
ly morning and daytime symptoms were main-
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Фиг. 4. Вариабилност на индивидуалните симптоми, специфични за ХОББ в рамките на денонощието (16).
Fig. 4. Variability of the individual COPD speci�c symptoms in 24 hours (16).
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мо от тежестта на ограничението на въздуш-
ния поток (от леко до тежко; p<0.05 за всички).
 
 Съществува взаимовръзка и между сим-
птомите на ХОББ през различните части на 
деня и различни други аспекти на болестта. 
Установена е статистически значима връзка 
между нощните, ранните сутрешни и дневни-
те симптоми и тежестта на изпитвания задух. 
Средните mMRC стойности са значително по 
високи при пациентите със симптоми в срав-
нение с пациентите без такива във всяка част 
на деня.
 Същият тип зависимост съществува и меж-
ду симптомите и здравния статус, нивата на 
тревожност и депресия и качеството на съня. 
Въз основа на HADS скора (Hospital Anxiety 
and Depression scale) в началото на проучва-
нето 34.5% от пациентите имат тревожност и 
27.6 – депресия. Когато данните се преоценят 
по отношение на симптомите в различните 
части на деня средните HADS скорове за тре-
вожност и депресия се оказват значително по-
високи при пациентите със симптоми. По-
следните имат и по високи CASIS скорове 
(COPD and Asthma Sleep Impact Scale), което 
свидетелства за по-изразено засягане на съ-
ня.
 Повече от половината от пациентите съоб-
щават, че изпитват симптоми на ХОББ през 
цялото денонощие, въпреки редовното при-
емане на поддържащо лечение, а почти 80% 
от болните имат симптоми през най-малко две 
части от деня (фиг. 5).

 Price et al. намират, че пациенти с нощни 
симптоми могат да бъдат открити във всички 
групи по GOLD т.е.  пациентите могат да имат 
нощни симптоми и нарушено качество на съ-
ня, независимо от тежестта на заболяването 
(18).
 Инхалаторните бронходилататори про-

tained for all symptom combinations, irrespecti-
ve of the severity of air�ow limitation (mild to 
very severe, all p<0.05).
 There is a relationship between COPD 
symptoms in each part of the 24-hour day and 
other aspects of COPD. There was a signi�cant 
relationship between nighttime, early morning 
and daytime symptoms and the severity of self-
perceived dyspnea. Mean mMRC grades were 
signi�cantly higher in patients with symptoms 
compared with patients without symptoms in 
each corresponding part of the 24-hour day.

 The same type of relationship was establish-
ed between symptoms and health status, anxi-
ety and depression levels, and sleep quality. Ba-
sed on HADS score (Hospital Anxiety and De-
pression scale) at baseline, 34.5% of patients had 
anxiety and 27.6% had depression. When asses-
sed according to patients with and without 
symptoms in each part of the 24-hour day, mean 
HADS anxiety and depression scores were 
signi�cantly higher in patients with symptoms. 
Patients with symptoms also had signi�cantly 
higher CASIS scores (COPD and Asthma Sleep 
Impact Scale), compared with those without 
symptoms, indicating greater sleep impairment.
 
 More than half of patients reported experi-
encing COPD symptoms throughout the whole 
24-hour day, despite receiving ongoing treat-
ment for their COPD and almost 80% of patients 
had symptoms during at least two parts of the 
24-hour day (�g. 5).

 Price et al. found that patients with night-
time symptoms can be encountered in any of the 
disease GOLD groups е.g. the patients may expe-
rience nigh-time symptoms irrespective of the 
disease group (severity)(18). 
 Inhalatory bronchodilators still have a major 
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дължават да имат централна роля в лечението 
на симптоматичните пациенти с ХОББ (5). β2 
агонистите и антихолинергиците предизвик-
ват бронходилатация посредством различни 
механизми, което е основание за използване-
то им в комбинация (25). Възможно е увели-
чаване на дозата на индивидуалния медика-
мент за постигане на по-голям отговор, но та-
зи стратегия винаги се свързва с по-висок 
риск от поява на нежелани странични реак-
ции.
 Дългодействащите β2-агонисти, като sal-
meterol и formoterol, осигуряват до 12-часова 
бронходилатация (14). Въпреки, че и двата 
медикамента са ефективни β2-агонисти, раз-
личията в химичната им структура обуславят 
различни фармокологични характеристики. 
Salmeterol се свързва първично с β2-рецеп-
тора, но освен това има и втори екзо-център, 
свързването с който увеличава продължи-
телността му на действие (9). Formoterol не 
достига до екзо-центъра, но затова пък има 
силно изразена липофилност към мембрани-
те на гладкомускулните клетки (11), където 
оформя депо и постепенно се освобождава, 
взаимодействайки с β2 рецептора. Това ка-
чество му осигурява дълготрайно ефективна 
концентрация (11).
 Бронходилататорният отговор към анти-
холинергици при пациенти с ХОББ като цяло 
изглежда сходен с този към инхалаторни β2-
рецепторни агонисти. Изборът между двата 
вида медикаменти при тези пациенти се опре-
деля повече от придружаващите заболява-
ния, индивидуалния толеранс и клиничния 
опит на клинициста със съответния медика-
мент. 
 Мускариновите антагонисти се превръщат 
в терапия от първа линия при пациенти с 
ХОББ (5). Тяхната ефективност се обуславя от 
факта, че парасимпатиковият холинергичен 
тонус е главния обратим компонент на об-
струкцията при ХОББ (10). Инхалаторните 
мускаринови антагонисти за лечение на ХОББ 
имат различна продължителност на действие, 
а от там и различни дозови режими.
 Aclidinium bromide е нов, дългодействащ 
мускаринов антагонист, който е подходящ за 
приложение в комбинация с formoterol пора-
ди сходните им 12 часови дозови интервали. В 
допълнение към двойната бронходилатация, 
която изявява тази комбинация, aclidinium 
bromide и formoterol повлияват cAMP с ефект, 
както върху натрупването на мезенхимни 
клетки, така и върху ремоделирането на екс-
трацелуларния матрикс (13). Това би могло да 
обясни допълнителния благотворен ефект на 
тези медикаменти върху белодробната функ-
ция на пациенти с ХОББ.
 Опити за съвместното приложение на ан-
тихолинергици и β2-рецепторни агонисти 
има от повече от 20 години. Известно е че ком-
бинирането им води до по-значим бронхо-
дилататорен ефект, отколкото самостоятел-

role in the treatment of patients with COPD (5). 
Beta 2 agonists and anticholinergics lead to 
bronchodilation due to different mechanisms 
which is a prerequisite for using them in 
combination (25). It is possible to seek better 
response by increasing the dose of the individual 
medication but this strategy always has the risk 
of more adverse reactions.

 Long acting β2 receptor agonists like salme-
terol and formoterol can lead to sustained 12 
hour bronchodilation (14). Despite that both me-
dications are effective, the differences in their 
chemical structure de�ne different pharmaco-
logical characteristics. Salmeterol binds prima-
rily to the β2 receptor but also has a second 
exosite, binding to which increases the duration 
of its action (9). Formoterol does not reach this 
exosite but instead has a strong lipophilicity to-
wards the membranes of the smooth muscle 
cells (23). At that site the formoterol is able to for 
a depot which ensures its sustained release and 
better interaction with the β2 receptor. This cha-
racteristic guarantees its long-lasting and effec-
tive concentration (11).

 Bronchodilation response to anticholinergics 
in patients with COPD is comparable to that exhi-
bited towards β2 receptor agonists. The choice 
between the two groups of medications in these 
patients is determined on the basis of the asso-
ciated diseases and the individual tolerance of 
the patient, as well as the clinical experience of 
the physician with the respective drug.

 Muscarinic antagonists are becoming the 
�rst-line treatment for COPD patients (5). They 
are particularly effective because parasympa-
thetic cholinergic tone seems to be the major 
reversible component of airway obstruction in 
COPD (10). The inhaled muscarinic antagonists 
available for the symptomatic treatment of 
COPD have very different duration of action and, 
hence, dosing regimes.
 Aclidinium bromide is a novel potent, long-
acting inhaled muscarinic antagonist that can be 
used in combination with formoterol due to their 
similar 12 hour dosing interval. In addition to the 
combined bronchodilation aclidinium bromide 
and formoterol involves cAMP affecting both, 
the accumulation of mesenchymal cells and 
extracellular matrix remodeling (13), which may 
explain the bene�cial effect of the drugs on lung 
function in COPD.

 Attempts for the combined use of anticholi-
nergics and β2 receptor agonists have been 
ongoing for more than 20 years. It is known that 
their combination can elicit even greater bron-
chodilation response than either of them alone 
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ното им приложение (3). Ето защо съвместно-
то приложение на антихолинергици и β2-
рецепторни агонисти все по-често се изпол-
зва за успешно поддържащо лечение. Освен 
това приложението на двойна бронходилата-
ция ще подпомогне за по-точно стадиране на 
пациентите с ХОББ. 
 Въпреки придържането към терапията, 
повече от половината пациенти с ХОББ про-
дължават да имат симптоми през цялото де-
нонощие, включително през нощта и рано 
сутрин. Наблюдава се взаимовръзката между 
нощните, ранните сутрешни и дневните симп-
томи, независимо от степента на обструк-
цията. Пациенти със симптоми през която и да 
е част на денонощието също така имат и 
сигнификантно по-лош здравен статус, по-
високи нива на тревожност и депресия, и вло-
шено качество на съня. Това предполага, че 
сегашните терапевтични подходи към паци-
ентите с ХОББ може да не осигуряват адеква-
тен контрол на симптомите, с директен ефект 
върху тяхното качество на живот. Нови препа-
рати, включващи комбинации от дългодейст-
ващи β2 агонисти и дългодействащи мускари-
нови антагонисти с двукратно приложение 
имат потенциала да подобрят контрола на 
симптомите.

 Публикацията се осъществява със съдей-
ствието на АстраЗенека България.

(3). That's why combined application of anticho-
linergic and β2 receptor agonist is frequently 
used as a maintenance treatment. In addition to 
that dual bronchodilation can be bene�cial for 
better grading of the patients with COPD.

 Despite receiving treatment for COPD, more 
than half of the patients continued to have 
symptoms throughout the whole 24-hour day, 
including during the night-time and early mor-
ning periods. The relationship between night-
time, early morning and daytime symptoms was 
observed irrespective of the severity of air�ow 
obstruction. Patients with symptoms during any 
part of the 24-hour day also have signi�cantly 
worse health status, increased anxiety and de-
pression levels and sleep quality. This suggests 
that current approaches to managing COPD may 
not adequately control symptoms, which can 
impact on a patient's quality of life. New formu-
lations, including combination of long-acting β2 
agonists and long acting muscarinic antago-
nists that are administered twice daily, have the 
potential to improve symptom control.

 This article was published with the assistance 
of AstraZeneca Bulgaria.

тема на броя

Торакална Медицина
Том VII, бр.4

декември 2015

ЦИРКАДНА ВАРИАБИЛНОСТ 
НА СИМПТОМИТЕ 

ПРИ СТАБИЛНА ХОББ



17

Книгопис:
References:

1. Agusti A, Calverley PM, Celli B, et al. Characterisation of COPD heterogeneity in the ECLIPSE cohort. Respir Res 2010; 11: 122.
2. Appelberg J, Pavlenko T, Bergman H, et al. Lung aeration during sleep. Chest 2007; 131: 122–129.
3. Bone Р. et al In chronic obstructive pulmonary disease, a combination of ipratropium and albuterol is more effective than 
either agent alone. Chest 1994;105:1411-19.
4. Calverley PMA. COPD: what is the unmet need?  British Journal of Pharmacology 2008; 155: 487–493
5. Cazzola M and Matera MG (2008) Novel long-acting bronchodilators for COPD and asthma. Br J Pharmacol 155:291–299.
6. Cazzola, M.; Matera, M.G. Emerging inhaled bronchodilators: an update. Eur. Respir. J. 2009, 34, 757–769.
7. Decramer M, Janssens W, Miravitlles M: Chronic obstructive pulmonary disease. Lancet 2012, 379:1341–1351.
8. Global Strategy for the Diagnosis, Management and Prevention of COPD, Global Initiative for Chronic Obstructive Lung 
Disease (GOLD) 2015. Available from: http://www.goldcopd.org/.
9. Green SA, Spasoff AP, Coleman RA, Johnson M, and Liggett SB. Sustained activation of a G-protein-coupled receptor via 
“anchored” agonist binding. Molecular localization of the salmeterol exosite within the beta2-adrenergic receptor. BiolChem 
1996; 271:24029–24035.
10. Gross NJ (2006) Anticholinergic agents in asthma and COPD. Eur J Pharmacol 533:36–39.
11. Johnson M. Beta2-adrenoceptors: mechanisms of action of beta2-agonists.Paediatr Respir Rev 2001;2:57–62.
12. Kessler R, Partridge MR, Miravitlles M, Cazzola M, Vogelmeier C, Leynaud D, Ostinelli J: Symptom variability in patients with 
severe COPD: a pan-European cross-sectional study. Eur Respir J 2011, 37:264–272.
13. Lambers C, Costa L, Ying Q, Zhong J, Lardinois D, Dekan G, Schuller E, Roth M.Aclidinium bromide combined with formoterol 
inhibits remodeling parameters in lung epithelial cells through cAMP. Pharmacol Res. 2015 Nov 4;102:310-318.
14. Lötvall J. The long and short of beta2-agonists. Pulm Pharmacol Ther 2002;15:497–501.
15. Miravitlles M, Anzueto A, Legnani D, Forstmeier L, Fargel M: Patient's perception of exacerbations of COPD–the PERCEIVE 
study. Respir Med 2007, 101:453–460.
16. Miravitlles M, Worth H, Soler Cataluña J, Price D, De Benedetto F, Roche N, Godtfredsen N, van der Molen T, Löfdahl C, Padullés 
L, Ribera A.Observational study to characterise 24-hour COPD symptoms and their relationship with patient-reported outcomes: 
results from the ASSESS study. Respir Res. 2014 Oct 21;15:122.
17. Partridge MR, Karlsson N, Small IR: Patient insight into the impact of chronic obstructive pulmonary disease in the morning: 
an internet survey. Curr Med Res Opin 2009, 25:2043–2048.
18. Price D, Small M, Milligan G, Higgins V, Garcia Gil E, Estruch J: Impact of night-time symptoms in COPD: a real-world study in 
�ve European countries. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis 2013, 8:595–603.
19. Rennard S, Decramer M, Calverley PM, Pride NB, Soriano JB, Vermeire PA et al. (2002). Impact of COPD in North America and 
Europe in 2000: subjects' perspective of confronting COPD International Survey. Eur Respir J 20: 799–805.
20. Roche N, Chavannes NH, Miravitlles M: COPD symptoms in the morning:impact, evaluation and management. Respir Res 
2013, 14:112
21. Roche N, Small M, Broom�eld S, Higgins V, Pollard R: Real world COPD: association of morning symptoms with clinical and 
patient reported outcomes. COPD 2013, 10:679–686.
22. Seemungal TA, Donaldson GC, Bhowmik A, Jeffries DJ, Wedzicha JA. Time course and recovery of exacerbations in patients 
with chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med 2000;161: 1608–1613.
23. Spengler CM, Shea SA. Endogenous circadian rhythm of pulmonary function in healthy humans. Am J Respir Crit Care Med 
2000; 162: 1038–1046.
24. Vestbo J, Hurd SS, Agustí AG, Jones PW, Vogelmeier C, Anzueto A, Barnes PJ, Fabbri LM, Martinez FJ, Nishimura M, Stockley RA, 
Sin DD, Rodriguez-Roisin R: Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary 
disease: GOLD executive summary. Am J Respir Crit Care Med 2013, 187:347–365.
25. Vogelmeier C, Kardos P, Harari S, Gans S, Stenglein S, Thirlwell J. Formoterol mono- and combination therapy with tiotropium 
in patients with COPD:. Respir Med. 2008;102(11):1511-20.

Кореспонденция
д-р Благой Маринов
Катедра по патофизиология, 
Медицински Университет – 
Пловдив
Бул. Васил Априлов 15А
Пловдив 4002

Correspondence
Blagoi Marinov, MD
Pathophysiology Department
Medical University of Plovdiv
Vasil Aprilov blvd. 15A
Plovdiv 4002

e-mail: 
bmarinov@pathophysiology.info

editorials
CIRCADIAN VARIABILITY 
OF SYMPTOMS 
IN STABLE COPD

Thoracic Medicine
Volume VII, Issue 4
December 2015



АКЛИДИНИЕВ БРОМИД/ФОРМОТЕРОЛ 
ФУМАРАТ В КОМБИНАЦИЯ 
ФИКСИРАНА ДОЗА ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА 24-ЧАСОВ КОНТРОЛ 
НА СИМПТОМИТЕ НА ХОББ

В. Юрукова

СБАЛББ Света София ЕАД, Клиничен  Център по белодробни болести
Медицински Университет, София

Резюме
 Дългодействащите мускаринови рецепторни антагонисти (ДДМА) и дългодействащи β2 
агонисти (ДДБА) в комбинация фиксирана доза (КФД) показват превъзходство спрямо монокомпо-
нентите си по отношение подобрение на белодробната функция и качеството на живот. Аклиди-
ниев бромид/формотерол (А/F) КФД 400/12 µg и А/F КФД 400/6 µg, приложена два пъти дневно чрез 
инхалатор Genuair® е проучена в две Фаза III, двойно-слепи, рандомизирани, с паралелни групи, 
активно и плацебо контролирани многоцентрови проучвания. Докладван е сборен анализ на дан-
ните от двете проучвания и ефикасността на A/F КФД 400/12 µg два пъти дневно е сравнена с флути-
казон пропионат/салметерол (FP/S) 500/50 µg два пъти дневно чрез Accuhaler® във Фаза IIIb, 24-
седмично рандомизирано двойно-сляпо проучване при пациенти с ХОББ и CAT ≥10.
 Резултатите от тези проучвания показват, че А/F КФД осигурява бронходилатация с по-бър-
зо начало спрямо аклидинум и по-голяма величина над интервала на дозиране спрямо формоте-
рол. В сравнение с плацебо се наблюдава клинично сигнификантно подобрение на диспнеята и 
здравния статус. A/F КФД подобрява сигнификантно сбора на общата тежест на ежедневните симп-
томи, оценени с помощта на Въпросник EXACT-RS спрямо плацебо и двете моно терапии (p<0.05). 
A/F КФД 400/12 µg осигурява по-голямо подобрение на нощните и ранните сутрешни симптоми в 
продължение на 24 часа срещу моно терапия с аклидиниум. 
 A/F KФД сигнификантно намалява честотата на средно тежките и тежки екзацербации в 
сравнение с плацебо (с 29%), (прилагане на HCRU, p<0.05) и сигнификантано намалява честотата на 
всички видове екзацербации в сравнение с плацебо (с 22%) (ЕXACT въпросник, p<0.01). И двете до-
зи A/F КФД се понасят  добре.
 Тези данни показват, че лечението с аклидиниум 400 µg/формотерол 12 µg КФД два пъти 
дневно е ефективно, води до бърза и трайна бронходилатация, която е по-изразена от моно компо-
нентите и се понася добре. Двукратният прием на поддържащата терапия с аклидиниум/фор-
мотерол КФД подобрява белодробната функция, което предполага постигане на ефективен дено-
нощен контрол на симптомите.

Ключови думи: Аклидиниум/формотерол в комбинация фиксирана доза, ХОББ, симптоми, 
24-часов контрол18
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ACLIDINIUM BROMIDE/FORMOTEROL 
FUMARATE AS A FIXED DOSE COMBINATION 

TO ACHIEVE A 24-HOUR CONTROL 
OF THE SYMPTOMS OF COPD

Abstract
 Long-acting muscarinic receptor antagonists (LAMA) and long-acting β 2 agonists (LABA)  
LAMA/LABA in �xed dose combination (FDC) showed superiority over monocomponents as regards 
improvement in lung function and quality of life.
 Aclidinium bromide/formoterol (A/F) FDC 400/12 μg and A/F FDC 400/6 μg twice daily applied 
by device Genuair® evaluated in two Phase III, double-blind, randomized, parallel group, active and 
placebo controlled multicenter studies. A pooled analysis of data from both studies was reported and 
efficacy of the A/F FDC 400/12 μg twice daily was compared with �uticasone propionate/salmeterol 
(FP/S) 500/50 μg twice daily by Accuhaler® in Phase IIIb, randomized, 24-week double-blind study in 
patients with COPD and CAT ≥10. 
 The results of these studies demonstrated that A/F FDC provided bronchodilation with a faster 
onset of aclidinum and greater value than the dosing interval of formoterol. As compared with placebo 
clinically signi�cant improvement in dyspnea and health status were observed. A/F FDC and both mono-
therapies as compared to placebo improved signi�cantly total daily symptom score assessed by ques-
tionnaire EXACT-RS (p<0.05). A/F FDC 400/12 μg provided greater improvement in the nighttime and 
early morning symptoms as compared to monotherapy with aclidinium. Both therapy with A/F FDC are 
well tolerated. 
 A/F FDC signi�cantly reduced by 29% the rate of moderate and severe exacerbations compared 
with placebo (applying HCRU, p<0.05) and statistically signi�cant decreases of 22% the incidence of 
overall exacerbations compared with placebo (EXACT questionnaire, p<0.01).
 These data indicate that treatment with 400 μg aclidinium/formoterol 12 μg FDC twice daily is 
effective rapidly and sustained bronchodilation, which is greater than each single agent and well 
tolerated. Twice daily maintenance treatment with aclidinium/formoterol FDC improves lung function 
and suggest achievement an effective 24-hours symptoms control.

Keywords: Aclidinium/formoterol in �xed dose combination, COPD, symptoms, 24–hours control
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обзори
АКЛИДИНИЕВ БРОМИД/

ФОРМОТЕРОЛ ФУМАРАТ В КОМ-
БИНАЦИЯ ФИКСИРАНА ДОЗА 
ЗА ПОСТИГАНЕ НА 24-ЧАСОВ 

КОНТРОЛ НА СИМПТОМИТЕ 
НА  ХОББ

Въведение
 Главните патофизиологични характерис-
тики на Хронична Обструктивна Белодробна 
Болест (ХОББ) са ограничение на въздушния 
поток и белодробна хиперинфлация, които 
обуславят клиничните симптоми на задух и 
понижен физически толеранс (25). Дълго-
действащите мускаринови рецепторни анта-
гонисти (ДДМА) водят до бонходилатация 
чрез конкурентно блокиране на ацетилхо-
лина в мускариновите рецептори (1) и като ре-
зултат повишават инспираторния капацитет и 
намаляват хиперинфлацията (22). Друга въз-
можност за бронходилатация е директно сти-
мулиране на β рецепторите чрез дългодейст-
ващи β2 агонисти (ДДБА).
 ДДМА/ДДБА комбинация фиксирана доза 
(КФД) показват превъзходство спрямо моно 
компонентите си по отношение подобрение 
на белодробната функция и качеството на 
живот (3, 4, 9, 18, 20). Комбинирането на два 
бронходилататора с различен механизъм на 
действие в едно устройство има потенциала 
да подобри придържането към терапията (7, 
28) и постигне по-добър контрол на симпто-
мите.
Ефикасност на аклидиниев бромид/
формотерол фумарат КФД
 Монотерапия с  аклидиниев бромид де-
монстрира подобряване на нощните  и ранни 
сутрешни симптоми на ХОББ (5). Резултатите 
от клиничните проучвания Фаза II и III с 
аклидиниум бромид 400 µg два пъти дневно 
показват сигнификантна бронходилатация 
срещу плацебо още в първите 24 часа от пър-
вия ден (11, 15), сигнификантна бронходила-
тация срещу тиотропиум в първите 24 часа от 
лечението (13, 15), сигнификантно и клинично 
подобрение на спада на ФЕО1 и на върховия 
ФЕО1, подобрение на задуха и качество на жи-
вот срещу плацебо, сигнификантно подобре-
ние на нощни и ранни сутрешни симптоми  
срещу плацебо (3, 5, 11), намаляване честотата 
на екзацербациите на ХОББ (4) и редуциране 
приложението на облекчаващи медикаменти 
спрямо плацебо. Аклидиниум сигнификантно 
подобрява разпределението на белодроб-
ните обеми от базални условия, намалява 
съпротивлението на дихателните пътища, 
подобрява диспнеята 5 мин. след приложение 
и по-бързо и маркирано намалява хиперинф-
лацията в сравнение с гликопирониум при па-
циенти с тежка и много тежка ХОББ (22). Акли-
диниум е с добра поносимост, бързо се хидро-
лизира, поради което има профил на нежела-
ни събития, подобен на плацебо (5, 13, 15). 
    Аклидиниум се прилага чрез многодозов 
инхалатор за сух прах Genuair®, лесен за упо-
треба, с множество механизми за обратна 
връзка и за безопасност (2, 8). При здрави 
индивиди инхалаторът доставя аклидиниум с 
висока депозиция в белия дроб (19),  пациен-
тите с умерена до тежка ХОББ могат да постиг-
нат инспираторен дебит, достатъчен за на-
деждно инхалиране на пълната доза (17). Ин-
халаторът се приема добре от пациентите и те 
го предпочитат пред други устройства (14, 27).
 Формотерол фумарат (F) два пъти дневно в 
комбинация с  инхалаторен кортикостероид е 

Introduction
 The main pathophysiological characteristics 
of Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
(COPD) is air�ow limitation and lung hyper-
in�ation, which determine the clinical symptoms 
of breathlessness and decreased physical tole-
rance (25). Long-acting muscarinic receptor an-
tagonists (LAMA) lead to bronchodilation by 
competitive blockade of acetylcholine at musca-
rinic receptors (1) and as a result increase the 
inspiratory capacity and decrease hyperin�ation 
(22). Another option for bronchodilation is 
directly stimulating the β2 receptors by long-
acting β 2 agonists (LABA).

 LAMA/LABA �xed-dose combination (FDC) 
shows superiority over monocomponents as 
regards improvement in lung function and 
quality of life (3, 4, 9, 18, 20). Combining two 
bronchodilators with different mechanisms of 
action in a single device has the potential to 
improve the adherence of the patient (7, 28) and 
achieve better control of symptoms.

Efficacy of aclidinium bromid/
formoterol fumarate FDC
 Aclidinium bromide monotherapy demons-
trated to improve night-time and early morning 
symptoms of COPD (5). The results of clinical 
trials Phase II and III with aclidinium bromide 400 
μg twice daily show signi�cant bronchodilation 
versus placebo over 24 hours (11, 15), signi�cant 
bronchodilation against tiotropium in the �rst 24 
hours of treatment (13, 15), signi�cant and 
clinical improvement in trough FEV1 and peak 
FEV1, improvement of dyspnea and quality of life 
versus placebo, signi�cantly improved night-
time and early morning symptoms vs. placebo (3, 
5, 11), decreases the rate of COPD exacerbations 
(4) and reduction of relief medication use versus 
placebo. Aclidinium bromide signi�cantly 
improves the distribution of the lung volumes of 
basal conditions, improves dyspnea 5 minutes 
after administration and shows more rapid and 
marked decrease of hyperin�ation in compari-
son with glycopironium in patients with severe 
and very severe COPD (22). Aclidinium bromide 
is well tolerated, rapidly hydrolyzed and there-
fore has adverse event pro�le similar to placebo 
(5, 13, 15).

 Aclidinium bromide is administered by multi-
dose dry powder inhaler Genuair®, which is easy 
to use, with multiple feedback mechanisms and 
safety (2, 8). In healthy subjects, the inhaler 
delivers aclidinium with high lung deposition 
(19), patients with moderate or severe COPD can 
achieve a sufficient inspiratory air�ow through 
the inhaler to reliably inhale the full dose (17). 
The inhaler is well accepted by patients and they 
are preferred it to other devices (14, 27).

 Formoterol fumarate twice daily in combina-
tion with an inhaled corticosteroid is shown to 
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reviewsпоказан за подобряване на дневните симпто-
ми и за намаляване на нощните събуждания 
(6, 21). 
 Аклидиниум и формотерол фумарат се 
прилагат двукратно, което предполага, че 
осигуряват 24-часов профил на подобрение 
на  функцията на белите дробове и контрол на  
симптомите.  Аклидиниев бромид/форомоте-
рол фумарат (А/F) КФД е разрешена в Евро-
пейския съюз и е показана за поддържащо 
бронходилататорно лечение за облекчаване 
на симптомите при възрастни пациенти с 
ХОББ.
 А/F КФД е проучена в две Фаза III, двойно-
слепи, рандомизирани, с паралелни групи, ак-
тивно и плацебо контролирани многоцент-
рови проучвания (10, 24), които са с подобен 
дизайн. Те са с продължителност 24-седмици 
и имат за цел да сравнят ефикасността на 
бронходилататорния отговор, въздействието 
върху симптомите и здравния статус, както и 
безопасността на две дози  A/F КФД (400/12 µg 
и 400/6 µg), приложена два пъти дневно с ком-
понентите на моно терапия (аклидиниум 400 
µg и формотерол 12 µg) и плацебо при паци-
енти с умерено тежка и тежка ХОББ.    
 Пациентите са рандомизирани 2:2:2:2:1 
при ACLIFORM или 1:1:1:1:1 AUGMENT 24-сед-
мично двойно-сляпо лечение с два пъти днев-
но A/F FDC400/12 µg или 400/6 µg, 400 µg 
аклидиниум, 12 µg форомотерол или плацебо 
приложени чрез инхалатор Genuair® / Press-
air®. Първичните крайни точки са промяна от 
изходното ниво на 24 седмица на сутрешния 
ФЕО1един час след дозата спрямо аклидини-
ум 400 µg (приноса на формотерол), сутреш-
ния ФЕО1 преди прилагане на дозата (спада 
на ФЕО1) спрямо формотерол 12 µg (приноса 
на аклидиниум). Вторичните крайни точки са 
промяна спрямо изходните стойности на 
ФЕО1 три часа след дозата (върховия ФЕО1), 
при част от пациентите е провеждана 12-часо-
ва спирометрия, промяната на TDI и промяна 
от изходното ниво в SGRQ на 24 седмица (как-
то спрямо плацебо), отговорите на терапия (% 
пациенти, постигнали минималната клинично 
значима разлика (MCID) – повишение на сбо-
ра на TDI с ≥1 единица и сбора на SGRQ≥4 еди-
ници); промени спрямо изходните стойности 
на симптомите на ХОББ (тотален EXACT- сбор 
на респираторни симптоми [E-RS]). Нощните 
(NiSCI) и ранните сутрешни симптоми (EMSCI) 
са попълвани двукратно в електронен днев-
ник. Екзацербациите на ХОББ са оценени  по 
усвояването на здравни ресурси (HCRU) и 
EXACT въпросник.  
    Оценката на безопасността включва запис 
на неблагоприятни събития (AE), лаборатор-
ни изследвания, измервания на кръвното на-
лягане, 12-канални електрокардиограми (ЕКГ) 
и 24-часов 12-канален Холтер запис (подпро-
учване при 20% от пациентите). Основните не-
желани сърдечно съдови събития (MACE; об-
ща сърдечно-съдова смърт, нефатален ин-
фаркт на миокарда и нефатален инсулт) са 
оценени и класифицирани от независим, за-
слепен оценяващ комитет. 
 От 3421 рандомизирани пациенти 3394 са 
включени в популацияга с намерение за лече-

improve symptoms and daily reduction of noc-
turnal awakenings (6, 21).

 Aclidinium bromide (LAMA) and formoterol 
fumarate (LABA) was applied twice, suggesting 
that provide 24-hour pro�le of improvement in 
lung function and symptom control. Aclidinium 
bromide/ formoterol (A/F) FDC is approval in the 
European Union and is indicated for maintenan-
ce bronchodilator treatment to relieve symp-
toms in adult patients with COPD.

 A/F FDC has been studied in two Phase III, 
double-blind, randomized, parallel group, place-
bo and active-controlled, multicentre studies 
(10, 24) that are similar in design. They have a 
duration of 24 weeks and aim to compare the 
efficacy of bronchodilator response, the impact 
on symptoms and health status, and safety of 
two doses of A/F FDC (400/12 μg and 400/6 μg) 
applied twice daily to components monothera-
py (aclidinium bromide 400 μg and formoterol 
12 μg) and placebo in patients with moderate 
and severe COPD.

 Patients were randomized 2: 2: 2: 2:1 at 
ACLIFORM or 1: 1: 1: 1: 1 at AUGMENT 24-week 
double-blind treatment with twice daily A/F FDC 
400/12 or 400/6 μg μg, 400 μg aclidinium, formo-
terol 12 μg or placebo administered via inhaler 
Genuair® / Pressair®. The primary endpoints were 
change from baseline to 24 weeks of morning 
FEV1 1 hour post-dose compared aclidinium 400 
μg (contribution of formoterol) FEV1 morning 
pre-dose (trough FEV1) compared to formoterol 
12 μg (contribution of aclidinium). Secondary 
endpoints were change from baseline in FEV1 
three hours post-dose (peak FEV1), in some 
patients is conducted 12-hour spirometry, the 
change of TDI and change from baseline in SGRQ 
at week 24 (as compared to placebo) the answers 
to therapy (% of patients achieved the minimum 
clinically signi�cant increase (MCID) the score of 
TDI with ≥1 unit and the score of SGRQ≥4 units); 
changes from baseline of COPD symptoms 
(EXACT- total score of respiratory symptoms 
[EXACT-RS]. Night (NiSCI) and early morning 
symptoms (EMSCI) are �lled twice in an electro-
nic diary. Rate of COPD exacerbation were evalu-
ated by utilization of healthcare resources 
(HCRU) and EXACT questionnaire.
 

 Safety assessments included adverse events 
recording (AE), laboratory tests, and arterial blo-
od pressure measurements, 12-lead electrocar-
diograms (ECG) and 24-hour 12-channel Holter 
recordings (substudy with 20% of patients). 
Major adverse cardiac events (MACE; total car-
diovascular death, nonfatal myocardial infarc-
tion and nonfatal stroke) were assessed and clas-
si�ed by an independent, blinded assessor Com-
mittee. 

 From 3421 patients, 3394 randomized pati-
ents are included in the intent to threat (ITT) po-
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ние (ITT). Броят на екзацербациите през пред-
ходната година е бил нисък (0.3-0.5 обостря-
ния). Като цяло, 1335 (39.3%) от пациентите в 
популацията на ITT-обостряния са използвали 
инхалаторни кортикостероиди на изходно 
ниво. ITT е стратифицирана по GOLD група: 
9.2%-категория А, 45.9%-категория В, 3.0% - 
категория С и 41.9% - категория D. 
 По време на проучването медикаменти ка-
то теофилин, инхалаторни кортикостероиди 
(ICS), орални или парентерални кортикосте-
роиди (≤10mg/ден или 20mg през ден на 
преднизон) са позволени, ако лечението е би-
ло стабилно ≥4 седмици преди скрининга. 
 Докладван е сборен анализ на данни от 
двете проучвания, които заедно предоставят 
по-точни оценки на въздействието на A/F КФД 
върху симптомите и  екзацербациите в срав-
нение не само с плацебо, но и спрямо моноте-
рапия, в целия широк спектър от крайни точ-
ки (4).
 Ефикасността на A/F КФД 400/12 µg два пъ-
ти дневно чрез Genuair® е проучена спрямо 
флутиказон пропионат/салметерол (FP/S) 
500/50 µg два пъти дневно чрез Accuhaler®  
във Фаза IIIb, 24-седмично рандомизирано 
двойно-сляпо проучване при пациенти с 
ХОББ и CAT ≥10. Първична крайна точка е вър-
овия ФЕО1. Вторични крайни точки са TDI, CAT, 
предпочитания към устройството и екзацер-
бациите (26).

I. Подобрение на белодробната функция
 1. Сутрешен ФЕО1 един час след дозата – 
А/Ф КФД 400/12 µg подобрява сигнификантно  
сутрешния ФЕО1 1 час след дозата спрямо мо-
нокомпонентите и плацебо на 24 седмица.

 В проучването ACLIFORM-COPD A/F KФД 
400/12 µg и A/F KФД 400/6 µg показват сигни-
фикантна промяна  на сутрешния ФЕО1 1 час 
след дозата от базалните стойности в сравне-
ние с плацебо (средна стойност по метода на 
най-малките квадрати ), (СС: 299 ml и 244 ml 
респективно; p<0.001) на 24 седмица (24) 
(фиг.1).

pulation. The number of exacerbations in the 
previous year was low (0.3-0.5 exacerbations). 
Overall, 1335 (39.3%) patients in the ITT popula-
tion with exacerbations used the inhaled corti-
costeroids at baseline. ITT was strati�ed by GOLD 
group: 9.2%, Category A, Category B-45.9%, the 
3.0 %category C and 41.9% - in category D.

 During the study drugs such as theophylline, 
inhaled corticosteroids (ICS), oral or parenteral 
corticosteroids (≤10 mg/day or 20 mg every ot-
her day of prednisone) are allowed if treatment 
was stable ≥4 weeks before screening.

 Reported a pooled analysis of data from two 
studies that together provide more precise esti-
mates of the impact of aclidinium/formoterol 
FDC on symptoms and exacerbations compared 
not only versus placebo, but also versus mono-
therapy, across a wide range of end points (4).

    The efficacy of the A/F FDC 400/12 μg twice 
daily by Genuair® was studied compared �uti-
casone propionate/salmeterol (FP/S) 500/50 μg 
twice daily by Accuhaler® Phase IIIb, randomized, 
24-week double-blind study in COPD patients 
and CAT ≥10. Primary endpoint was the peak 
FEV1. Secondary endpoints were TDI, CAT, device 
preferences and rate of exacerbations (26).

I. Improvement of lung function
 1. Morning FEV1 1 hour after drug administra-
tion – A/F FDC 400/12μg improved signi�cantly 
morning FEV1 1 hour after the drug administra-
tion compared to placebo and monocompo-
nents at week 24.
 The ACLIFORM-COPD study A/F FDC 400/12 
μg and A/F FDC 400/6 μg showed signi�cant 
change in morning FEV1 one hour after the dose 
from baseline values   compared to placebo 
(mean value of least squares) (LS) (LS: 299 ml and 
244 ml, respectively; p <0.001) at week 24 (24) 
(fig.1).
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Фиг. 1. Промяна от изходно ниво на ФЕО1 един час след дозата на 24 седмица (10, 24)
Данните са докладвани като средни по метода на най-малките квадрати.
Fig.1.Change from baseline in 1-hour morning post-dose FEV1 at Week 24 (10, 24) 
Data are reported as least square mean change from baseline.
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reviews Подобни са и резултатите при проучване-
то AUGMENT. А/F KФД 400/12 µg и А/F KФД 
400/6 µg показват сигнификантно по-висока 
промяна от базалните стойности на сутреш-
ния ФЕО1 1 час след дозата в сравнение с  пла-
цебо средна разлика (СР)(СР: 108 ml  и 87 ml 
респективно; p<0.0001) на 24 седмица (фиг.1) 
(10). 
 И двете моно терапии също показват сиг-
нификантно подобрение от базалните стой-
ности в сравнение с плацебо (р<0.001)(10, 24). 
Подобрението на ФЕО1 е сигнификантно по-
високо за А/F KФД 400/12 µg  и А/F KФД 400/6 
µg спрямо моно компонентите във всяка вре-
мева точка (р<0.001при проучването ACLI-
FORM, р<0.05 при проучването AUGMENT) (10, 
24). Във всички точки от първата доза на А/F 
KФД 400/12 µg и А/F KФД 400/6 µg се наблю-
дава сигнификантно подобрение от базални-
те стойности в сравнение с аклидиниум, фор-
мотерол и плацебо (р<0.01, за всички) (10). 
 2. Предозов ФЕО1 (спада на ФЕО1) – А/Ф 
КФД 400/12µg подобрява сигнификантно пре-
дозовия ФЕО1 спрямо плацебо и монотера-
пия с формотерол на 24 седмица.
 А/F KФД 400/12 µg и А/F KФД 400/6 µg по-
казват статистически сигнификантно по-висо-
ка промяна в спада на ФЕО1 от базални усло-
вия на 24 седмица в сравнение с плацебо (СС: 
143 ml и 111 ml респективно; p<0.001) (24). Мо-
нотерапия с аклидиниум или формотерол по-
казват също подобрение в сравнение с пла-
цебо (р<0.001, респективно p<0.01) (24). Раз-
ликата на 24 седмица е сигнификантно по-
висока при A/F KФД 400/12 µg и A/F KФД 400/6 
µg срещу формотерол във всички точки (СР: 
85 ml; р<0.001 и 53 ml; p<0.01) (фиг.2) (24).

 Аналогично в проучването AUGMENT A/F 
KФД 400/12 µg сигнификантно подобрява сут-
решния предозов ФЕО1 (спада) от базалните 
стойности в сравнение с формотерол на 24 
седмица (СР: 45 ml; p=0.01) (фиг.2) (10). В срав-

 Similarly the results of the AUGMENT study 
A/F FDC 400/12 μg and A/F FDC 400/6 μg are 
showed signi�cantly greater difference (mean 
difference –MD) from baseline values   of morning 
FEV1 one hour post-dose compared with 
aclidinium (MD: 108 ml and 87 ml respectively; p 
<0.0001) at week 24 (�g. 1) (10).

 Both monotherapies also showed signi�cant 
improvement from the baseline values   compa-
red to placebo (p <0.001) (10, 24). The improve-
ment in FEV1 was signi�cantly higher for A/F FDC 
400/12 μg and A/F FDC 400/6 μg compared with 
monocomponents at each time point (p 
<0.001at ACLIFORM study; p <0.05 at AUGMENT 
study) (10, 24). At all points the �rst dose of the 
A/F FDC 400/12 μg and A/F FDC 400/6 μg 
demonstrated a signi�cant improvement from 
the baseline values   compared to aclidinium, 
formoterol and placebo (p <0.01, for all) (10).

 2. Trough FEV1 (predose FEV1) - A/F FDC 
400/12μg showed signi�cantly improvement in 
trough FEV1 from baseline versus placebo and 
monotherapy with formoterol at week 24.
 A/F FDC 400/12 μg and A/F FDC 400/6 μg 
showed statistically signi�cantly greater change 
in the trough FEV1 from baseline at week 24 
compared to placebo (LS: 143 ml and 111 ml, 
respectively; p<0.001) (24). Aclidinium or formo-
terol monotherapy also demonstrated an impro-
vement compared to placebo (p<0.001, respecti-
vely, p<0.01) (24). The difference at week 24 was 
signi�cantly higher in A/F FDC 400/12 μg and A/ 
F FDC versus formoterol 400/6 μg in all points 
(MD: 85 ml; p<0.001 and 53 ml; p< 0.01) (fig.2) 
(24). 

 Similar in AUGMENT study A/F FDC 400/12 μg 
signi�cantly improves trough FEV1 (morning 
predose FEV1) of the baseline values   compared 
to formoterol at week 24 (MD: 45 ml; p = 0.01) 
(�g.2) (10). Compared with aclidinium improve-
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Фиг. 2. Промяна от изходно ниво на сутрешния предозов ФЕО1 на 24 седмица (10, 24).
Данните са докладвани като средни по метода на най-малките квадрати.
Fig.2. Change from baseline in morning predose (trough) FEV1 at Week 24 (10, 24).
Data are reported as least square change from baseline.
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нение с аклидиниум подобрението е числено 
по-високо с A/F KФД 400/12 µg на всички визи-
ти, но е статистически сигнификантно на 1- и 
4-седмица (24). Сигнификантни промени се 
наблюдават при терапия с A/F KФД 400/12 µg в 
сравнение с моно компонентите във всички 
времеви точки (р<0.05, за всички), с изключе-
ние на 18 седмица и 24 седмица срещу аклиди-
ниум (10). 
 3. Начало на действие – бърза бронходила-
тация със сигнификантно подобрение на 
ФЕО1 до 5 мин. от сутрешната  доза на първия 
ден в сравнение с аклидиниум и плацебо. 
 Лечението с A/F KФД показва бърза брон-
ходилатация със сигнификантно подобрение 
на ФЕО1 до 5 мин. от сутрешната доза на пър-
вия ден в сравнение с аклидиниум и плацебо 
(р<0.0001, за двете) (10, 24). Сигнификантно 
по-висок брой/процент от пациентите при те-
рапия с A/F KФД 400/12 µg  (26.35%),  A/F KФД 
400/6 µg (23.1%) и формотерол (28.3%) показ-
ват начало на действие (дефинирано като по-
вишение повече от 15% от базалните стойно-
сти на ФЕО1 на 5 мин. след дозата на ден 1), 
при  сравнение с аклидиниум  (6.5%; р<0.0001, 
за всяка A/F КФД  в сравнение с аклидиниум 
или с плацебо (2.1% ; p<0.01, за всички актив-
ни терапии) (10). 
 4. Върхов ФЕО1 – сигнификантна промяна 
от базалните стойности на върховия ФЕО1 на 
първия ден и 24 седмица
 При сравнение с плацебо, терапията с A/F  
KФД 400/12 µg и A/F KФД 400/6 µg води до сиг-
нификанто подобрение на върховия ФЕО1 на 
първия ден (СС: 216 ml и 208 ml респективно; 
p<0.0001) и на 24 седмица (СС: 285 ml  и 259 ml 
респективно; p<0.001)(10). Промените са чис-
лено по-големи при A/F 400/12 µg KФД в срав-
нение с A/F 400/6 µg KФД на първия ден и на 24 
седмица. Максимална бронходилатация в 
сравнение с плацебо е установена на 3 час 
след дозата на първи ден при A/F KФД 400/12 
µg и А/F KФД 400/6 µg (258 ml и 255 ml, рес-
пективно) и на 24 седмица (298 ml и 264 ml, 
р<0.0001 за всяко сравнение срещу плацебо) 
(10). Подобни промени се наблюдават при ле-
чение с монокомпонентите в сравнение с пла-
цебо на първи ден и на 24 седмица (р<0.0001, 
за всяко сравнение) (10, 24). 
 При 12-часови серийни спирометрии се 
наблюдава статистически сигнификантна 
промяна от базалните стойности на ФЕО1 в 
сравнение с плацебо във всички времеви 
точки при терапия с A/F KФД (10). Резултатите 
са числено по-високи за двете A/F KФД от 
моно терапиите. Тези резултати са в подкрепа 
на двукратния режим на терапия. 
 A/F КФД показва сигнификантно по-висок 
върхов ФЕО1 срещу FP/S на ден 1 и на 24 сед-
мица (p<0.0001) (26).

II. Подобрение на симптомите 
 1. Подобрение на сбора на транзиторен 
индекс на диспнея (TDI) на 24 седмица – A/F 
КФД 400/12 µg подобрява клинично значимо 
задуха на 24 седмица спрямо плацебо.
 На 24 седмица двете КФД показват сигни-
фикантно подобрение на сбора на TDI (≥1) 
срещу плацебо (р<0.001 при проучването 

ment was numerically higher with the A/F FDC 
400/12 μg at all visits and is signi�cantly at week 
1- and week-4 (24). Signi�cantly changes obser-
ved during treatment with A/F FDC 400/12 μg 
compared with monocomponents at all time 
points (p <0.05 for all), except on week 18 and 
week 24  versus aclidinium (10).

 3. Onset of action – rapid bronchodilation 
with signi�cant improvement in morning FEV1 5 
min. post-dose on the �rst day compared with 
placebo and aclidinium.
 Treatment with A/F FDC demonstrated rapid 
bronchodilation with signi�cant improvement of 
FEV1 5 min. post dose on the �rst day compared 
with placebo and aclidinium (p<0.0001 for both) 
(10, 24). Signi�cantly higher number/ percentage 
of patients treated with A/F FDC 400/12 μg 
(26.35%), A/F FDC 400/6 μg (23.1%) and formo-
terol (28.3%) showed onset of action (de�ned as 
an increase of more than 15% of the baseline 
values o  f FEV 1 to 5 min. after the dose on Day 1) 
when compared with aclidinium (6.5%; p<0.0001, 
for each A/F FDC compared to aclidinium) or pla-
cebo (2.1%; p<0.01 for all active treatments) (10).

 4. Peak FEV1 – signi�cantly improvement 
from baseline values   of peak FEV1 on the day 1 
and week 24.
 In comparison with placebo, treatment with 
A/F FDC 400/12 μg and A/F FDC 400/6 μg leads to 
signi�cantly improvement of peak FEV1 on the 
day 1 (LS: 216 ml and 208 ml, respectively; 
p<0.0001) and at week 24 (LS: 285 ml and 259 ml, 
respectively; p<0.001) (10). Changes are numeri-
cally greater in A/F FDC 400/12μg compared 
with A/F FDC 400/6 μg on the day 1 and week 24. 
Maximum bronchodilation compared to place-
bo was at 3-th hours post-dose on the day 1 with  
A/ F FDC 400/12 μg and A/F FDC 400/6 μg (258 ml 
and 255 ml, respectively) and week 24 (298 ml 
and 264 ml, p<0.0001 for each comparison ver-
sus placebo)(10). Similar changes were observed 
in treatment with monocomponents on the day 
1 and at week 24 as compared to placebo 
(p<0.0001, for each comparison) (10, 24).

 In 12-hour serial spirometry statistically signi-
�cant change from baseline values   in FEV1 com-
pared with placebo were observed at all time 
points during the treatment with A/F FDC (10). 
The results were numerically higher for both A/F 
FDC as compared to monotherapy. These results 
support the twice mode of therapy.

 A/F FDC showed signi�cantly higher peak 
FEV1 versus FP/S on Day 1 and at week 24 
(p<0.0001) (26).

II. Improvement of symptoms
 1. Improvement in transient dyspnea index 
(TDI) focal score at 24 week – A/F FDC 400/12 μg 
clinically signi�cantly improved dyspnea at 24 
weeks compared to placebo.
 At week 24, both A/F FDC demonstrated 
signi�cant improvement of TDI focal score (≥1) 
versus placebo (p<0.001 in ACLIFORM study; 
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reviewsACLIFORM, р<0.0001 при проучването AUGU-
MENT) (10, 24). Подобрението на сбора на  TDI 
е сигнификантно по-високо при A/F KФД 
400/12 µg спрямо формотерол (р<0.01) и е по-
добно при A/F KФД 400/12 µg и A/F KФД 400/6 
µg (10). Всички активни терапии на 24 седмица 
подобряват диспнеята и достигат MCID от 1 
единица от базални стойност (10). 
 A/F КФД 400/12 µg значително подобрява 
сбора на TDI спрямо плацебо при всички посе-
щения, като превишава MCID от 1 единица (СР: 
1.32-1.43 единици; всички времеви точки 
р<0.001) (фиг.3) (4).

 A/F КФД 400/12 µg сигнификантно подо-
брява сбора на TDI спрямо формотерол при 
всички посещения (СР: спрямо формотерол: 
0.47-0.63 единици; всички посещения р<0.01) 
и спрямо аклидиниум на 12 седмица (СР: 0.39-
0.44 единици; 12 седмица и 24 седмица р<0.05) 
(фиг.4). Като цяло, 61.9% от пациентите пос-
тигнат MCID в TDI фокален скор с A/F КФД 
400/12 µg в сравнение с 55.7% за аклидиниум, 
57.0% за формотерол и 40.3% при плацебо (4).

 При сравнение на A/F КФД 400/12 µg с FP/S 
при пациенти със стабилна ХОББ подобрени-
ето на сбора на TDI е подобно и не се установя-
ва сигнификантна разлика (26).

p<0.0001 in AUGUMENT study) (10, 24). The im-
provement of TDI score was signi�cantly higher 
in A/F FDC 400/12 μg against formoterol 
(p<0.01), and was similar in A/F FDC 400/12 μg 
and A/F FDC 400/6 μg (10). All active treatments 
at week 24 improved dyspnoea and reached the 
MCID of 1 unit from baseline value (10).

 A/F FDC 400/12 μg signi�cantly improved TDI 
focal score versus placebo at all visits, exceeding 
MCID of 1 unit (MD: 1:32 to 1:43 units; all time 
points p<0.001) (fig. 3) (4).

 A/F FDC 400/12 μg signi�cantly improves TDI 
scores versus formoterol at all visits (MD: versus 
formoterol: 0.47-0.63 units, all visits p<0.01) and 
compared aclidinium at week 12 (MD: versus 
aclidinium: 0:39 to 0:44 units; week 12 and 24 
p<0.05) (�g.4). Overall, 61.9% of patients achie-
ved MCID in TDI focal score with the A/F FDC 
400/12 μg compared with 55.7% for aclidinium, 
57.0% for formoterol and 40.3% with placebo (4).

 Improvement in TDI score is similar in com-
parison to the A/F FDC 400/12 μg of FP/S in pati-
ents with stable COPD (26).
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Фиг. 3. Промяна от изходно ниво на сбора на TDI на 24 седмица (10, 24).
Fig.3. Change from baseline in TDI score at Week 24 (10, 24).
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 2. Подобрява сбора за общата тежест на 
ежедневните симптоми на ХОББ – осигурява 
засилено облекчение на симптомите за 24 ча-
са спрямо плацебо и аклидиниум.
 A/F КФД подобрява сигнификантно общата 
тежест на ежедневните симптоми на ХОББ 
(оценени по общия сбор на EXACT-RS) спрямо 
плацебо (ACLIFORM и AUGMENT) и спрямо aк-
лидиниум и формотерол (само при ACLIFORM; 
p<0.05) (10, 24).
 През 24 седмица се наблюдава сигнифи-
кантно подобрение на средния сбор на 
EXACT-RS при терапия с двете КФД и при моно 
терапиите в сравнение с плацебо (за всички 
сравнения, р<0.05)(24) и (р<0.01) (10). Проме-
ните от базални условия в средния дневен 
сбор на EXACT-RS е числено подобрен при A/F 
KФД 400/12 µg  и  сигнификантно подобрен за 
A/F KФД 400/6 µg срещу всяка моно терапия 
(р<0.05) (10). Сигнификантно подобрение се 
установява от базални условия във всички 
терапевтични групи срещу плацебо на всички 
визити (р<0.05 за всички).
 На 24 седмица, общият резултат на EXACT-
RS е сигнификантно подобрен с КФД 400/12 µg 
в сравнение с плацебо и двете монотерапии 
(СР: A/F КФД 400/12 µg: -2.4 единици [-18.6%]; 
аклидиниум: -1.8 единици [-14.2%]; формоте-
рол: -1.8 единици [-14.7%]; плацебо: -1.2 еди-
ници [-10.0%]; р<0.001 в сравнение с плацебо; 
р <0.01 в сравнение с двете моно терапии;) (4).
 Като цяло, 48.7% от пациентите са имали 
подобрение в сбора EXACT-RS, който преви-
шава MCID (процент от пациентите достиг-
нали E-RS общ скор≥2 единици), в сравнение с 
41.3% с аклидиниум, 42.3% с формотерол и 
34.4% при плацебо (4). 
 Лечението с A/F КФД 400/12 µg значително 
повишава шансовете за подобряване на MCID 
в сравнение с плацебо (съотношение на риск 
[OR]: 1.9; р<0.001) и формотерол (OR: 1.3; 
р<0.05), но не аклидиниум (OR: 1.2; р = 0.145).
 3. Нощни симптоми на ХОББ – подобрява 
общата тежест на нощни симптоми на ХОББ 
спрямо плацебо (ACLIFORM, AUGMENT)(10, 24) 
и аклидиниум (ACLIFORM) (24).
 Лечението с A/F KФД показва значителни 
подобрения спрямо плацебо в общата тежест 
на нощните симптомите, измерена чрез NiSCI, 
на всички посещения, включително и края на 
проучването (р <0.01, спрямо плацебо) (10). 
 Докато лечение с аклидиниум или формо-
терол моно терапии води до сигнификантно  
подобрение на общата тежест на нощните 
симптоми в сравнение с плацебо на 4 седмица 
и на 18 седмица (и двете р<0.05), статисти-
ческата значимост не е изпълнена на 24 сед-
мица. Пациенти на лечение с A/F KФД съобща-
ват за по-голямо намаление в общата тежест 
на нощните симптоми в сравнение с всяка мо-
но терапия на 24-та седмица, като резултатите 
достигат статистическа значимост за A/F KФД 
400/6 µg срещу аклидиниум (р<0.05). Във 
всички други времеви точки (4, 12 и 18 седми-
ца) и двете KФД показват значително намаля-
ване на общата тежест на нощните симптоми 
спрямо аклидиниум (р <0.05) (10). 
 Наблюдавано е цифрово по-голямо подо-
брение на общата тежест на нощните симпто-

 2. Improves the overall daily symptoms of 
COPD – provides greater improvements of 
overall daily symptoms for 24 hours compared to 
place-bo and aclidinium.
 A/F FDC improve overall daily symptoms of 
COPD (valued at total of EXACT-RS) compared to 
placebo (ACLIFORM and AUGMENT) or aclidini-
um and formoterol (only ACLIFORM; p <0.05) (10, 
24).

 At week 24 there is a signi�cant improve-
ment of EXACT-RS total score in both FDC 
therapy and in monotherapy in comparison with 
a placebo (for all comparisons, p<0.05) (24) and 
(p<0.01) (10). The differences from baseline con-
ditions in the overall daily EXACT-RS total score 
are numerically improved with A/F FDC 400/12 
μg and signi�cantly improved with A/F FDC 
400/6 μg versus either monotherapy (p<0.05) 
(10). Signi�cant improvements are observed 
apparent from baseline conditions in all treat-
ment groups versus placebo at all visits (p<0.05 
for all). 
 At week 24, EXACT-RS total score is signi�-
cantly improved with A/F 400/12 μg FDC com-
pared with placebo and both monotherapy (MD: 
FDC 400/12 μg: -2.4 units [-18.6%]; aclidinium: 
-1.8 units [-14.2%]; formoterol: -1.8 units [-
14.7%]; placebo: -1.2 units [-10.0%]; p<0.001 
compared to placebo; p<0.01 in comparison 
with the two monotherapies)(4).
 Overall, 48.7% of patients have improvement 
of EXACT-RS total score that exceeds the MCID 
(percentage of patients who achieved a com-
mon EXACT-RS score≥2 units), compared to 
41.3% with aclidinium, 42.3% and formoterol 
34.4% placebo (4).
 Treatment with A/F FDC 400/12 μg signi�-
cantly increases the chances of improving the 
MCID compared with placebo (odds ratio [OR]: 
1.9; p<0.001) and formoterol (OR: 1.3; p<0.05), 
but not aclidinium (OR: 1.2; p= 0.145).
 3. Nighttime symptoms of COPD – improves 
overall nighttime symptom severity of COPD 
compared to placebo (ACLIFORM, AUGMENT) 
(10, 24) and aclidinium (ACLIFORM) (24).
 Treatment with A/F FDC shows signi�cant 
improvements in the overall nighttime symptom 
severity measured by NiSCI, all visits, including 
the end of the study (p<0.01 compared to pla-
cebo) (10). 
 While treatment with formoterol or aclidini-
um monotherapies results in a signi�cant impro-
vement in the overall nighttime symptom seve-
rity compared to placebo at week 4 and week 18 
(both p<0.05), statistical signi�cance was not 
performed at week 24. Patients treated with A/F 
FDC report a greater reduction in overall severity 
of nighttime symptoms compared with either 
monotherapy at week 24, the results reach sta-
tistical signi�cance for A/F FDC versus aclidinium 
400/6 μg (p<0.05). In all other time points (week 
4, week 12 and week 18) two A/F FDC show 
signi�cant reduction in the overall severity of 
night time symptoms compared with aclidinium 
(p <0.05) (10).

 There was a numerically greater improve-
ment in the overall nighttime symptoms severity 
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reviewsми при A/F KФД 400/12 µg спрямо A/F KФД 
400/6 µg  на 4 седмица (10).
 Промяната от изходно ниво е била значи-
телно по-висока при A/F КФД 400/12 µg в срав-
нение с монотерапии (A/F КФД 400/12 µg : -0.25 
единици [-21.6%]; аклидиниум 400 µg: -0.16 
единици [-14.5%]; формотерол 12 µg: -0.19 
единици [-18.2%]; р<0.001 спрямо аклидини-
ум и р<0.05 срещу формотерол) (фиг.5) (4).

 4. Ранни сутрешни симптоми на ХОББ 
 Средната оценка за общата тежест на ран-
ни сутрешни симптоми чрез EMSCI е сигнифи-
кантно подобрена за A/F KФД в сравнение с 
плацебо във всички времеви точки, включи-
телно в края на проучването (р<0.01, за всич-
ки) (10). Монотерапиите не са показали подо-
брение в тежестта на симптомите спрямо пла-
цебо с изключение на формотерол на 4-та сед-
мица (р<0.01) (10).
 На 24-та седмица, средната оценка за об-
щата тежест на ранни сутрешни симптоми на 
ХОББ чрез EMSCI е сигнификантно подобрена 
за двете A/F КФД в сравнение с аклидиниум 
(р<0.05), но не и спрямо формотерол. За всич-
ки други времеви точки двете A/F KФД сигни-
фикантно намаляват тежестта на ранните сут-
решни симптоми в сравнение с всяка моноте-
рапия (р≤0.01 за всички), с изключение на 4 
седмица за A/F KФД 400/12 µg спрямо формо-
терол (10). Наблюдава се подобрение от 
изходното ниво в цялостната тежест на ранни 
сутрешни симптоми (A/F КФД 400/12 µg : -0.23 
единици [-17.0%]; аклидиниум 400 µg: -0.14 
единици [-10.7%]; формотерол 12 µg: -0.17 
единици [-13.6%]; р<0.001 спрямо аклидини-
ум и р<0.01 спрямо формотерол) (фиг.6) (4).

with A/F FDC 400/12 μg compared with A/F FDC 
400/6 μg of  week 4 (10).
 The change from baseline is signi�cantly 
higher with A/F FDC 400/12 μg compared with 
monotherapies (A/F FD 400/12 μg: -0.25 units 
[-21.6%]; aclidinium 400 μg: -0.16 units [-14.5%]; 
12 μg formoterol: -0.19 units [-18.2%]; p<0.001 vs 
aclidinium and p<0.05 versus formoterol) (fig.5) 
(4).

 4. Early morning symptoms of COPD
 The average overall early morning symptoms 
severity score by EMSCI is signi�cantly impro-
ved with A/F FDC compared with placebo at all 
time points, including the end of the study 
(p<0.01 for all) (10). Monotherapy showed no 
improvements in the severity of early morning 
symptoms versus placebo except for formoterol 
at the week 4 (p<0.01) (10).

 At week 24, the average overall early morning 
symptoms score of COPD by EMSCI is signi�-
cantly improved with two A/F FDC compared to 
aclidinium (p<0.05), but not compared to formo-
terol. For all other timepoints two A/F FDC signi-
�cantly reduces the severity of early morning 
symptoms severity as compared to each mono-
therapy (r≤0.01 per total), except for the 4 week 
A/F FDC 400/12 μg versus formoterol (10).
 There is improvement from baseline in the 
overall severity of the early morning symptoms 
(A/F FDC 400/12 μg: -0.23 units [-17.0%]; aclidi-
nium 400 μg: -0.14 units [-10.7%], formoterol 
12 μg: -0.17 units [-13.6%]; p<0.001 vs aclidinium 
and p<0.01 versus formoterol) (fig.6) (4).
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III. ХОББ екзацербации
 A/F KФД показва статистически значимо 
намаление с 29% на честотата на средно теж-
ките и тежки екзацербации в сравнение с пла-
цебо (p<0.05) и статистически значимо нама-
ление с 22% на честотата на всички видове 
екзацербации в сравнение с плацебо (p<0.01).
 Честотата на умерени или тежки обостря-
ния оценени чрез HCRU е значително по-нис-
ка (-29%) с A/F КФД 400/12 µg в сравнение с 
плацебо(р≤0.05 (фиг.7) (4).

 Честотата на всички екзацербации оцене-
ни чрез HCRU е числено по-ниска (-24%) с A/F 
КФД 400/12 µg в сравнение с плацебо, но раз-
ликата не достига статистическа значимост 
(4, 24). 
 В сравнение с плацебо, A/F КФД 400/12 µg 
значително удължава времето до първото 
обостряне (HCRU) с всяка тежест, а също и ек-
зацербации, които са умерени или тежки (4).
 При прилагане на въпросника EXACT, чес-
тотата на екзацербациите е сигнификантно 
по-ниска при A/F KФД 400/12 µg в сравнение с 
плацебо (4). A/F КФД 400/12 µg спрямо плаце-
бо показва по-ниска честота (-22%) на екза-
цербациите (1.18-1.51 EXACT обостряния [вся-
ка тежест] и 0.36-0.47 HCRU обостряния [всяка 
тежест] на пациент за година в лекуваните гру-
пи) и удължаване на времето до първата екза-
цербация (фиг.8) (4). 

III. COPD exacerbation
 A/F FDC shows a statistically signi�cant re-
duction by 29% the rate of moderate and severe 
exacerbations compared with placebo (p<0.05) 
and statistically signi�cant reduction by 22% in 
the incidence of all types of exacerbations com-
pared to placebo (p<0.01).
 The rate of moderate or severe exacerbations 
evaluated by HCRU is signi�cantly lower 
(-29%) with the A/F FDC 400/12 μg compared 
with placebo (p≤0.05) (fig.7) (4). 

 The rate of any exacerbations evaluated by 
HCRU is numerically lower (-24%) with the A/F 
FDC 400/12 μg compared with placebo, but the 
difference does not reach statistical signi�cance 
(4, 24).
 Compared with placebo, A/F FDC 400/12 μg 
signi�cantly prolonged the time to �rst any 
severity exacerbation (HCRU exacerbations) and 
time to moderate or severe exacerbation (4). 
Evaluated by EXACT questionnaire, frequency of 
any exacerbations is signi�cantly lower with A/F 
FDC 400/12 μg compared with placebo (4). A 
lower frequency (22%) of exacerbations (1.18-
1.51 EXACT questionnaire, [any severity] and 
0.36-0.47 HCRU exacerbations [any severity] per 
patient for year in the treated groups) and pro-
long the time to �rst exacerbation is found in A/F 
FDC 400/12 μg compared to placebo (fig. 8) (4).
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Фиг. 7. Честота на умерено тежки и тежки екзацербации (оценени чрез HCRU) (4).
Fig. 7. Rate of moderate to severe COPD exacerbations (evaluated by HCRU) (4).

Фиг. 8. Честота на всички екзацербации (оценени чрез въпросника EXACT) (4).
Fig. 8. Rate of any COPD exacerbations (evaluated by EXACT questionnaire) (4).
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reviews A/F КФД 400/12 µg значително намалява 
процентът на EXACT обостряния в сравнение 
с 400 µg аклидиниум (p<0.05) (4). 
 Честотата на екзацербациите при сравне-
ние на ефикасността на A/F КФД 400/12 µg с 
FP/S е подобна (26).

IV. Качество на живот
 На 24 седмица се наблюдава подобрение 
на средната стойност на сбора на SGRQ пове-
че от 4 единици, но се наблюдава промяна и в 
плацебо групата, поради което не се установя-
ва сигнификантна разлика между плацебо и 
групите с активна терапия (24). Подобрение  
на качеството на живот с намаляване на скора 
на SGRQ повече от 4 единици се наблюдава в 
по-голям брой пациенти на терапия с A/F КФД 
400/6 µg  на 24 седмица срещу плацебо (24).
 В проучването AUGMENT е наблюдавано 
сигнификантно подобрение от базални стой-
ности в общия сбор на SGRQ при A/F KФД и 
при монотерапия срещу плацебо (p<0.05) (10). 
Във всички времеви точки сигнификантно по-
висок процент отговори (пациенти достигна-
ли подобрение ≥4 единици на тоталния скор 
на SGRQ) е наблюдавано при терапия с A/F 
KФД спрямо плацебо включително и на края 
на проучването (р<0.01). На 24 седмица разли-
ката в общия сбор на SGRQ срещу плацебо 
надвишава 4 единици при терапия с A/F KФД 
400/12 µg или аклидиниум монотерапия 
(р<0.001) (10). Терапията с аклидиниум или 
формотерол показва сигнификантно по-ви-
сок процент отговори на 4 седмица и на 24 
седмица, докато лечението с A/F KФД  показва 
сигнификантно по-висок процент отговорили 
през всяка една седмица (р< 0.05).
 Подобрението на качеството на живот при 
сравнение на ефикасността на A/F КФД 400/12 
µg с FP/S е подобно и не се наблюдва сигнифи-
кантна разлика (26).

V. Приложение на облекчаващите
медикаменти
 Приложението на облекчаващите медика-
менти сигнификантно е намаляло в сравнение 
с плацебо при терапия с A/F КФД 400/6 µg 
(р<0.001) и A/F КФД 400/12 µg (p<0.001)(10, 24). 
Сигнификантни промени от базални условия 
се наблюдават при двете дози на КФД в срав-
нение с аклидиниум монотерапия (р<0.05 при 
проучването ACLIFORM; р<0.01 при проучва-
нето AUFGMENT), но не при сравнение с моно 
терапия формотерол (4, 10, 24).

VI. Предпочитание на устройство
 При сравнение на приложените устрой-
ства, сигнификантно повече пациенти пред-
почитат Genuair (51.9%) от Accuhaler (18.5%, 
p<0.0001) (26).

Профил на безопасност
 Общата честота на нежеланите лекарстве-
ни събития (НЛР), свързани с A/F KФД е подоб-
на на тази на аклидиниум (10, 24) и числено 
малко по-голяма от формотерол (табл.1) (10, 
24). 

 A/F FDC 400/12 μg signi�cantly reduces the 
percentage of EXACT exacerbations compared 
to 400 μg aclidinium (4).
 The frequency of exacerbations compared 
the efficacy of the A/F FDC 400/12 μg of FP/S is 
similar (26).

IV. Quality of life
 At week 24 was an improvement in mean 
SGRQ total score more than 4 units, but with 
change in the placebo group, and therefore does 
not establish a signi�cant difference between 
placebo and active treatment groups (24). Im-
provement of quality of life with reducing the 
score of the SGRQ more than 4 units is observed 
in a greater number of patients treated with the 
A/F FDC 400/6 μg at week 24 versus placebo (24).

 In AUGMENT study is observed signi�cant 
improvement from baseline in the total score of 
the SGRQ with A/F FDC and with monotherapy 
versus placebo (p<0.05) (10). At all time points 
signi�cantly higher percentage of responders 
(patients achieved improvement ≥4 units total 
score of SGRQ) is observed during treatment 
with A/F FDC versus placebo including the end of 
the study (p<0.01). At week 24, the difference of 
SGRQ total score versus placebo exceed 4 units 
for therapy with A/F FDC 400/12 μg or aclidinium 
monotherapy (p<0.001)(10). Aclidinium or 
formoterol therapy shows signi�cantly higher 
percentage of responders at week 4 and week 24, 
whereas treatment with A/F FDC shows signi�-
cantly higher percentage of responders at any 
one week (p<0.05).

 The improvement of quality of life when 
compared to the efficacy of the A/F FDC 400/12 
μg of FP/S is similar and does not occur a signi-
�cant difference (26).

V. Use of rescue medication
 Administration of rescue medications signi�-
cantly decreases during treatment with A/F FDC 
400/6 μg (p<0.001) and A/F FDC 400/12 μg 
(p<0.001) (10, 24). Signi�cant changes from ba-
seline is observed in both dosages of FDC com-
pared with aclidinium monotherapy (p<0.05 at 
ACLIFORM study; p<0.01 at AUGMENT study), 
but not when compared to the monotherapy 
with formoterol (4, 10, 24). 

VI. Device preference 
 In comparison to the attached devices, sig-
ni�cantly more patients prefer Genuair (51.9%) 
of the Accuhaler (18.5%; p <0.0001)(26).

Safety pro�le
 The overall incidence of emergency treat-
ment of adverse events (ETAE) associated with 
the A/F FDC are similar to that of aclidinium (10, 
24) and a numerically greater than formoterol 
(table1) (10, 24).
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 Няма различия в честотата на нежеланите 
събития между по-високата и по-ниска доза. 
Най-често докладваните НС (≥5% от пациен-
тите във всяка група) са кашлица и назофа-
рингит. Процентът пациенти, които показват 
сериозни нежелани събития (СНС) е нисък 
(4.8%) и съпоставим между групите на лече-
ние. По-голямата част от НС са леки до умере-
ни по тежест и се предполага, че не са свърза-
ни с прилагане на проучваните медикаменти. 
Процентът на нежелани събития довели до 
прекратяване е сравним между A/F KФД  
400/12 µg (6.3%), A/F KФД 400/12 µg (6.6%) и 
плацебо (6.3%), и малко по-нисък при аклиди-
ниум (4.7%) и формотерол (4.2%) групи (10). 
 Най-чести (> 2% и > плацебо) потенциални 
антихолинергични нежелани събития настъ-
пили с A/F KФД  400/12 µg спрямо аклидиниум, 
приложен самостоятелно са сухота в устата 
(2.4% срещу 0.6%) и орофарингеална болка 
(2.1% спрямо 1.2%) (10). 
 Най-чести (> 2% и > плацебо) потенциални 
събития свързани с β2-агонист, настъпили 
при терапия с A/F KФД  400/12 µg спрямо фор-
мотерол, приложен самостоятелно са кашли-
ца (5.1% спрямо 3.0%), главоболие (4.8% спря-
мо 3.6%), мускулни спазми (2.7% спрямо 1.8%) 
(10).
 Общата честота на сериозни нежелани ре-
акции, (СНС) е била ниска и числено по-висока 
във всички активни терапевтични групи в 
сравнение с плацебо (5.7% A/F KФД  400/12 µg, 
5.4% A/F KФД  400/12 µg, 5.0% аклидини-
ум,4.5% формотерол и 3.6% плацебо) (10, 24). 
 Най-често докладвано СНС е обостряне на 
ХОББ (24). За пневмония съобщават не повече 
от 3 (0.9%) пациенти във всяка група на тера-
пия (2 пациенти при A/F KФД  400/12 µg група, 
1 A/F KФД  400/6µg, 1 аклидиниум, 3 в формо-
терол и 3 в плацебо); никой от отчетените слу-
чаи на пневмония не се счита за свързани с 
лечението.

 No differences in the incidence of adverse 
events between the higher and lower doses. The 
most commonly reported AE (≥5% of patients in 
each group) are nasopharyngitis and cough. The 
percentage of patients who have serious adverse 
events (SAE) is low (4.8%) and comparable bet-
ween treatment groups. The majority of adverse 
events are mild to moderate in severity, and 
suggested that they are not related to the 
implementation of the study medication. The 
percentage of adverse events leading to dis-
continuation is comparable between A/F FDC 
400/12 μg (6.3%), A/F FDC 400/12 μg (6.6%) and 
placebo (6.3%), and slightly lower at aclidinium 
(4.7%) and formoterol (4.2%) groups (10).
 The most commonly (>2% and >placebo) po-
tential anticholinergic adverse events with A/F 
FDC 400/12 μg against aclidinium alone are dry 
mouth (2.4% vs. 0.6%) and oropharyngeal pain 
(2.1% against 1.2%) (10).

 The most common (>2% and >placebo) po-
tential events associated with β2-agonist 
occurred during treatment with A/F FDC 400/12 
μg compared to formoterol are cough (5.1% vs. 
3.0%), headache (4.8% vs. 3.6%), muscle spasms 
(2.7% vs. 1.8%) (10).

 The overall incidence of serious adverse 
events (SAE) have been low and numerically 
higher in all active treatment groups compared 
with placebo (5.7% A/F FDC 400/12 μg, 5.4% A/F 
FDC 400/12 μg, 5.0% aclidinium, 4.5% formoterol 
and 3.6% placebo) (10).
 The most frequently reported SAE is COPD 
exacerbation (24). For pneumonia have been 
reported no more than three (0.9%) patients in 
each treatment group (2 patients with A/F FDC 
400/12 μg group, 1 A/F FDC 400/6 μg, aclidinium 
1, 3 formoterol and 3 placebo); none of the 
reported cases of pneumonia are not considered 
treatment-related.

Табл. 1. Честота на НЛР, свързани с лечението (24).

Плацебо (n=194)

103 (53.1)

8 (4.1) 

12 (6.2) 

0

n (%)

НЛР

Сериозни НЛР 

Фатални нежелани събития

НЛР, довели до прекъсване 
на лечението

Формотерол 12 µg (n=384) 

217 (56.5)

14 (3.6)

14 (3.6)

1 (0.3)

Аклидиниум 400 µg (n=385) 

190 (49.4)

17 (4.4)

16 (4.2)

0 

A/F КФД 400/12 µg (n=385) 

194 (50.4)

16 (4.2)

23 (6.0)

1 (0.3)

A/F КФД – Аклидиниум/Формотерол комбинация фиксирана доза
НЛС – Нежелани лекарствени събития

Table 1. Adverse events frequency (24).

Placebo (n=194)

103 (53.1)

8 (4.1) 

12 (6.2) 

0

n (%)

TEAEs

TEAEs leading to discontinuation

ТЕSAEs

Fatal TEAEs

Formoterol 12 µg (n=384) 

217 (56.5)

14 (3.6)

14 (3.6)

1 (0.3)

Aclidinium 400 µg (n=385) 

190 (49.4)

17 (4.4)

16 (4.2)

0 

A/F FDC 400/12 µg (n=385) 

194 (50.4)

16 (4.2)

23 (6.0)

1 (0.3)

A/F FDC – Aclidinium/Formoterol �xed dose combination 
TEAE – Treatment-emergent adverse event
TESAE – Treatment-emergent serious adverse event
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reviews Като цяло, 3 пациенти са имали сериозно 
нежелано събитие, считано да е свързано с ле-
чението (плацебо [предсърдно мъждене], A/F 
KФД 400/12 µg група [пневмонит] и формоте-
рол група [с предсърдно мъждене], като само 
пациентът от плацебо групата е прекъснал 
участие в проучването) (4).
 Честотата на MACE (major adverce cardiac 
events) е била ниска и сравнима във всички 
групи на проучването. Всички МАСЕ се считат, 
че не са свързани с лечението. 
 Общо 5 смъртни случая при проучването 
AUGMENT и 4 при проучването ACLIFORM са 
настъпили през периода на лечение или в 
рамките на 30 дни от последната доза изпит-
ван продукт, но никои от тях не се считат за 
свързани с лечението (10, 24). Три от тях (по 
един от всяка група) се определят като сър-
дечно-съдова смъртност (етиология неиз-
вестна). 
 Средните промени от изходното ниво в 
клинична лаборатория параметри, жизнени-
те показатели и ЕКГ, са малки и клинично 
незначителни. Холтер мониторинг не показва 
констатации за ЕКГ ефекти за пациенти, във 
всяка група и не са наблюдавани различия 
между групите на лечение.

Заключение
 А/F КФД осигурява бронходилатация с по-
бързо начало от аклидинум и по-голяма вели-
чина над интервала на дозиране от формо-
терол. Различията в сравнение с моно терапия 
като цяло са по-големи с доза от 400/12 µg в 
сравнение с доза 400/6 µg за бронходилата-
торния отговор при крайни точки (промяна от 
изходното ниво в 1 часа след приемане на до-
зата ФЕО1, в спада на ФЕО1, върхов ФЕО1 и 
ФЕО1 AUC0-12). 
 И двете дози A/F КФД подобряват ФЕО1 с 
повече от 100 ml в сравнение с плацебо, което 
е клинично значима промяна. Приносът на ак-
лидиниум за увеличението спрямо изходните 
стойности на ФЕО1 при A/F КФД 400/12 µg (85 
ml в сравнение с формотерол) е в границите 
на наблюдаваното за монокомпоненти на дру-
ги ДДМА/ДДБА комбинации (70-95 ml в срав-
нение с ДДБА) (21, 22). В сравнение с плацебо 
се наблюдава клинично сигнификантно подо-
брение на диспнеята и здравния статус. Подо-
брение на сбора за общата тежест на ежеднев-
ните симптоми, оценени с помощта на Въ-
просник EXACT-RS е статистически сигнифи-
кантно с A/F КФД спрямо плацебо и двете мо-
нотерапии. A/F КФД 400/12 µg осигурява по-
голямо подобрение на нощните и ранните су-
трешни симптоми в продължение на 24 часа в 
сравение с монотерапия с аклидиниум. И 
двете дози  A/F КФД са добре толерирани. Тази 
безопасност е в съответствие с факта, че фор-
мотерол се понася добре (16), а аклидиниум 
има ниска системна експозиция, което реду-
цира до минимум възможността за типични 
ДДМА странични ефекти (12, 23). Освен това, 
24-часов Holter монитринг не показва данни, 
че А/F КФД увеличава в сравнение с плацебо 
на ЕКГ промените.

 Overall, 3 patients have reported for serious 
adverse events considered to be related to treat-
ment (1 placebo [atrial �brillation], 1 A/F FDC 
400/12 μg group [pneumonitis] and 1 formoterol 
group [with atrial �brillation] and only patient 
from placebo group has interrupted participa-
tion in the study) (4).
 The frequency of MACE (major adverse car-
diac events) is low and comparable among all 
groups of the study. All MACE are considered to 
be not related to treatment.
 A total of 5 deaths in AUGMENT study and 4 
deaths at ACLIFORM study occurred during 
treatment or within 30 days of the last dose of an 
investigational product, none of them are consi-
dered to be related to treatment (10, 24). Three of 
them (one from each group) have been de�ned 
as cardiovascular mortality (unknown etiology).

 The mean changes from baseline in clinical 
laboratory parameters, vital signs and ECG, are 
small and clinically insigni�cant. Holter monito-
ring shows no �ndings on ECG effects for pati-
ents in each group and no differences have been 
observed between treatment groups.

Conclusions 
 A/F FDC provides bronchodilation with a 
faster onset of aclidinum and greater value over 
the dosing interval of formoterol. Differences 
compared to monotherapy are higher with A/F 
400/12 μg compared with A/F 400/6 μg for 
bronchodilatory response endpoints (change 
from baseline in FEV1 1 hour post-dose, in 
trough FEV1, pick FEV1 and FEV1 AUC0-12).

 Both doses of A/F FDC improve FEV1 of more 
than 100 ml as compared to placebo and that is 
clinically signi�cant change. Contribution of 
aclidinium increases from baseline FEV1 with A/F 
FDC 400/12 μg (85 ml compared formoterol)  in 
the range observed for monocomponents of 
other LAMA/ LABA combinations (70-95 ml com-
pared to LABA) (21, 22). Compared with placebo 
A/F FDC demonstrates clinically signi�cant 
improvement of dyspnea and health status. The 
total daily symptoms score assessed by questi-
onnaire EXACT-RS are improved signi�cantly 
with A/F FDC versus placebo and both monothe-
rapies. A/F FDC 400/12 μg provides greater 
improvement in the overall nighttime and early 
morning symptoms severity score for 24 hours 
versus monotherapy with aclidinium. Both doses 
of A/F FDC are well tolerated. This safety is 
consistent with the fact that the formoterol is 
well tolerated (16) and aclidinium has a low 
systemic exposure, minimizes the possibility of 
typical LAMA side effects (12, 23). Moreover, 24-
hour Holter-monitring no evidence that A/F FDC 
increases compared with placebo ECG changes.
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 В заключение, тези данни показват, че  ле-
чението с аклидиниум 400µg/формотерол 
12µg КФД два пъти дневно е ефективно, 
показва бърза и трайна бронходилатация, 
която е по-изразена от всяка монотерапия, с 
клинично значими ползи и се понася добре. 
Двукратният прием на поддържащата тера-
пия с аклидиниум/формотерол КФД подобря-
ва белодробната функция и предполага пос-
тигане на ефективен денонощен контрол на 
симптомите.

 Публикацията се осъществява със съдей-
ствието на АстраЗенека България

 In conclusion, these data show that treat-
ment with aclidinium 400μg/formoterol 12μg 
FDC twice daily is effective rapidly and sustains 
bronchodilation, which is greater than each sin-
gle agent and well tolerated. Twice daily main-
tenance treatment aclidinium/formoterol FDC 
improves lung function and suggest achieve-
ment and effective 24 hours symptoms control.

                                                                                                                                                                                  
 This article was published with the assistance 
of AstraZeneca Bulgaria
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ЕКЗАЦЕРБАЦИИ НА ХОББ
И C-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН

В. Костадинова�, Й. Радков�, Т. Стоева�, Д. Митева�

Учебно-научен сектор по белодробни болести и алергология
Медицински университет – Варна�
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Медицински университет – Варна�

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. 

Ключови думи: ХОББ, екзацербация, CRP
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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.
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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
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 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.
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 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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без БЕ

7.48

3.42

Without BE

7.48

3.42



41

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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ПУЛСОВАТА ОКСИМЕТРИЯ 
ПРИ ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ 
И НУЖДАТА ОТ ПРОДЪЛЖИТЕЛНА 
ДОМАШНА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ

Н. Кючуков�, Н. Янев�, И. Крачунов�, Зл. Иванова�, П. Павлов�, 
Ц. Попова�, П. Глоговска�, П. Христова�, Я. Иванов�

Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински Университет, Плевен�
Клиника по пропедевтика на вътрешните болести
Медицински Университет, Плевен�
Катедра Общественоздравни науки, Медицински Университет, Плевен�

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.

Ключови думи: 
пулсова оксиметрия, оценка на ХОББ, домашна кислородотерапия
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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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група 1
90
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20
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0
среден ФЕО₁ стадий III и IV

група 2

Фиг. 2. Белодробна функция в двете групи.

*

*

* p<0.05

cohort 1
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0
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
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 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

ПУЛСОВАТА ОКСИМЕТРИЯ 
ПРИ ОЦЕНКА НА ПАЦИЕНТИТЕ 

С ХОББ И НУЖДАТА ОТ 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ДОМАШНА 
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ОЦЕНКА НА РАЗХОДИТЕ ПРИ ПАЦИЕНТИ 
С ХОББ ПОКАЗАНИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 
НА ДОМАШНА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ

Н. Кючуков�, Н. Янев�, И. Крачунов�, Зл. Иванова�, П. Павлов�, 
Ц. Попова�, П. Глоговска�, П. Христова�, Я. Иванов�

Клиника по пневмология и фтизиатрия, Медицински Университет, Плевен�
Клиника по пропедевтика на вътрешните болести, 
Медицински Университет, Плевен�
Катедра общественоздравни науки, Медицински Университет, Плевен�

Резюме
 Цел: Да се проучат разходите при пациенти с ХОББ и тежка хипоксемия в покой показани 
за лечение с продължителна домашна кислородотерапия (ПДКТ), и да се проучи влиянието на тера-
пията върху разходите.
 Методи: Проспективно бяха проучени пациенти хоспитализирани в клиниката по пулмо-
логия за двугодишен период. С помощта на специално разработен въпросник бе събрана инфор-
мация за медицинската история и проведените изследвания. Разходите бяха изчислени с помощта 
на болничната електронна система. Данните се обработиха статистически с SPSS 16.0.
 Резултати: Общо 84 пациента с ХОББ и тежка хипоксемия бяха включени в анализа. Сред-
ната им възраст бе 64±9 години. Мъжете бяха 63.1%. Достъп до ПДКТ имаха само 38.1% от пациен-
тите. Всички пациенти бяха с ХОББ група D.
 Проучването откри по-високи разходи за болнично лечение при по-възрастните пациенти 
(r=0.15, p<0.05), мъжете (p<0.05), пациентите с повече хоспитализации (r=0.88, p<0.01), пациентите 
с повече съпътстващи заболявания (r=0.24, p<0.05) и пациентите без достъп до ПДКТ (p<0.05).
 Болничните разходи бяха по-високи при пациентите с по-лоши резултати от 6-минутния 
тест с ходене (r=-0.29, p<0.05) и по-високи серумни нива на CRP (r=0.36, p<0.05). Общите спестява-
ния поради лечението с ПДКТ възлизаха на 461 лева. Тези спестявания покриват годишните разхо-
ди за поддържането на един кислороден концентратор равняващи се на 432 лева.
 Заключение: Пациентите с ХОББ и тежка хипоксемия консумират значителен финансов 
ресурс. Основните фактори за повишените разходи се дължат на хоспитализациите, продължи-
телния болничен престой, наличието на коморбидности, възрастта, пола и липсата на кислородо-
терапия. Резултатите от серумния CRP и 6МТХ се свързват с по-висока цена на хоспитализациите.

Ключови думи: 
оценка на разходите, ХОББ, домашна кислородотерапия
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EVALUATION OF COSTS 
IN COPD PATIENTS INDICATED FOR 

LONG-TERM OXYGEN THERAPY

Abstract
 Aim: To evaluate costs in COPD patients with severe resting hypoxemia indicated for treatment 
with long-term oxygen therapy and to study the in�uence of LTOT over expenses.
 Methods: Patients hospitalized in pulmonology clinic were prospectively investigated for a two 
year period. Specially designed questionnaire was used to gather information about medical history and 
test results. Expenses were calculated using the hospital's electronic databases. Data were processed 
using SPSS 16.0.
 Results: A total of 84 patients with COPD and severe hypoxemia were included in the analysis 
with mean age of 64±9 years. Men prevailed with 63.1%. Access to LTOT had only 38.1% of all patients. All 
patients were in COPD group D.
 Study revealed higher expenses for hospital treatment in older patients (p<0.05), men (p<0.05), 
patients with more hospitalizations (r=0.88, p<0.01), patients with more comorbidities (r=0.24, p<0.05) 
and patients without access to LTOT (p<0.05). 
 Hospital costs were higher in patients with worst results on the 6-minute walking test (r=-0.29, 
p<0.05) and higher serum levels of CRP (r=0.36, p<0.05). Total savings due to LTOT were estimated to 
235€. These savings covered the annual costs for running oxygen concentrator estimated to 220€.
 Conclusion: Patients with COPD and severe hypoxemia consume signi�cant �nancial resource. 
Main factors for increased costs were hospitalizations, prolonged hospital stay, comorbidities, age, 
gender and lack of LTOT. Results show that higher expenses are related with higher serum levels of CRP 
and shorter distance in the 6-minute walking test.

Keywords: 
evaluation of costs, COPD, long-term oxygen therapy
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Въведение
 Лечението с продължителна домашна кис-
лородотерапия (ПДКТ) не е скъпо в сравнение 
с други методи за лечение на сериозни и жи-
вотозастрашаващи заболявания. През 2006 
година в САЩ за преносимите системи за до-
машна кислородотерапия се реимбурсират 
2 700$, а за стационарните 2 400$. Това е много 
под разходите за домашна хемодиализа на 
един пациент, която струва 51 252$ на година 
(3). Директните годишни разходи при пациен-
ти с ХОББ, претърпели белодробна обем ре-
дуцираща хирургия се равняват на 71 515$, а 
тези за медикаментозна терапия на 23 271$ 
(7). Лечението с ПДКТ е една от малкото интер-
венции подобряващи преживяемостта при 
пациенти с ХОББ (2).
Цел
 Да се направи оценка на разходите при па-
циенти с ХОББ и тежка хипоксемия в покой, 
показани за лечение с домашна кислородо-
терапия и да се проучи влиянието на ПДКТ 
върху разходите.
Методи
 Проспективно бяха проучени пациенти 
хоспитализирани в клиниката по пулмология 
за двугодишен период. С помощта на специ-
ално разработен въпросник бе събрана ин-
формация за медицинската история и прове-
дените изследвания. Разходите бяха изчисле-
ни с помощта на болничната електронна сис-
тема. Данните се обработиха статистически с 
SPSS 16.0.
Резултати
 Общо 84 пациента с ХОББ и тежка хипоксе-
мия на средна възраст 64±9 години бяха вклю-
чени в анализа. Мъжете преобладаваха с 
63.1% (фигура 1). Достъп до продължително 
лечение с кислород в дома имаха само 38.1% 
от пациентите (фигура 2). Всички пациенти 
бяха с ХОББ група D.

Introduction
 Long term oxygen therapy (LTOT) is not ex-
pensive when compared with other treatments 
for serious and life threatening illnesses. In 2006, 
in the US, ambulatory systems were reimbursed 
at approximately 2 700$ per year and 2 400$ we-
re given for stationary systems for the same peri-
od. This is far less than the annual cost for outpa-
tient home hemodialysis which costs 51 252$ per 
year (3). Direct costs for patients who underwent 
lung volume reduction surgery are estimated to 
71 515$. Expenses for pharmacological treat-
ment of COPD are 23 271$ (7). Treatment with 
LTOT is one of the interventions that signi�cantly 
improve survival in COPD patients (2).

Aim
 To evaluate costs in COPD patients with 
severe resting hypoxemia indicated for treat-
ment with long-term oxygen therapy and to 
study  the  in�uence  of  LTOT  over  expenses.

Methods
 Patients hospitalized in pulmonology clinic 
were prospectively investigated for a two year 
period. Specially designed questionnaire was 
used to gather information about medical histo-
ry and test results. Expenses were calculated 
using the hospital's electronic databases. Data 
were processed using SPSS 16.0.

Results
 A total of 84 patients with COPD and severe 
hypoxemia, mean age of 64±9 years, were 
included in the analysis. Men prevailed with 
63.1% (�gure 1). Access to LTOT had only 38.1% 
of all patients (�gure 2). All patients were in COPD 
group D.

Фиг. 1. Разпределение по пол. Fig. 1. Distribution by gender.

оригинални статии

36.9%

63.1%

жени

мъже
36.9%

63.1%

women

men

Фиг. 2. Достъп до ПДКТ.

61.9%

38.1%

ПДКТ (+)

ПДКТ (-)

Fig. 2. Access to LTOT.

61.9%

38.1%

LTOT (+)

LTOT (-)



EVALUATION OF COSTS 
IN COPD PATIENTS 
INDICATED FOR LONG-TERM 
OXYGEN THERAPY

53

 Mean annual costs for one patient were 
calculated to 1 841€. Costs for hospital treatment 
were 899€. Mean costs for one hospitalization 
were estimated to 470€. One day in hospital 
costs 63€. For pharmacological treatment of 
COPD were spent 942€.

 The study revealed higher expenses for 
hospital treatment with 89€ in men versus 
women (p<0.05), and this could not be explained 
with longer stay in hospital (table 1).

 Because the price for hospital treatment sig-
ni�cantly increase the annual costs it is obvious, 
that patients with more hospitalizations will ha-
ve increased annual costs (r=0.88, p<0.01) (�g. 3).

 Patients with more comorbidities cost more 
(r=0.24, p<0.05) (�gure 4). Comorbidities were 
one of the reasons for more days in hospital per 
year (r=0.37, p<0.01) (�gure 5).

 Средно на пациент за година са изхарчени 
3 609 лева. От тях за болнично лечение са по-
харчени 1 763 лева. Средната цена за хоспита-
лизация на пациент с тежка хипоксемия е би-
ла 920 лева, със средна цена за леглоден 123 
лева. За медикаментозна терапия за ХОББ 
през годината са били отделени средно по 1 
846 лева на пациент.
 Проучването установи по-високи разходи 
за болнично лечение сред мъжете със 174 ле-
ва повече в сравнение с жените (p<0.05), като 
причината за това не е в по-дългия болничен 
престой (таблица 1).

 Тъй като цената на болничното лечение 
значително оскъпява годишните разходи, при 
пациентите с повече хоспитализации се наб-
людаваха и по-високи годишни разходи за ле-
чение (r=0.88, p<0.01) (фиг. 3).

 По-високи разходи имаха пациентите с 
повече съпътстващи заболявания (r=0.24, 
p<0.05) (фиг. 4). Коморбидностите бяха и една 
от причините за удължаване на болничния 
престой и годишния брой на дните прека-
рани в болница (r=0.37, p<0.01) (фиг. 5).
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Табл. 1. Разходи за болнично лечение при мъжете и жените.

 Мъже
Жени

годишни разходи 
за болнично лечение

1 819 лева
1 645 лева

средно 
леглодни

29.3
29.8

цена на 
леглоден
129 лева
120 лева

Table 1. Expenses for hospital treatment in men and women.

 Men
Women

Annual expenses 
for hospital treatment

928€
839€

Mean annual 
days 

in hospital
29.3
29.8

Expenses for 
one day spent 

in hospital
66€
61€

Фиг. 3. Зависимост между разходите и броя хоспитализации.
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Figure 3. Correlation between number of hospitalizations and costs.
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Фиг. 4. Коморбидности и разходи.
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 Открита бе слаба корелационна зависи-
мост между цената на болничното лечение и 
възрастта (r=0.15, p<0.05) (фиг. 6).

 Цената за хоспитализация бе по-висока 
при пациенти с по-лоши резултати на 6-ми-
нутния тест с ходене (r=-0.29, p<0.05) (фиг. 7). 
При тях също се установи по-дълъг болничен 
престой (p<0.05).

 Пациентите с по-високи нива на серумния 
CRP се характеризираха с по-висока цена на 
хоспитализациите (r=0.36, p<0.05) (фиг. 8).

 Weak but statistically signi�cant correlation 
was discovered between costs for hospital treat-
ment and age (r=0.15, p<0.05) (�gure 6).

 Hospital costs were higher in patients with 
the worst results on a 6-minute walking test 
(r=-0.29, p<0.05) (�gure 7). There was also prolo-
nged hospital stay in these patients (p<0.05).

 Increased serum levels of CRP were also rela-
ted with more costs (r=0.36, p<0.05) (�gure 8).
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Фиг. 6. Възраст и цена на болничното лечение.
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Figure 6. Age and costs for hospital treatment.
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Фиг. 7. Резултати от 6-минутния тест с ходене и цена 
на хоспитализацията.
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Figure 7. Results from 6-minute walking test and hospital costs.
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Фиг. 8. Нива на CRP и цена на хоспитализациите.
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Figure 8. Levels of CRP and hospital costs.
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 Regarding the access to LTOT we found lower 
mean annual costs with 47€ for the group of 
patients on LTOT versus patients without LTOT 
with the condition, that the number of hospita-
lizations in the two groups was equal (p=0.82). In 
the group on LTOT there were additional 188€ 
savings due to annual reduction of the exacerba-
tions with 0.4 (2.0 versus 2.4 in the non-LTOT 
group, p<0.05). This means that the total savings 
were estimated to 235€ from hospital treatment 
in patients on LTOT compared to patients 
without access to treatment with oxygen. These 
savings covered the annual costs for running 
oxygen concentrator estimated to 220€.

 On �gure 9 the factors that in�uenced annual 
costs in COPD patients with severe hypoxemia 
are illustrated.

Discussion
 Treatment with LTOT leads to increase in sur-
vival in COPD patients with severe resting hypo-
xemia (4, 5). Treatment is also related with reduc-
tion of annual exacerbations and improved qua-
lity of life(1, 8).

 Treatment is not expensive when compared 
with other therapies in severe and life threate-
ning illnesses (10) and is proved to be very cost-
effective (6). Oba's study in 2009 reported values 
of the ratio between costs and effectiveness 
(ICER) for LTOT of about 23 807$/QALY for 3 a year 
period and 16 124$/QALY for a 5 year period. 
These values are below the 25 000$/QALY border 
under which one therapy had proved to be very 
cost-effective (6). Steward and co-workers repor-
ted that LTOT leads to mean reduction of days 
spend in hospital with 14.8 for the �rst year after 
treatment. They calculated that the savings are 
more than the expenses for oxygen treatment. In 
their opinion the savings will increase even 
further if calculated for a longer period of follow 
up (9). 

 This is the �rst study in Bulgaria that analyzes 
the costs in patients with COPD and severe 

 По отношение достъпа до лечение с про-
дължителна домашна кислородотерапия се 
установи средна годишна цена за болнично 
лечение с 93 лева по-малко при групата на ле-
чение с ПДКТ спрямо групата без достъп до 
кислородотерапия при равен брой хоспита-
лизации за годината (p=0.82). В групата на ле-
чение с кислород се спестяват още 368 лева 
годишно поради по-ниската честота на хоспи-
тализациите с 0.4 (2.0 спрямо 2.4 за групата без 
достъп до ПДКТ, p<0.05). Това прави общо 461 
лева спестени от болнично лечение при паци-
ентите на ПДКТ спрямо пациентите без дос-
тъп до лечението. Тези спестявания покриват 
годишните разходи за поддържането на един 
кислороден концентратор равняващи се на 
432 лева.
 На фиг. 9 са изобразени факторите влияе-
щи върху годишните разходи при пациентите 
с ХОББ и тежка хипоксемия.

Дискусия
 Продължителната домашна кислородоте-
рапия води до увеличаване на преживяемост-
та на пациентите с ХОББ и тежка хипоксемия в 
покой (4, 5). Лечението се свързва още с нама-
ляване на годишния брой на екзацербациите 
и подобряване качеството на живот на паци-
ентите (1, 8).
 Домашната кислородотерапия не е скъпа 
в сравнение с други терапии при тежки и жи-
вотозастрашаващи заболявания (10) и се ха-
рактеризира с добри нива на съотношението 
цена/ефективност (6). Проучване на Oba от 
2009 година докладва стойности на съотно-
шението цена-ефективност за ПДКТ 23 807$/ 
QALY за 3 год. и 16 124$/QALY за 5 год. план. Те 
попадат под границата от 25 000$/ QALY, под 
която се приема, че една терапия е с много 
добра финансова ефективност (6). Според Ste-
ward и сътрудници ПДКТ води до средно на-
маляване на дните прекарани в болница през 
първата година от лечението с кислород с 14.8 
дни. Той пресмята, че разходите спестени от 
намаляването на хоспитализациите са повече 
от разходите за прилагането на лечението с 
кислород. Според него спестяванията ще се 
увеличат, ако се изчисляват за по-дълъг пери-
од на проследяване (9).
 За пръв път в България се прави анализ на 
разходите при пациенти с тежка хипоксемия 

Фиг. 9. Фактори, влияещи върху разходите при пациенти 
с ХОББ и тежка хипоксемия.

Figure 9. Factors in�uenced costs in COPD patients 
with severe hypoxemia.

ВЪЗРАСТ ПОЛ

КОМОРБИДНОСТИХОСПИТАЛИЗАЦИИ

КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ

РАЗХОДИ

AGE GENDER

COMORBIDITIESHOSPITALIZATIONS

OXYGEN THERAPY

COSTS

EVALUATION OF COSTS 
IN COPD PATIENTS 
INDICATED FOR LONG-TERM 
OXYGEN THERAPY

original articles

Thoracic Medicine
Volume VII, Issue 4
December 2015



56

показани за лечение с ПДКТ. Резултатите от 
проведеното от нас проучване потвърждават 
ефектите свързани с редукция на екзацерба-
циите и добрата финансова ефективност от 
лечението. Данните дават основание за ра-
зумно реимбурсирането на кислородни кон-
центратори на нуждаещите се от ПДКТ паци-
енти.
Заключение
 Пациентите с ХОББ и тежка хипоксемия 
консумират значителен финансов ресурс. Ос-
новните фактори за повишените разходи се 
дължат на хоспитализациите, продължител-
ния болничен престой, наличието на комор-
бидности, възрастта, пола и липсата на кисло-
родотерапия. Резултатите от серумния CRP и 
6МТХ се свързват с по-висока цена на хоспита-
лизациите.

resting hypoxemia. The results from our study 
con�rmed the therapy related effects with 
reduction of the exacerbations and cost-effecti-
veness. It seems reasonable to reimburse oxygen 
concentrators to patients with indications for 
treatment with LTOT.

Conclusion
 Patients with COPD and severe hypoxemia 
consume signi�cant �nancial resource. Main fac-
tors for increased costs were hospitalizations, 
prolonged hospital stay, comorbidities, age, 
gender and no access to LTOT. Results show that 
higher expenses are related with higher serum 
levels of CRP and shorter distance in a 6-minute 
walking test.
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