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Резюме
 Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е заболяване със значими социални, 
медицински и здравноикономически ефекти. Честотата и смъртността, които продължават да 
нарастват са изпитание за здравната система, както в България така и по света. Затова е необходима 
точна и навременна информация, получена от продължително проследяване на болните с ХОББ.
 Продължителното проследяване на болните с ХОББ се базира на комбинирането на 
клинични, функционални, лабораторни и фармакоикономически показатели в хода на 
заболяването. Клинично се изследват основните симптоми, екзацербациите и смъртността. От 
функционална гледна точка се проучват патофункционалните ефекти на обструкцията. 
Изследването на биомаркери, дава ценна информация за протичането и клиничния ход на 
заболяването. Получената информация може да бъде използвана за подобряване на здравните 
грижи и оптимизиране на разходите при пациентите с ХОББ.

Ключови думи: ХОББ, продължително проследяване, екзацербации, фармакоикономически 
показатели
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LONG-TERM FOLLOW-UP
OF PATIENTS WITH COPD

Abstract
 Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is a disease with signi�cant social, medical and 
economical effects. The incidence and mortality rates, which continue to increase, are a challenge for the 
healthcare system, both in Bulgaria and abroad. Therefore, it is necessary to gather accurate and timely 
information derived from continuous monitoring of patients with COPD.
 Long-term follow-up of patients with COPD is based on a combination of clinical, functional, 
laboratory and pharmacoeconomic parameters in the course of the disease. From a clinical point of view 
we follow the main symptoms, exacerbations and mortality. From a functional perspective we study the 
pathological effects of obstruction. The study of biomarkers provides valuable information about the 
clinical course of the disease. The obtained information can be used to improve health care and cost 
control in patients with COPD.

Keywords: COPD, long-term follow-up, exacerbations, pharmacoeconomic parameters
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ПРОСЛЕДЯВАНЕ 
НА БОЛНИ С ХОББ

 ХОББ е предотвратима и лечима болест 
със системни извънбелодробни ефекти, кои-
то могат да допринесат за тежкия характер на 
болестта при определени пациенти. Нейният 
белодробен компонент се характеризира с 
ограничение на въздушния поток (обструк-
ция) в дихателните пътища, което не е напъл-
но обратимо, дори и след подходящо и инди-
видуализирано лечение. Ограничението на 
въздушния поток е прогресивно и се дължи на 
възпалителна реакция на белите дробове към 
вредни частици или газове. Болестта протича 
вълнообразно, с епизоди на изостряне (екза-
цербация), които при част от болните могат да 
бъдат сравнително чести (2). 

Епидемиология на ХОББ
 1. Честота на ХОББ 
 Данните от международното мултицент-
рово популационно базирано проучване 
BOLD, показват честота на заболяването 
10.1%, като честотата е по-висока при мъжете 
(11.8%) и малко по-ниска при жените (8.5%). 
Тези данни показват по-висока честота от 
всички проведени проучвания до момента 
(17). 
 В ЕС честотата на заболяването варира в 
групата на възрастните между 40 и 70 години 
между 9% – 15%. В момента продължават да се 
провеждат няколко едноцентрови популаци-
онно базирани проучвания на ХОББ в Европа: 
след 1972 в Осло, Норвегия; след 1976 в Ко-
пенхаген, Дания; след 1980 по делтата на река 
По, Италия и след 1985 в Северна Швеция. Ос-
вен тези едноцентрови проучвания, се про-
веждат и многоцентрови в някои държави –  
Швейцария и Испания, както и мултицент-
рови международни – ECRHS и BOLD. Въпреки 
това, детайлна информация за болестността и 
смъртността от ХОББ през 2012 липсва в ня-
кои държави в ЕС, като една от тях е България.
 У нас честотата е 14.9 %, базирайки се на 
епидемиологично проучване проведено в 
Плевенска област (5). Установено е разпреде-
ление по тежест на обструкцията при паци-
ентите с ХОББ както следва: GOLD I (6.9%), 
GOLD II (5.8%), GOLD III (1.7%) и GOLD IV (0.5%), 
като заболяването е с по-висока честота при 
мъжете (21.6%), възрастното (17.1%) и селско-
то население (18.8%) в региона.

 2. Смъртност при болни с ХОББ
 ХОББ е сред водещите причини за смърт-
ност в света (68). В момента е на четвърто 
място (2, 26), но до 2030 се очаква да заеме 
трето. Според данни на Световната здравна 
организация (СЗО) от заболяването са 
засегнати близо 65 милиона души, а повече от 
3 милиона са починали вследствие на ХОББ 
през 2005, което е приблизително 5% от 
смъртността на световно ниво. Последната ще 
се увеличи с повече от 30% в следващите 10 
години, ако не се вземат мерки за намалявне 
на рисковите фактори.   
 Някои автори, проследяващи смъртността 
при пациенти с ХОББ, предполагат, че непо-
средствената причина за смърт е съпътства-
щата патология, докато други автори я свърз-
ват с тежестта на заболяването и са на стано-

 COPD is preventable and treatable disease 
with systemic extra-pulmonary effects that may 
contribute to the severity of the disease in 
certain patients. The pulmonary component is 
characterized  by air�ow limitation (obstruction) 
in the airways, which is not fully reversible even 
after appropriate treatment. The limitation of 
air�ow is progressive and is due to the in�amma-
tory reaction of the lung to noxious particles or 
gases. The disease is undulating, with episodes of 
exacerbations which in some of the patients may 
be relatively common (2).

Epidemiology of COPD
 1. Incidence of COPD
 The data from the international multi-center 
population based study BOLD, showed disease 
incidence of 10.1%, and the incidence was hig-
her in men (11.8%) and slightly lower in women 
(8.5%). These data suggest a higher incidence of 
all the studies so far (17).

 In the EU, the incidence of the disease varies 
among adults between 40 and 70 years between 
9% – 15%. There are several single center popula-
tion-based studies of COPD in Europe going on: 
since 1972 in Oslo, Norway; since 1976 in Copen-
hagen, Denmark; since 1980 in the Po delta, Italy 
and since 1985 in northern Sweden. Besides 
these single-center studies there are some multi-
center ones in some countries – Switzerland and 
Spain, as well as international multi-center ones - 
ECRHS and BOLD. However, detailed information 
on morbidity and mortality from COPD in 2012 is 
lacking in some EU countries, one of them is 
Bulgaria.

 The incidence in Bulgaria is 14.9%, based on 
an epidemiological study conducted in the 
region of Pleven (5). The distribution of patients 
according to the severity of the disease is as 
follows GOLD I (6.9%), GOLD II (5.8%), GOLD III 
(1.7%) and IV GOLD (0.5%), the disease has a 
higher incidence in men (21.6%), older (17.1%) 
and rural population (18.8%) in the region.

 2. Mortality in patients with COPD
 COPD is a leading cause of mortality in the 
world (68). It is currently in fourth place (2, 26), 
but by 2030 it is expected to take third. Accor-
ding to the World Health Organization (WHO), 
the disease affected nearly 65 million people and 
more than 3 million have died from COPD in 
2005, which is approximately 5% mortality 
worldwide. It will increase by more than 30% in 
the next 10 years if no action is taken to decrease 
the risk factors.

 Some authors tracing mortality in COPD 
patients suggested that the immediate cause of 
death was concomitant pathology, whereas 
others associated it with the severity of the 
disease and stated that COPD was causa mortis.
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 Mannino и сътр., проследяват пациенти с 
хронични белодробни заболявания в САЩ в 
периода между 1979 и 1993 г. От починалите 
при 2.5 милиона (8.2%) е бил установен ХОББ. 
От тях при 1.1 милиона (43.3%) ХОББ е реги-
стрираната причината за смърт (64).
 Високата смъртност от сърдечно-съдови 
заболявания се подкрепя и от Канадско 
проучване от екипа на Huiart, проучили при-
чината за смърт при 2,553 пациента с ХОББ. 
Смъртността от кардиоваскуларни заболя-
вания (37.6%) е била по-честа от тази от ХОББ 
(14.3%) (51).
 В кохортата на проучването ECLIPSE (The 
Evaluation of COPD Longitudinally to Identify 
Predictive Surrogate Endpoints) е установен 
сигнификантно повишен риск от смърт при 
пациентите с ХОББ и сърдечно-съдови забо-
лявания и диабет, независимо от степента на 
обструкция. При разпределение на пациен-
тите по групи в съответствие с класифика-
цията на GOLD от 2014, смъртността нараства 
от група A към D и достига 14% (11).
  
Продължително проследяване 
на болни с ХОББ
 1. Комбинирана оценка на тежестта 
 на заболяването според GOLD 2014 
 Последната ревизия на The Global Initiative 
for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) от 
2014, предлага нов подход за оценка на забо-
ляването – комбинация от степента на обс-
трукция, симптомите на пациента и честота на 
екзацербациите. По този начин, пациентите с 
ХОББ се разделят в четири групи – A, B, C и D 
(Фиг. 1). Категоризирането им в групи дава по-
детайлна оценка за тежестта на заболяването, 
помага за избора на терапия и оценява бъде-
щия риск от нежелани събития. 

 Разпределението и характеристиката на 
групите във времето са обект на множество 
проучвания в последните години. Стабилно-
стта им във времето е изследвана във фунда-
менталното проучване на Augusti et al., 
ECLIPSE (9).
 ECLPSE е многоцентрово, международно 
проучване целящо да проследи динамиката в 
групите за три годишен период. Установено е 
разпределение на проучените пациенти как-
то следва – група А са 24%, B 14%, C 23% и D 

 Mannino et al., followed patients with chro-
nic lung disease in the United States between 
1979 and 1993. COPD was found among the 2.5 
million (8.2%) patients who died. Of these, 1.1 
million (43.3%) had COPD as a registered cause of 
death (64).

 The high mortality from cardiovascular disea-
se was supported by a Canadian study team who 
investigated the cause of death in 2,553 patients 
with COPD. The mortality from cardiovascular 
diseases (37.6%) was more frequent than that 
from COPD (14.3%) (51).

 The cohort study ECLIPSE (The Evaluation of 
COPD Longitudinally to Identify Predictive Surro-
gate Endpoints) established a signi�cantly in-
creased risk of death in patients with COPD and 
cardiovascular diseases and diabetes, regardless 
the degree of obstruction. The distribution of 
patients in groups in accordance with the GOLD 
2014 classi�cation showed that mortality increa-
sed from group A to D and reached 14% (11).

Longterm follow-up of patients 
with COPD
 1. Combined evaluation of disease
 severity according to GOLD 2014
 The latest revision of The Global Initiative for 
Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) from 
2014, presented a new approach to the assess-
ment of the disease – a combination of the deg-
ree of obstruction, the patient's symptoms and 
frequency of exacerbations. Thus, patients with 
COPD are divided into four groups –  A, B, C and D 
(Fig. 1). Categorization into groups allows a more 
detailed assessment of the severity of the 
disease, for helping the selection of the therapy 
and evaluating the future risk of adverse events.

 The distribution and characteristics of the 
four groups over time was a subject of numerous 
studies in recent years. The stability over time 
was investigated in the fundamental study of 
Augusti et al., ECLIPSE (9).

 ECLIPSE was a multicenter, international 
study aimed to trace the dynamics of the groups 
for three years. The distribution of the studied 
population was as follows: Group A were 24%, B – 
14%, C – 23%, and D – 40%. Augusti et al. found 
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40%. Augusti и сътр. намират сигнификантна 
разлика както в разпределението на групите 
пациенти, така и в клиничните, функционални 
и образно-диагностични аспекти на заболява-
нето. Група B и D се свързват с по-висока чес-
тота на съпътстващите заболявания и систем-
но възпаление, докато C и D с по-ниска сатура-
ция и рентгенморфологични данни за емфи-
зем. Група А и D остават относително стабилни 
за тригодишния период на проучването, дока-
то B и C показват времева променливост (11).

 2. Оценка на влиянието на ХОББ 
 върху здравния статус на пациента
 2.1 Функционално изследване 
 на дишането (ФИД)
 В световен мащаб най-често използваният 
функционален метод за оценка на дишането, 
както и за мониториране на пациентите с 
хронична обструктивна белодробна болест е 
спирометрията. Според насоките на GOLD, е 
задължително изследване за потвърждаване 
на диагнозата ХОББ. При продължително 
проследяване на болните е уместно да бъдат 
следени ФВК и ФЕО1, както и съотношението 
им, за поставяне на диагнозата и определяне 
степента на обструкция.
 2.1.1 Форсиран витален капацитет
 (ФВК)
 Форсираният витален капацитет (ФВК) е 
обема въздух, издишан чрез максимална фор-
сирана маневра след максимално вдишване. 
Това е най-често измервания параметър на 
ФИД, поради това че чрез него се изчисляват 
повечето от останалите показатели – форси-
ран експираторен обем за 1 сек. (ФЕО1), съот-
ношението ФЕО1/ФВК, както и върхов експи-
раторен дебит (ВЕД) и форсиран експи-
раторен дебит на 25-75 (ФЕД 25-75).    
 При изследване състоянието на малките 
дихателни пътища (МДП), има редица предим-
ства – ненинвазивен метод, лесно изпълним, 
ниска вариабилност и висока повторяемост, с 
доказана корелационна връзка с обстукцията 
на МДП.
 В допълнение съотношението на ФВК/ВК 
дава обективна информация за степента на 
обструкция на малките дихателни пътища 
(27).
 Papi et al., установяват че при лечение с 
extra-�ne инхалатори (депониращи се и в 
МДП) се повишава ФВК, което доказва въз-
можността да бъде използван за проследя-
ване на функцията на малките дихателни 
пътиша (74).
 2.1.2 Форсиран експираторен обем 
 за 1 секунда (ФЕО1)
 Поставянето на диагнозата ХОББ, както и 
определянето на тежестта на обструкцията се 
базират на спирометрия (23, 77). За целта 
широко приет в практиката е форсираният 
експираторен обем за 1 секунда (ФЕО1). Той 
дава информация за количеството издишан 
въздух за 1 секунда при форсирано издишва-
не след максимално вдишване.
 Според класификацията на GOLD, на база-
та на измерения ФЕО1, се определя тежестта 
на обструкцията на дихателните пътища – 

no signi�cant difference in the distribution of 
both groups of patients, as well as in clinical, 
functional, imaging and diagnostic aspects of 
the disease. Group B and D were associated with 
a higher incidence of concomitant diseases and 
systemic in�ammation, whereas C and D – with a 
lower saturation and emphysema. Group A and 
D remained relatively stable for the three-year 
study period, while B and C showed variability 
with time (11).

 2. Evaluation of the impact of COPD 
 on the health status of the patient
 2.1 Pulmonary function testing 
 (PFT)
 Worldwide, the most commonly used func-
tional assessment method of breathing, and for 
the monitoring of patients with chronic obstruc-
tive pulmonary disease is spirometry. According 
to the GOLD guidelines it is a mandatory test for 
con�rmation of the diagnosis of COPD. In long-
term follow-up of patients, FVC and FEV1 should 
be monitored.

 2.1.1 Forced vital capacity 
 (FVC)
 Forced vital capacity (FVC) is the volume of air 
exhaled by maximum forced maneuver after 
maximum inhalation. This is the most commonly 
measured parameter of PFT and it is calculated 
by most of the other indicators – forced expira-
tory volume in 1 second (FEV1), the ratio of 
FEV1/FVC, and peak expiratory �ow (PEF) and 
forced expiratory �ow 25-75 (PEF 25-75).

 Examining the small airways (SA) has several 
advantages. It is a noninvasive method which is 
easy to perform, has low variability and high 
repeatability with well known correlation with 
the obstruction of the SA.

 In addition, the ratio of FVC/VC provides 
information on the degree of obstruction of the 
SA (27).

 Papi et al., established that treatment with 
extra-�ne inhalers (deposited in SA) increased 
FVC, which demonstrated the ability to be used 
to monitor the function of the small airways (74).

 2.1.2 Forced expiratory volume 
 in 1 second (FEV1)
 COPD diagnosis and determination of the 
severity of obstruction is based on spirometry 
(23, 77). For this purpose, widely accepted in 
practice is the forced expiratory volume in 1 
second (FEV1). It provides information on the 
amount of air exhaled in one second after maxi-
mum  inhalation.

 According to the classi�cation of GOLD, 
based on the measured FEV1 the severity of the 
airway obstruction is determined – GOLD 1 
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reviewsGOLD 1 (лека) ФЕО1 ≥ 80%, GOLD 2 (умерена) 
50% ≤ ФЕО1 < 80%, GOLD 3 (тежка) 30% ≤ ФЕО1 
< 50% и GOLD 4 (много тежка) ФЕО1 < 30% от 
предвидената стойност (2).
 На базата на релативния риск за екзацер-
бация в четирите групи по тежест, в последна-
та ревизия на GOLD oт 2014, се разделят на: ви-
соко рискова група GOLD 3 и 4 (C и D) и с нисък 
риск от екзацербация GOLD 1 и 2 (А и B) (2).
 Проследяване динамиката на ФЕО1 във 
времето, дава информация за прогресията на 
заболяването и е предиктор на смъртността. 
 Фундаментално проучване в тази насока е 
това на Fletcher и сътр. проведено през 1977г., 
който описва прогресивния спад на ФЕО1 при 
пациенти с ХОББ и особено при тези от тях, ко-
ито са активни пушачи (37, 38).
  Редица проведени дългосрочни проучва-
ния на пациенти са потвърдили това явление, 
но клиницистите често наблюдават пациенти 
с години, без значителна загуба на функцията 
на белите дробове. Последните големи плаце-
бо контролирани проучвания (53) са показа-
ли, че спадът на ФЕО1 може да бъде по-малък 
и по-променлив от очакваното, представено 
от Fletcher и сътр (37).
 Пациенти с еднакви стойнисти на ФЕО1 
могат да имат различно усещане за състояни-
ето си. Чрез ФЕО1 се измерва само един ас-
пект на заболяването – степента на обструк-
ция, която слабо колерира с качеството на 
живот на пациентите, както и със субектив-
ното усещане за задух и не е предиктор за про-
гресията на заболяването, особено в GOLD 0 
(39, 41, 72). 
 Затова в последната ревизия на GOLD, 
тежестта на обструкцията е само един от 
параметрите на новата класификация. Между 
групите (А – D) се установява статистически 
значима разлика във ФЕО1, като ФЕО1 е най-
висок в група А и най-нисък в група D, но не се 
установява разлика в годишния спад (11). 
 Форсираният експираторен обем за 1 се-
кунда корелира със смъртността при пациен-
ти с ХОББ и според проучване на Higgins и 
сътр., предиктивността е по-голяма при ФЕО1 
< 50% от предвиденото (50). 
 Gabay и сътр., потвърждават заключение-
то на Higgins et al. и установяват, че ниските 
стойности на ФЕО1, са рисков фактор за 
смъртност при еднакъв пол, възраст, стаж на 
тютюнопушене и съпътстващи заболявания 
(40).

 2.2 Проследяване на симптомите
 В последната ревизия на GOLD 2014 за 
оценка на симптомите при пациенти с ХОББ се 
препоръчват две валидизирани скали – 
mMRC за оценка на степента на диспнеята и 
COPD Assessment Test (CAT) за качеството на 
живота. На базата на точковия сбор от въпрос-
ниците пациентите се разпределят в две 
групи: с повече симптоми (CAT ≥10; mMRC ≥ 2) 
и с по-малко симптоми (CAT<10; mMRC 0-1) (2).
 2.2.1 Оценяване на диспнеята 
 чрез mMRC
 Скалата за изследване на степента на заду-
ха Medical Research Council (MRC) е индирект-
на, еднодимесионна, категорийна скала, въ-

(mild) FEV1 ≥ 80%, GOLD 2 (moderate) 50% ≤ 
FEV1 <80%, GOLD 3 (severe) 30% ≤ FEV1 <50% 
and GOLD 4 (very severe) FEV1 <30% of the 
estimated value (2).
 Based on the relative risk of exacerbation the 
four groups in the latest revision of GOLD, are 
divided into: high risk group GOLD 3 and 4 (C and 
D) and with a lower risk of exacerbations GOLD 1 
and 2 (A and B) (2).
 Tracking the change in FEV1 over time 
provides information on the progression of the 
disease and is a predictor of the mortality.
 Fundamental research in this area is that of 
Fletcher et al. conducted in 1977. It described the 
progressive decline of FEV1 in COPD patients 
and particularly for those that are active smokers 
(37, 38).
 A number of long-term studies con�rmed 
this evidence but clinicians often monitored 
patients for years without signi�cant loss of lung 
function. Recent large placebo-controlled stu-
dies (53) showed that the decline in FEV1 may be 
smaller and more volatile than expected (37).

 Patients with same-values o  f FEV1 may have a 
different feeling about their condition. FEV1 
measures only one aspect of the disease – the 
degree of obstruction that poorly correlates with 
the quality of life for patients as well as with the 
subjective feeling of shortness of breath and is 
not a predictor of disease progression, particu-
larly in GOLD 0 (39, 41, 72).

 Therefore, in the latest revision of GOLD, the 
severity of the obstruction is only one of the 
parameters of the new classi�cation. Between 
the groups (A-D) there was a statistically signi�-
cant difference in FEV1. FEV1 was highest in 
Group A and lowest in Group D but there was no 
difference in the annual decline (11).
 Forced expiratory volume in 1 second corre-
lated with mortality in patients with COPD in a 
study of Higgins et al. predictability was higher in 
FEV1 <50% of predicted (50).

 Gabay et al., con�rmed the conclusion of the 
Higgins et al. and found that low values o  f FEV1, 
were a risk factor for mortality in the same sex, 
age, smoking status and comorbidities (40).

 2.2  Symptoms
 In the last revision of GOLD for evaluation of 
symptoms in patients with COPD two validated 
scales are recommended – mMRC to assess the 
degree of dyspnea and COPD Assessment Test 
(CAT) for determining the quality of life. On the 
basis of the cut off points patients are divided 
into two groups: with more symptoms (CAT ≥10; 
mMRC ≥ 2), and with less symptoms (CAT <10; 
mMRC 0-1) (2).
 2.2.1 Evaluation of dyspnea 
 with the mMRC scale
 The Medical Research Council (MRC) scale is 
an indirect, one dimensional, category scale, 
introduced into practice by Fletcher et al. in 1952. 
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ведена в практиката от Fletcher и сътр. през 
1952. Целта е да се установят клиничните 
степени на задухa (пет степени) при пациенти 
с емфизем и хроничен бронхит, въз основа на 
способността им да извършват физически 
усилия. Модифицираната версия (mMRC), 
въведена от Bestall и сътр., която се ползва в 
практиката и днес, степенува дейностите, при 
които се появява диспнея по време на ходене 
или качване на стълби. В България е преведе-
на, валидизирана и използвана за пръв път от 
проф. Илучев и сътр. (1).
 В последната ревизия на GOLD 2014 е 
приета 5-степенна скала (Табл. 1). 

 В проучване на Jones и сътр. е установена 
корелационна зависимост между mMRC и 
скалите за качество на живот (SGRQ, SF-12 PCS, 
CAT и FACIT), като дори по-ниските стойности 
са асоциирани с влошаване на качеството на 
живот. Така се установява, че пациенти със 
стойности на mMRC 1 или CAT 10, са практи-≥ ≥
чески еквивалентни относно изявата на симп-
томите (57).
 Nishimura и сътр. провеждат мултицент-
рово проучване в продължение на 5 години 
при пациенти с ХОББ като установяват, че 
задухът измерен чрез mMRC е независим 
предиктор на смъртността. Дори промяната 
на една точка от скалата, е асоциирана с 
повишена смъртност (72). 
 2.2.2. Оценяване на качеството на
 живот чрез COPD Assessment Test (CAT)
 От гледна точка на пациента, ХОББ е 
болест, която има значителен ефект върху 
качеството му на живот (79). За правилна 
оценка на състоянието на болния е необхо-
дима достоверна информация от последния 
за ефекта на заболяването – ежедневни симп-
томи, ограничение при физическо натоварва-
не и др. Обективно анализирана, тази инфор-
мация може да насочи вниманието на лекаря 
към определени изявени симптоми.
 COPD Assessment Test (CAT) е въведен в 
практиката от Jones и сътр. CAT е валидизиран 
на български език въпросник с осем пункта, 
разработен да осигури опростен и бърз инст-

The aim was to establish the clinical stages of 
dyspnea in patients with emphysema and 
chronic bronchitis, based on their ability to 
perform physical activity. The modi�ed version 
(mMRC), introduced by Bestall et al., used in the 
practice today, prioritizes activities in which 
dyspnea appears during walking or climbing 
stairs. In Bulgaria it was translated, validated and 
used for the �rst time by Prof. Iluchev et al. (1).

 In the last revision of the GOLD 2014 a 5-point 
scale was adopted (Table. 1).

 In the study of Jones et al. correlation 
between mMRC and scales of quality of life was 
established (SGRQ, SF-12 PCS, CAT and FACIT). 
Even lower values w  ere associated with 
deterioration of the quality of life. So it was found 
that patients with values m  MRC 1 or CAT 10 ≥ ≥
were virtually equivalent on the appearance of 
symptoms (57).

 Nishimura et al. conducted a multi-center 
study for 5 years in patients with COPD, establis-
hing that dyspnoea measured by mMRC was an 
independent predictor of mortality. Even chang-
ing a point was associated with increased 
mortality (72).

 2.2.2. Assessing the quality of life 
 using the COPD Assessment Test (CAT)
 From the patient's perspective, COPD is a 
disease that has a signi�cant effect on the quality 
of life (79). To evaluate properly the patient's 
condition reliable information about the effects 
of the disease is required daily symptoms, limi-
tations оf physical activity and more. Objectively 
analyzed, this information may draw the atten-
tion of the physician to certain prominent symp-
toms.

 The COPD Assessment Test (CAT) was intro-
duced into practice by Jones et al. CAT was vali-
dated with eight questions, designed to provide 
simple and quick tool to assess the quality of life 

обзори

Табл. 1. Модифицирана MRC скала за оценка на диспнеята.

ЕФЕКТ

mMRC Grade 0 Липсва задух, освен при значителни физически усилия.

СТЕПЕН

mMRC Grade 1

mMRC Grade 2

mMRC Grade 3

mMRC Grade 4

Задух при бърза походка или изкачване на лека стръмнина.

Ходя по-бавно от връстниците си на равно.

Спирам да почивам след 100 метра или след няколко минути на равно.

Имам силен задух, не напускам дома си, имам задух при обличане и събличане.

Table 1. Modi�ed MRC scale for assessment dyspnea.

EFFECT

mMRC Grade 0 I only get breathless with strenous exersise.

GRADE

mMRC Grade 1

mMRC Grade 2

mMRC Grade 3

mMRC Grade 4

I get short of breath when hurrying on the level or walking up a slight hill.

I walk slower than people of the same age on the level.

I stop for breath аfter walking about 100 meters or after a few minutes on the level.

I am too breathless to leave the house or I am breathless when dressing or undressing.
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reviewsрумент за количествено измерване качество-
то на живот и ефектите върху болните с ХОББ 
(56). Проучвания доказват, че въпросникът е 
приложим и в първичната (55) и в специали-
зираната помощ, и е чувствителен маркер на 
ефекта от провеждане на белодробна рехаби-
литация (32).
 
 2.3 Биомаркери при ХОББ
 Биологичният маркер (биомаркер) е коли-
чествено обективно измеримо вещество, кое-
то е индикатор на нормални биологични про-
цеси, патологични процеси или фармаколо-
гична реакция при терапевтична интервен-
ция (14). Проучванията на биомаркери, както 
в екзацербация, така и в стабилно състояние, 
дават информация за патофизиологичните 
механизми на заболяването (21, 47).
 Системното възпаление е вероятно осно-
вен компонент на патофизиологичния меха-
низъм при развитието на ХОББ. В проучването 
ECLIPSE се установява, че 16% от пациентите 
са с персистиращо системно възпаление (по-
вишени два и повече маркера на възпаление-
то, за периода на проследяване). В тази група 
се наблюдава шест пъти по-висока смъртност 
и два пъти по висока честота на екзацерба-
циите (10). 
 Затова усилията на повечето автори се на-
сочват към изследване на плазмените марке-
ри на възпаление. Най-добре проучени от тях 
са C- реактивния протеин (CRP) и фибриноген.
 2.3.1 C-реактивен протеин (CRP)
 C- реактивният протеин е острофазов бел-
тък, синтензиран от хепатоцитите. Също така 
известно количество CRP се произвежда и от 
моноцитите и лимфоцитите, на място в огни-
щето на възпаление (16). 
 Пациентите с ХОББ имат повишени нива на 
CRP както в стабилно състояние, така и в екза-
цербация.
 В проучването на Cano et al. описват C -ре-
активния протеин като предиктор на хоспита-
лизации и смъртност при пациенти с хронич-
на дихателна недостатъчност. Установяват се 
повишена смъртност при пациентите с нива 
на CRP > 10mg/L, както и повишен брой хоспи-
тализации (1.8 ± 1.7) , спрямо пациентите с CRP 
≤ 10 mg/L (19).
 Повишена смъртност при пациентите от 
ECLIPSE с ниво на CRP > 8.5 mg/L е установена 
от Celli et al. (22).
 Dahl et al. също устаноявяват връзка меж-
ду нивата на CRP и хоспитализаците и смърт-
ността при популационно проучване (29), но в 
последвалото проучване на DeTorres (90), не 
се потвърждават.
 Относително по-ниските нива на CRP при 
екзацербаци на някои пациенти с ХОББ, веро-
ятно са повлияни от приема на инхалаторен 
кортикостероид (ИКС). Това е доказано от Sin 
et al. при приложение на Fluticasone. В групата 
на пациентите спрели приема на ИКС, се отчи-
та повишаване на нивото на CRP спрямо базо-
вия, средно 71%. След възстановяване, нивата 
спадат със средно 50%. Такива промени не се 
наблюдават в групата с плацебо (86).

on patients with COPD (56). Studies showed that 
the questionnaire was applicable in the primary 
(55) and in specialized care and was a sensitive 
marker of the effect of pulmonary rehabilitation 
(32).

 2.3 Biomarkers in COPD
 The biomarker is a quanti�ed objectively 
measurable substance which is an indicator of 
normal biological processes, pathological pro-
cesses, or pharmacological response to a thera-
peutic intervention (14). Studies on biomarkers 
as in exacerbation, and in stable condition, 
provide information about the pathophysiology 
of the disease (21, 47).

 Systemic in�ammation is likely to be the 
major component of the pathophysiology in the 
development of COPD. ECLIPSE study found that 
16% of patients were with persistent systemic 
in�ammation (increased two or more markers of 
in�ammation, for follow-up). In this group it was 
observed six times higher mortality and twice as 
high frequency of exacerbations (10).

 Therefore the efforts of most authors are 
directed towards the study of plasma markers of 
in�ammation. The best studied of these are C-
reactive protein (CRP) and �brinogen.
 2.3.1 C-reactive protein (CRP)
 C-reactive protein is an acute phase protein 
synthesized by hepatocytes. Also known quanti-
ty of CRP is produced by monocytes, and lymp-
hocytes in the site of in�ammation (16).

 Patients with COPD have elevated levels of 
CRP in both steady state and in exacerbation.

 In the study of Cano et al. C-reactive protein 
was found to be predictor of hospitalization and 
mortality in patients with chronic respiratory 
insufficiency. Increased mortality and increased 
number of hospitalizations is found in patients 
with levels of CRP>10mg/L, compared to 
patients with CRP≤10 mg/L (19).

 Increased mortality in patients from ECLIPSE 
cohort with level of CRP>8.5 mg/L was estab-
lished by Celli et al. (22).
 Dahl et al. also found link between CRP levels 
and hospitalization and mortality in a popula-
tion study (29), but in a subsequent study 
DeTorres (90) did not con�rm this relation.

 Relatively lower CRP levels in some exacer-
bations of COPD patients were probably in�uen-
ced by the usage of inhaled corticosteroids (ICS). 
This was stated by Sin et al. with the use of 
Fluticasone. In the group of patients who 
discontinued ICS an increase of CRP from 
baseline level of 71% was found. After recovery, 
the levels fell by an average of 50%. Such 
changes were not observed in the placebo group 
(86).

LONG-TERM FOLLOW-UP 
OF PATIENTS WITH COPD

Thoracic Medicine
Volume VIII, Issue 1
March 2016



36

 2.3.2 Фибриноген (FBG)
 Фибриногенът (FBG) е острофазов плазмен 
протеин, който се синтезира основно в чер-
ния дроб и се конвертира от тромбина във 
фибрин в процеса на коагулация на кръвта. 
 Нивото на FBG се повишава при екзацер-
бация (76, 82, 93), и остава повишен до 30 дни 
след събитието. При пациенти с ХОББ извън 
екзацербация е без сигнификантна промяна 
във времето (30).
 Голям брой проучвания показват повише-
ни нива на FBG при пациенти с ХОББ в сравне-
ние със здрави контроли (12, 35, 65).
 Mannino и сътр., установяват връзка на по-
вишения FBG с умерената и тежка обструкция 
при пациент и ХОББ. Проучването е проведе-
но сред 8342 пациента от кохортата NHANES III 
(Third National Health and Nutrition Examina-
tion Survey) (65).
 В проучването ECLIPSE също се доказва 
асоциацията на повишеното базово ниво на 
FBG с ФЕО1. Нивото на FBG e най-високо в 
група D (474.0 mg/dL) и най-ниско в група А 
(420.8 mg/dL), групите B и C са с приблизител-
но еднакви стойности – 442.5 mg/dL, 443 
mg/dL. Не се установява връзка на спада на 
ФЕО1 с повишено ниво на FBG (11).
 В проучване сред пациенти с екзацерба-
ция на ХОББ в България, е установена средна 
плазмена концентрация на фибриноген – 5.2 
g/L ± 3 (7).

 2.4  Индекс на телесна маса (BMI)
 Индексът на телесната маса (Body mass in-
dex – BMI) е въведен през 1830 от белгийския 
учен Lambert Adolphe Jacques Quetelet. На ба-
зата на получения резултат СЗО обособява 
групи по степен на охраненост, като послед-
ната ревизия е от 1995 (Табл. 2).

 2.3.2 Fibrinogen (FBG)
 Fibrinogen is an acute phase plasma protein 
that is synthesized primarily in the liver and is 
converted by thrombin to �brin in the process of 
blood coagulation.
 FBG level are increased in exacerbation (76, 
82, 93), and remain elevated up to 30 days after 
the event. In patients with COPD with no exacer-
bations it is without signi�cant change in level 
over time (30).
 A large number of studies have shown eleva-
ted levels of FBG in COPD patients compared to 
healthy controls (12, 35, 65).
 Mannino et al., found a connection between 
the increased FBG with moderate and severe 
obstruction in COPD patient. The study was 
conducted among 8342 patients in the cohort of 
NHANES III (Third National Health and Nutrition 
Examination Survey) (65).
 ECLIPSE study also demonstrated the asso-
ciation of increased base level of FBG with FEV1. 
The level of FBG was highest in group D (474.0 
mg/dL) and lowest in group A (420.8 mg/dL), 
groups B and C had approximately the same 
levels – 442.5 mg/dL, 443 mg/dL. There was no 
relationship between the decline in FEV1 and 
elevated FBG (11).
 A study in patients with acute exacerbation of 
COPD in Bulgaria found a mean plasma concen-
tration of �brinogen – 5.2 g/L ± 3 (7).

 2.4 Body Mass Index (BMI)
 Body mass index was introduced in 1830 by 
the Belgian scientist Lambert Adolphe Jacques 
Quetelet. Based on this the WHO separated 
groups by the degree of obesity (the last revision 
was in 1995 - Table. 2).

обзори

Табл. 2. Индекс на телесната маса според Световната здравна организация, 1995. 

СТЕПЕН НА ОХРАНЕНОСТ ИНДЕКС НА ТЕЛЕСНАТА МАСА (BMI)

тежко недохранване < 16.0

средно недохранване

леко недохранване

16.0 – 16.99

17.0 – 18.49

ПОДНОРМЕНО ТЕГЛО < 18.5

ЗАТЛЪСТЯВАНЕ ≥ 30.0 

нормално тегло

наднормено тегло

предзатлъстяване

18.5 – 24.99

≥ 25.0

25.0 – 29.99

затлъстяване I степен

затлъстяване II степен

затлъстяване III степен

30.0 – 34.99

35.0 – 39.99

≥ 40.0
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 В общата популация ниското телесно тегло 
е предиктор на смъртността от респираторни 
заболявания. Проучването Honolulu Heart 
Program описва по-висока смъртност при въз-
растни с BMI под 21 kg/m2 при ФЕО1 70% от 
предвиденото (85).
 Няколко проучвания доказват връзката 
между ниския BMI и смъртността (24, 45, 95). 
Този факт е независим от степента на обструк-
ция, при проучване проведено от Wilson и сът-
рудници, при мъже с ХОББ (95).
 Schols et al. в свое проучване описват сред-
на преживяемост при пациентите с нисък BMI 
почти наполовина спрямо болните с норма-
лен или близо 2 години, независимо от сте-
пента на обстукцията в двете групи (84).

 2.5 Съпътстващи заболявания (СЗ) 
 Съпътстващите заболявания при пациен-
тите с ХОББ оказват влияние върху хода и про-
гнозата на заболяването. 
 Според някои автори ХОББ е причината за 
развитието на съпътстваща патология, чрез 
попадането на възпалителните медиатори в 
системното кръвообръщение (15). Други 
обясняват връзката чрез общите рискови 
фактори. 
 Съпътстващи заболявания като недохран-
ването са следствие на ХОББ, други като ве-
нозната тромбоза, депресия, остеопроза, за-
тлъстяване, метаболитен синдром, диабет и 
анемия, нямат ясна патофизиологична връз-
ка.
 Съпътстващите заболявания водят до по-
вишаване на честотата и увеличавне на стой-
ността на хоспитализаците. Често са причина 
за смърт, независимо от хроничната дихател-
на недостатъчност (20).
 2.5.1 Сърдечно-съдови заболявания
 (ССЗ)
 Съпътстващите заболявания на сърдечно-
съдовата система оказват негативно влияние 
върху преживяемостта на пациентите с ХОББ. 
Те са най-честата съпътстваща патология (20). 
Патофизиологичният механизъм се обяснява 
с ендотелна дисфункция (белодробна и сис-
темна) (75) и нарушение в коагулацията в 
следствие на хроничната хипоксия (81).

 In the general population the low body 
weight is a predictor of mortality from respira-
tory diseases. Honolulu Heart Program study 
showed higher mortality in adults with BMI 
below 21 kg/m2 in FEV1 of 70% predicted (85).

 Several studies have demonstrated the link 
between low BMI and mortality (24, 45, 95). This 
corelation is independent from the degree of 
obstruction as shown in a study conducted by 
Wilson et al in men with COPD.
 Schols et al. in their study described almost 
half median survival in patients with low BMI 
compared to patients with normal BMI, or nearly 
two years, despite the degree of obstruction in 
both groups (84).

 2.5 Comorbidities
 Comorbidities in patients with COPD have an 
effect on the course and prognosis of the dise-
ase.
 According to some authors, COPD is the 
cause of development of comorbidities by the 
entry of in�ammatory mediators into the syste-
mic circulation (15). Others explain this relation-
ship by common risk factors.

 Some comorbidities as malnutrition are con-
sequence of COPD, while others like venous 
thrombosis, depression, osteoporosis, obesity, 
metabolic syndrome, diabetes, anemia, have no 
clear pathophysiological link.

 Comorbidities lead to increased frequency 
and cost of hospitalization. Often they are cause 
of death, regardless of the chronic respiratory 
failure (20).

 2.5.1 Cardiovascular diseases (CVD)
 Cardiovascular comorbidities have a nega-
tive impact on the survival of patients with 
COPD. They are the most common concomitant 
pathology (20). The pathophysiological mecha-
nism is explained by endothelial dysfunction 
(pulmonary and systemic) (75) and coagulation 
disorder caused by chronic hypoxia (81).

Table 2. BMI according to the World Health Organization, 1995. 

NUTRITION STATUS BODY MASS INDEX (BMI)

Severe thinness < 16.0

Moderate thinness

Mild thinness

16.0 – 16.99

17.0 – 18.49

LOW BODY WEIGHT < 18.5

OBESITY ≥ 30.0 

Normal

Overweight

Pre-obese

18.5 – 24.99

≥ 25.0

25.0 – 29.99

Obese I grade

Obese II grade

Obese III grade

30.0 – 34.99

35.0 – 39.99

≥ 40.0
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 Честотата на съпътстващата сърдечно-
съдова патология при хоспитализирани с ек-
зацербация на ХОББ в Плевенска област е е 
84.5%. Честотата нараства с възрастта и сте-
пента на обструкцията (4).
 Най-честото СС придружаващо заболява-
не, според проучване проведено в България, 
е хипертоничната болест (70.2%), следвана от 
исхемичната болест на сърцето и сърдечната 
недостатъчност (23.6%) (6).
 2.5.2 Белодробен карцином (БК)
 Епидемиологични проучвания доказват 
категорична връзка между ХОББ и развитието 
на белодробен карцином (БК). Честотата на 
пациентите с ХОББ, сред болните с БК е 40 – 
70% (62, 97). 
 Годишно при пациентите с ХОББ се диаг-
ностицират четири пъти по-често БК, в срав-
нение с общата популация (60). 
 Данни от популационно базирани пручва-
ния сочат, че между 7–10% от случаите на 
смърт при пациенти с ХОББ, са поради карци-
ном на белия дроб (48, 64).
 Нарушаването на вентилаторната функция 
при напредване на заболяването оказва 
неблагоприятно влияние и върху терапевтич-
ните възможности при диагностициран БК – 
хирургическа резекция, радиотерапия и хи-
миотерапия.
 2.5.3 Депресия
 Депресията при ХОББ е по-честа, в сравне-
ние с всяко друго хронично заболяване. 
Приблизително между 20 – 60% от пациентите 
с ХОББ страдат от депресия (61, 63, 83).
 Според проучването на Regvat и сътр., 
хоспитализациите поради ХОББ настъпват по-
рано при пациенти с депресия. Вероятно вър-
ху този факт оказва влияние диспнеята (78).
 Пациентите с депресия са с по-висока 
смъртност след предхождаща екзацербация 
за период от една година (15.2%) (71). Като 
смъртността е по-висока (6.2%) в периода от 
30 дни след дехоспитализация (8).
 2.5.4 Остеопороза
 Пациентите с ХОББ са с повишен риск за 
развитие на остеопороза, поради възрастта, 
ограничаването на физическата активност 
(73), ниския BMI (52), тютюнопушенето, хипо-
гонадизма, недохранването и употребата на 
кортикостероиди (42, 68).
 Честотата на заболяването нараства с въз-
растта. Установено е че 8 – 18% от жените и 5 – 
6 % от мъжете над 50 години имат остеопо-
роза (49). 
 Честотата на остеопорозата при пациенти 
с ХОББ варира между 9 – 69% (44). 
 2.5.5 Недохранване
 Недохранването при пациентите с ХОББ се 
приема, когато BMI < 20 kg/m2. То е в след-
ствие на нарушаване на баланса между енер-
гийния прием и енергийните нужди на орга-
низма. Храненето е ограничено поради дисп-
неята и нарушената лептинова регулация (92).
 В проучване проведено в Плевен се уста-
новява недохранване при 8.4% от пациентите, 
като честотата нараства с възрастта на болни-
те и степента на обструкцията (4).

 The incidence of concomitant cardiovascular 
pathology in hospitalized patients with acute 
exacerbation of COPD in Pleven region was 
shown to be 84.5%. The incidence increased with 
age and the degree of obstruction (4).
 The most common underlying CVD, accor-
ding to a survey conducted in Bulgaria was hy-
pertension (70.2%), followed by ischemic heart 
disease and heart failure (23.6%). (6)

 2.5.2 Lung cancer (LC)
 Epidemiological studies showеd a de�nite 
link between COPD and the development of 
lung cancer. The frequency of patients with 
COPD in patients with LC was 40 – 70% (62, 97).

 Annually four times more frequently patients 
with COPD are diagnosed with LC, compared to 
the general population (60).
 The data from a population based study 
indicated that 7 – 10% of death in patients with 
COPD were due to lung carcinoma (48, 64).

 The failure of the ventilatory function in the 
disease progression has negative effect on the 
therapeutic options in diagnosed patients with 
LC – surgical resection, radiotherapy and chemo-
therapy.

 2.5.3 Depression
 Depression in patients with COPD is more fre-
quent compared to any other chronic disease. 
Approximately between 20–60% of patients with 
COPD are suffering from depression (61, 63, 83).
 According to the study of Regvat et al., 
hospitalizations due to COPD exacerbation 
occurred earlier in patients with depression. 
Perhaps this fact in�uences dyspnea (78).
 Patients with depression had higher morta-
lity after preceding exacerbation in a period of 
one year (15.2%) (71). The mortality was higher 
(6.2%) 30 days after hospital discharge (8).

 2.5.4 Osteoporosis
 COPD patients are at high risk for developing 
osteoporosis due to age related limitation of 
physical activity (73), the low BMI (52), smoking, 
hypogonadism, malnutrition, and use of cortico-
steroids (42, 68).

 The incidence of the disease increases with 
age. It was found that 8 – 18% of women and 5 – 
6% of men over 50 have osteoporosis (49).

 The frequency of osteoporosis in patients 
with COPD varies between 9 – 69% (44).
 2.5.5 Malnutrition
 Malnutrition in patients with COPD is consi-
dered when BMI is below 20 kg/m2. Probably it is 
due to the imbalance between energy intake 
and energy needs of the body. Nutrition is 
limited due to dyspnoea and the impaired leptin 
regulation (92).
 In a study conducted in Pleven, malnutrition 
was found in 8.4% of patients, and the incidence 
increased with the age and the degree of 
obstruction (4).
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reviews 2.5.6 Затлъстяване
 Коморбидността ХОББ и затлъстяване е 
известна, въпреки че все още не е изяснен па-
тофизиологичният механизъм. 
 Според проучване на Steuten и сътр., сред 
пациенти с ХОББ в Холандия, честотата на за-
тлъстяването е средно 18%. При пациентите с 
лека и умерена обструкция е между 16 – 24% и 
6% при пациентите с много тежка обструкция 
(89).
 За България данни от проведено проучва-
не сочат честота 27.6% (6).
 2.5.7 Захарен диабет 
 Според проучване на Feary и сътр., пуша-
чите имат два пъти по-голям риск да развият 
захарен диабет от непушачите (36). 
 Честотата на диабета при ХОББ варира: 
10.3% при пациенти с умерена и тежка об-
струкция, 12.6 – 14.5% средно за всички сте-
пени на обструкцията (68), 12.2% при пуша-
чите (36). 
 Честотата на заболяването с ХОББ в Бълга-
рия е между 11–16%, според проучвания про-
ведени сред българска популация (3, 4).
 2.5.8 Анемия
 В условията на системното възпаление 
при ХОББ се повишават нивата на IL-1, IL-6 и 
TNF-а, които оказват негативен ефект върху 
еритропоезата. Освен подтисната еритропое-
за влияние оказват хроничната хипоксия, 
намалената преживяемост на еритроцитите и 
нарушената регулация на желязото (94).
 Честотата на анемията при болни с ХОББ е 
между 12.3 – 23% (25, 28, 54). 
 Честотата е 34.4% по данни от проучване 
на Павлов и сътр., проведено в Плевенска 
област, като е по-честа при мъжете (39.5% vs 
19.6% при жените) и корелира с възрастта (4).
 Chambellian и сътр. установяват, че ане-
мията е предиктор на смъртността и наличие-
то на съпътстващата патология води до увели-
чаване на болничния престой (25).
 2.5.9 Гастроезофагеален рефлукс (ГЕР)
 Гастроезофагеалният рефлукс е честа съ-
пътстваща патология при ХОББ. Въпреки това 
не е изяснен механизма на възникване на за-
боляването при болни с ХОББ. Една от хипоте-
зите се свързва с аспирация на Helicobacter 
pylori и нейните екзотоксини, като причина за 
тласък на възпалението в дихателните пътща 
(80).
 В България в проучване на Меков и сътр., е 
установена по-висока честота (20%), при про-
учване на 325 пациента с ХОББ (3).
 2.5.10 Язвена болест
 Доказано е, че ХОББ е независим рисков 
фактор за развитието на язвена болест (9, 67).
 Честотата на язвената болест при пациен-
ти с ХОББ е между 5.2 и 32% в зависимост от 
проведените проучвания (9, 31, 59, 66, 67). 
 По данни от проучване проведено в Бълга-
рия, честотата е 16.6% (4).

 3. Бъдещи нежелани събития
 3.1 Екзацербации и хоспитализации
 Екзацербацията е oстро възникнало със-
тояние, характеризиращо се с влошаване на 
респираторните симптоми, което е извън 
обичайната им вариация за пациента в после-

 2.5.6 Obesity
 Obesity is a well known COPD comorbidity , 
although the pathophysiological mechanism  is 
still not clear.
 According to a Steuten et al., in patients with 
COPD in the Netherlands, the incidence of 
obesity is an average of 18%. In patients with 
mild and moderate obstruction it is between 16 – 
24% and in patients with very severe obstruction 
– 6% (89).
 Data from study conducted in Bulgaria sho-
wed frequency 27.6% (6).
 2.5.7 Diabetes
 According to a survey of Feary et al., smokers 
have twice higher risk to develop diabetes than 
non-smokers (36).
 The incidence of diabetes in COPD varies: 
10.3% in patients with moderate and severe obs-
truction, 12.6 – 14.5% for all grades of obstruc-
tion (68), 12.2% in smokers (36).
 The incidence of diabetes in patients with 
COPD in Bulgaria is between 11–16%, according 
to studies conducted among Bulgarian popula-
tion (3, 4).
 2.5.8 Anemia
 Systemic in�ammation in patients with COPD 
increases the levels of IL-1, IL-6 and TNF-a, which 
have a negative effect on erythropoiesis. Besides 
suppressed erythropoiesis in�uenced by chronic 
hypoxia, decreased survival of red blood cells 
and impaired regulation of iron may also be 
important (94).
 The incidence of anaemia in patients with 
COPD is 12.3 - 23% (25, 28, 54).
 The frequency was 34.4 percent, according to 
data from a study of Pavlov et al. held in Pleven 
region. It was more common in men (39.5% vs 
19.6% for women) and correlated with age (4).
 Chambellian et al. found that anaemia was a 
predictor of mortality and its presence increased 
hospital stay (25).

 2.5.9 Gastroesophageal re�ux 
 Gastroesophageal re�ux is a common conco-
mitant pathology in patients with COPD. 
However, the mechanism of developing the 
disease in patients with COPD is not clear. One 
hypothesis is associated with aspiration of 
Helicobacter pylori and its exotoxins as a reason 
to push the in�ammation in the respiratory tract 
(80).
 In Bulgaria higher incidence (20%) was found 
in a study of 325 patients with COPD (3).

 2.5.10 Peptic ulcer disease
 COPD is an independent risk factor for the 
development of peptic ulcer disease (9, 67).
 The incidence of peptic ulcer in patients with 
COPD is between 5.2 and 32%, depending on the 
studies (9, 31, 59, 66, 67).
 According to a study conducted in Bulgaria, 
the incidence was 16.6% (4).

 3. Outcomes
 3.1 Exacerbations and hospitalisations
 Exacerbation is a condition characterized by 
a deterioration of the respiratory symptoms, 
more than usual day to day variation leading to a 
change of treatment (2).
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дователни дни и води до промяна на лече-
нието (2).
 Екзацербациите при пациенти с ХОББ 
оказват негативен ефект върху качеството на 
живота (13, 57, 58, 88), върху белодробната 
функция (13, 33), свързани са с повишена 
смъртност, особено при пациентите, при кои-
то е необходима хоспитализация и се асоции-
рат с по-високи фармакоикономически раз-
ходи (96).
 Честотата на екзацербациите повлиява, 
качеството на живота и води до влошаване на 
белодробната функция. С напредване на забо-
ляването се увеличава честотата на екзацер-
бациите (13, 18, 34, 43, 46, 69, 70, 73, 91). Паци-
ентите с повече от две екзацербации в пред-
ходните 12 месеца или една хоспитализация, 
са с повишен риск от екзацербация, през 
следващите 12 месеца. Те се определят като 
чести екзацербатори. Този фенотип заляга в 
последния консенсус на GOLD, където групи C 
и D се определят като групи с повишен риск от 
екзацербация, а А и B с нисък (91).
 Тежката екзацербация на ХОББ е незави-
сим предиктор на смъртността, като послед-
ната нараства успоредно с честотата на теж-
ките екзацербации и свързаните с тях хоспи-
тализации. Пациентите с чести екзацербации 
имат най-висока смъртност, както и риск от 
смърт, четири пъти по-висок от пациентите, 
при които не се налага хоспитализация (87).
 Представените методи и изследвания в 
настоящия обзор трябва да бъдат взети в 
предвид при извършване на дългосрочно 
проследяване на пациенти с ХОББ от специа-
листа пулмолог. По този начин се осигурява 
индивидуален контрол на заболяването, фи-
нансова ефективност и се спазват приници-
пите за най-добра медицинска практика.

 The exacerbations in patients with COPD 
have a negative effect on quality of life (13, 57, 58, 
88) and on lung function (13, 33). They are 
associated with increased mortality, especially in 
patients who required hospitalization and 
generated higher costs (96).

 The frequency of exacerbations affects the 
quality of life and leads to deterioration of lung 
function. As the disease progresses the frequen-
cy of exacerbations is increased (13, 18, 34, 43, 46, 
69, 70, 73, 91). Patients with more than two exa-
cerbations in the previous 12 months or a hospi-
talization, have an increased risk of exacerbation 
during the next 12 months. They are de�ned as 
frequent exacerbators. This phenotype is 
de�ned in the �nal consensus of GOLD, wherein 
the groups C and D are groups with increased risk 
of exacerbation, and A and B with a low (91).

 The severe COPD exacerbation is an indepen-
dent predictor of mortality, and increases with 
the incidence of severe exacerbations and 
related hospitalizations. Patients with frequent 
exacerbations have the highest mortality risk, 
four times higher than patients who did not 
require hospitalization (87).

 The presented methods and tests in this re-
view must be taken in account by the pulmo-
nologist in conducting long-term follow up of 
patients with COPD. Thus it is achieved individual 
control of the disease, positive economic effect 
and best medical practice.
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