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Резюме
 Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) понастоящем е третата в света най-
честа причина за смърт и се очаква да поддържа тази, макар и непривлекателна тенденция,  до 
2030 година.
 Въпреки че белодробният паренхим традиционно се смята за стерилна тъкан, последните 
проучвания, използващи високо чувствителните генни техники, показват голямо разнообразие от 
бактериални колонии в белия дроб, които могат да се променят при ХОББ. Основният въпрос е 
какво знаем за белодробния микробиом при това инвалидизиращо заболяване, и каква е неговата 
роля в патогенезата. 
 Познанията ни за бактериалната микрофлора на белия дроб при ХОББ за момента са в своя 
най-ранен етап. Въпреки вълненията около белодробния микробиом, данните от проведените 
проучвания са все още противоречиви и лошо възпроизводими. Макар да няма единство по 
отношение на откритите микроорганизми в белия дроб, повечето проучвания докладват за 
повишено представителство на род Firmicutes.
 Интересна зараждаща се концепция е, че чревната микрофлора може да модулира 
цялостния имунен отговор на организма, както и че смущения в нея могат да доведат до 
заболявания на екстраинтестинални органи и системи. Следователно, логичен въпрос е дали 
чревната микрофлора може да окаже ефект върху отговора на белия дроб на различни стимули? 
 Добре проектирани и извършени проучвания за белодробната микрофлора ще генерират 
нови познания, допринасяйки за иновативни методи на лечение, които да намалят социално-
значимия товар на хроничната обструктивна белодробна болест.

Ключови думи: ХОББ, микробиом, бронхоалвеоларен лаваж, екзацербация
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THE ROLE OF 
BACTERIAL MICROBIOME IN COPD

Abstract
 Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is currently the third leading cause of death 
worldwide and is expected to maintain this unattractive position at least until the year 2030.
 Although traditionally the lung has been viewed as a sterile organ, by using highly sensitive 
genomic techniques, recent reports have identi�ed diverse bacterial communities in the human lung 
that may change in COPD. The main question is what we know about the lung microbiome in COPD and 
its potential implications for pathogenesis of the disease.
 An interesting emerging concept is that the gut microbiota modulates the body's entire 
immune response, and that disturbances in the gut microbiota can lead to disease in extraintestinal 
organs. Therefore, a reasonable question to ask would be: can changes in the microbiota of the gastro 
intestinal tract also affect the response of the lung to different stimuli?
 Well designed and executed lung microbiota studies can generate knowledge that can be 
translated into novel therapies and thereby reduce the burden of this debilitating condition growing 
worldwide.
 Although less is known about the role of the lung microbiota in the pathogenesis of COPD, in this 
overview are reviewed some of the key new �ndings, showing the link between changes in bacterial 
communities and progression, and exacerbation of COPD.

Keywords: COPD, microbiome, bronchoalveolar lavage, exacerbation
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РОЛЯТА НА БАКТЕРИАЛНИЯ 
МИКРОБИОМ 

ПРИ ХОББ

Въведение
 Хроничната обструктивна белодробна 
болест (ХОББ) понастоящем е третата в света 
най-честа причина за смърт и се очаква да 
поддържа тази, макар и непривлекателна 
тенденция, до 2030 година. Известно е, че 
тютюнопушенето е основният рисков фактор 
за развитие на ХОББ, въпреки че едва 15-20% 
от пушачите заболяват. Също така и различни 
химикали и вредности на работната среда, 
пасивното тютюнопушене, астмата, чести 
инфекции в детството, както и туберкулозата 
стоят в етиологията на това инвалидизиращо 
заболяване. Въпреки че рисковите фактори са 
сравнително добре характеризирани, все 
още не е ясно защо само малка част от 
експонираните индивиди развиват ХОББ (37, 
48, 50). 
 Съвременните открития относно бактери-
алния микробиом хвърлят нова светлина 
върху важността и изобилието на бактери-
ална микрофлора в  човешкото тяло, особено 
след възникването на културелно-независи-
мата молекулярна биология през 1980, когато 
било установено, че микроорганизмите могат 
да бъдат категоризирани чрез генна секвен-
ция, без да се чака техния растеж (62). Микро-
флората играе особено важна роля в разви-
тието и функционалната цялост на имунната 
система. При наличие на промени или смуще-
ния в нея може да се развие заболяване. ХОББ 
е отчасти медиирана от нерегулиран имунен 
отговор към цигарения дим или други влия-
ния на околната среда. Въпреки че белодроб-
ният паренхим традиционно се смята за 
стерилна тъкан, последните проучвания, 
използващи високо чувствителните генни 
техники, показват голямо разнообразие от 
бактериални колонии в белия дроб, които 
могат да се променят при ХОББ. Основният 
въпрос е какво знаем за белодробния микро-
биом при ХОББ и каква е неговата роля в 
патогенезата на заболяването. 
 Макар и малко факти да са известни за ро-
лята на белодробния микробиом в патогене-
зата на хроничната обструктивна белодробна 
болест, в този обзор ще бъдат разгледани но-
вите ключови данни, показващи връзката 
между промените в белодробните бактериал-
ни колонии и прогреса, и екзацербациите при 
заболяването.

Понятието микробиом
 Микробиомът представлява общата ко-
лекция от микрофлората, която обитава чове-
ка и неговата кожна повърхност. Следовател-
но белодробният микробиом е цялостната 
микрофлора, населяваща въздухоносните 
пътища и паренхимната тъкан. На свой ред 
микробиомът се определя като сбор от всич-
ки микроорганизми, т.е. бактерии, вируси, гъ-
би в дадена област, например - гастроинтести-
налния тракт, кожа, устна кухина (68, 84, 93). От 
тези микроорганизми най-широко проучени 

Introduction
 Chronic obstructive pulmonary disease 
(COPD) is currently the third leading cause of 
death worldwide and is expected to maintain 
this unattractive position at least until the year 
2030. It is known that smoking is the main risk 
factor for the disease, though only 15-20% of 
smokers develop COPD. Also the use of different 
chemicals, occupational exposures, second-
hand smoking, asthma, early life infections, and 
tuberculosis stay in the etiology of this 
debilitating condition. Although risk factors 
have been fairly well characterized, we still have 
limited knowledge as to why only a minority of 
exposed individuals develop COPD (37, 48, 50).  

 Nowadays studies for bacterial microbiome 
shed new light on the importance and richness 
of bacterial microbiota in human body, espe-
cially after the birth of the culture-independent 
molecular microbiology in 1980. Then it was 
recognized that microorganisms could be 
catalogued by their gene sequences without the 
need to grow them (62). The microbiota plays an 
important role in the development and 
functional integrity of the immune system. Shifts 
or perturbations in the microbiota can lead to 
disease. COPD is in part mediated by dysregula-
ted immune responses to cigarette smoke and 
other environmental effects. Although traditi-
onally the lung has been viewed as a sterile 
organ, by using highly sensitive genomic techni-
ques, recent reports have identi�ed diverse 
bacterial communities in the human lung that 
may change in COPD. The main question is what 
we know about the lung microbiome in COPD 
and its potential implications for pathogenesis of 
the disease.

The concept microbiome
 The microbiome is de�ned as the total 
collection of microbiota that resides within 
humans or on their skin surface. Thus, the lung 
microbiome is the complete collection of micro-
biota residing in the airways and parenchymal 
tissue. The microbiota, in turn, is de�ned as the 
sum of all microorganisms, i.e. bacteria, viruses 
and fungi that inhabit a particular site or place, 
e.g. the gastrointestinal (GI) tract, skin, oral cavity 
(68, 84, 93). From theese microorganisms the 
most widely studied are bacteria. In the human 
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editorialsна този етап са бактериите. Известно е, че те 
превъзхождат количествено човешките клет-
ки с 10⁶. Повечето от тях са открити в гастро-
интестиналния тракт (95). Въпреки тяхното 
изобилие, функционалната им роля в човеш-
кия организъм е все още неясна. С появата на 
нови молекулярни техники и животински мо-
дели, мистериите около човешката микро-
флора започват да се разплитат, особено по 
отношение на храносмилателната система, 
където бактериите имат основна роля за 
регулиране на местния имунен отговор (35, 
70, 75). Червата са обитавани от най-голям 
брой бактерии и е логично, че първите широ-
ко мащабни проучвания за човешкия микро-
биом са проведени, посредством изследване 
на гастроинтестинална тъкан (10, 52). Първо-
началното схващане е, че повечето микро-
организми от ГИТ са патогенни. След множе-
ство проучвания стана ясно, че по-голямата 
част от тях всъщност са „полезни“ (43). Така 
например някои бактерии са необходими при 
производството на есенциални микронутри-
енти (като Вит. К), други защитават от патогени 
(като Clostridium difficile) (20, 38), трети регу-
лират възпалителния отговор и развитие на 
болестите (17, 52, 57). Сега е ясно, че смущение 
в чревната микрофлора може да доведе до 
широк диапазон от възпалителни заболява-
ния, включително псевдомембранозен колит, 
а дори и заболявания извън ГИТ, като обезитет 
и сърдечно-съдова патология (47). 

ХОББ и възпалението
 ХОББ е като „чадър”, обхващащ няколко ха-
рактерни фенотипа (31), включващи хрони-
чен бронхит, емфизем, заболявания на малки-
те дихателни пътища (бронхиолит) и мукозна 
хиперсекреция (22, 27, 36, 94). Въпреки мор-
фологичната и клинична хетерогенност на 
ХОББ, обща черта е нискостепенното възпале-
ние, което се задълбочава с напредване на 
болестта. Възпалителната реакция в белия 
дроб се характеризира с инфилтрация на спе-
цифични клетки на възпалението и имунната 
система – CD4+ Т-клетки, CD8+ T-клетки, B-
клетки, макрофаги и неутрофили (11, 76, 86). 
При средно-тежка до тежка ХОББ (не и при 
умерена), чрез хистологичен анализ са забе-
лязани третични лимфоидни фоликули в 
стените на малките дихателни пътища (36). 
Предполагаемият антиген за тях е неизвестен, 
въпреки че някои въвличат еластинови фраг-
менти (51), а други предполагат дразнители от 
околната среда – бактерии (82).

Британска хипотеза и възпалението 
на дихателните пътища
 Първоначално е прието, че персистира-
щите и често повтарящи се бактериални ин-
фекции на дихателната система са частично 

body, bacteria outnumber human cells by a 
factor of 10⁶. Most of them are found in the GI 
tract (95). Despite their abundance, the functi-
onal role of bacteria in most human organs is 
largely unknown. With the advent of new 
molecular techniques and animal models, the 
mysteries of the human microbiota are begin-
ning to be unraveled, especially in the GI system 
where bacteria appear to regulate host immune 
responses (35, 70, 75). The guts are the home of 
the largest number of bacteria and, not surpri-
singly, the �rst large-scale human microbiota 
studies were conducted using GI tissues (10, 52). 
The initial hypothesis was that most microorga-
nisms residing in the GI tract are pathogens. 
However, with a lot of investigation, it became 
clear that most of them were in fact bene�cial to 
humans (43). For example, some bacteria are 
required for the production of essential micro-
nutrients (such as vitamin K), protection against 
pathogens (such as Clostridium difficile) (20, 38), 
regulation of the host in�ammatory response 
and disease expression (17, 52, 57). It is now clear 
that perturbations in the gut microbiota may be 
responsible for a wide range of diseases, inclu-
ding pseudomembranous colitis and even non-
GI conditions such as obesity and cardiovascular 
disease (47).
 Although less is known about the role of the 
lung microbiota in the pathogenesis of chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD), in this 
overview some of the key new �ndings are re-
viewed, showing the link between changes in 
bacterial communities and progression and 
exacerbation of COPD.

COPD and in�ammation                                                 
 COPD is an “umbrella”, term that encompas-
ses several distinctive phenotypes (31), inclu-
ding chronic bronchitis, emphysema, small 
airways disease (bronchiolitis) and mucus hyper-
secretion (22, 27, 36, 94). Despite the morpholo-
gic and clinical heterogeneity of COPD, one 
common feature is the low-grade in�ammation 
which intensi�es with disease progression. The 
in�ammatory reaction in the lungs is characte-
rized by in�ltration of speci�c in�ammatory and 
immune cells – CD4+ T-cells, CD8+ T-cells, B-cells, 
macrophages, and neutrophils (11, 76, 86). By 
histologic analysis in moderate to severe COPD 
(but not in mild disease) tertiary lymphoid 
follicles in the walls of the small airways were 
observed (36). The putative antigen for these 
follicles is unknown, although some have impli-
cated elastin fragments (51), and others have 
suggested environmental triggers such as bac-
teria (82).

British hypothesis and the in�ammation 
of the airways
 It was originally postulated that persistent or 
recurrent bacterial infections in the airways are 
in part responsible for chronic cough and mucus 
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hypersecretion, and play a major role in the 
pathogenesis of COPD (2, 21). However, this 
theory lost favor when Fletcher et al. showed that 
there was no signi�cant relationship between 
chronic cough, sputum production, and recur-
rent respiratory infection or decreased lung 
function (23). More recently, and contrary to the 
original description by Fletcher et al., other stu-
dies have shown chronic mucus hypersecretion 
and recurrent lower respiratory tract infections 
to be associated with an accelerated decline in 
lung function (40, 49, 99). Importantly, other 
contemporaneous studies have demonstrated 
the importance of microorganisms in exacerba-
tions and loss of lung function (2, 14, 34). These 
more recent data suggest that bacteria have 
played an important role in the pathogenesis of 
the disease, although the mechanism by which it 
occurs is far from clear.

 The possible contribution of an altered 
microbiota to COPD progression is embodied in 
the Vicious Circle Hypothesis (Fig.1) (82). Once 
innate lung defense mechanisms are perturbed 
by smoke exposure or some other factors, the 
microbiome in the airways is disrupted, likely 
becoming much more abundant (81, 83). Thus 
pathogenic microbiota is able to drive the in-
�ammatory process in COPD by worsening the 
protease-antiprotease balance. This in turn leads 
to progressive air�ow obstruction of the airways 
and possibly parenchymal damage. Acute 
exacerbations of COPD represent abrupt major 
changes in the microbiome that result in large 
increases in pulmonary and systemic in�am-
mation, combined with an increase in respiratory 
symptoms.

отговорни за хронична кашлица и мукозна 
хиперсекреция, и играят основна роля в 
патогенезата на ХОББ (2, 21). Но тази теория 
губи позиции, когато Fletcher и сътр. доказват, 
че няма сигнификантна връзка между кашли-
цата, експекторацията и рекурентните респи-
раторни инфекции или намалената белодроб-
на функция (23). Неотдавна, противоречейки 
на становището на Fletcher, други проучвания 
показаха, че хроничната хиперсекреция и 
повтарящите се инфекции на долните диха-
телни пътища са свързани с ускорено влоша-
ване на белодробната функция (40, 49, 99).  
Още повече, че няколко едновременни про-
учвания демонстрират важността на микро-
организмите при екзацербации и намалява-
нето на функционалните белодробни показа-
тели (2, 14, 34). Тези по-нови данни предпола-
гат, че бактериалната микрофлора играе важ-
на роля в патогенезата на заболяването, въп-
реки че механизмите за това далеч не са ясни.
 Вероятният принос на изменената микро-
флора към прогресирането на ХОББ е пред-
ставен с хипотезата за порочния кръг Vicious 
Circle Hypothesis, (Фиг.1) (82). Веднъж, когато 
се нарушат вродените защитни механизми на 
белия дроб, вследствие на тютюнопушене или 
други фактори, се нарушава и белодробната 
микрофлора, която вероятно става далеч по-
изобилна (81, 83). Така патогенната микрофло-
ра е способна да контролира възпалителния 
процес при ХОББ, влошавайки протеазно-
антипротеазния баланс. Това на свой ред води 
до нарастваща обструкция на дихателните 
пътища и паренхимно увреждане. Острите ек-
зацербации на ХОББ водят до внезапни, зна-
чителни промени в микробиома, в резултат на 
което значително се повишава степента на бе-
лодробното и системно възпаление с нараст-
ване на симптомите.
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Фиг. 1. Хипотеза за порочния кръг (82).
Fig. 1. Vicious Circle Hypothesis (82).

Иницииращи фактори като: пушене, респираторни инфекции в детството
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Бронхоалвеоларен лаваж (БАЛ), 
четкова биопсия на бронхиална лигавица
и ендотрахеална и белодробна
микрофлора
 Изследванията за белодробната микро-
флора са в съвсем начален етап. В публикация 
на Hilty и сътр., 2010 год. се съобщава, че бели-
ят дроб не е стерилен, и в долните дихателни 
пътища се намират бактерии (32). Те изслед-
вали 16S рРНК генни фрагменти за бактериал-
ни колонии в здрави индивиди (контроли) – 8, 
пациенти с астма – 11, и такива със средно-
тежка и тежка ХОББ – 5. В изследваната теч-
ност от БАЛ и чрез четкова биопсия установя-
ват бактериални колонии, които се различа-
вали от тези на носната кухина и орофаринк-
са. Освен това откриват преобладаване на 
Proteobacteria при пациентите с  ХОББ и астма, 
в съчетание с редукция на микроорганизми от 
род Bacteroidetes при тези с ХОББ. Също така 
установяват, че при екзацербация на ХОББ 
най-често се изолира Haemophilus spp. Това е 
първото проучване, в което се изгражда хипо-
теза, че в белодробната тъкан има уникални 
бактериални колонии, които могат да се про-
менят с болестта (32).
 През 2011 год. Erb-Downward и сътр. оце-
няват бактериалната микрофлора при непу-
шачи и пушачи с нормална белодробна функ-
ция (17). Тяхното проучване включва и  проби 
от БАЛ, допълнени с проби от белодробна 
тъкан на  пациенти с тежка ХОББ. Те открили, 
че няма значима разлика в цялостния набор 
от бактериални колонии в белия дроб на из-
следваните групи, но има значителна хетеро-
генност и разнообразие в микрофлората на 
различните отдели в един и същи бял дроб. 
Най-често срещани били бактерии от род 
Pseudomonas, Prevotella, Streptococcus и 
Haemophilus.
 Същата година Huang и сътр. разширяват 
данните, използвайки бактериален 16S 
PhyloChip, за да определят бактериалните 
колонии в ендотрахеални аспирати, добити от 
малък брой интубирани пациенти с тежка 
ХОББ (33). Подобно на данните на Еrb-
Downward и сътр., тези изследователи не 
успели да отчетат сигнификантна разлика в 
общия бактериален товар между тези паци-
енти и контролната група здрави лица (17, 33). 
Интересното обаче е, че забелязват две ясни и 
различаващи се бактериални популации в 
пробите с ХОББ (33). Едната група пациенти с 
ХОББ демонстрирала липса на разнообразие 
в бактериалния набор, подобно на това, което 
докладвал и Hilty по-рано (32). От друга страна 
при втората група имало завишено разнооб-
разие на колониите и в частност – завишение 
на броя на бактериите от род Firmicutes. Въз 
основа на тези резултати те извели хипотеза-
та, че прогресията на ХОББ е свързана с по-
голямо бактериално разнообразие и завише-
но представителство на род Firmicutes във 
въздухоносните пътища (33). 

BAL, bronchial brushing 
and endotracheal 
lung microbiota

 Studies of the lung microbiota are in their 
very initial stage. In publication of Hilty et al, 
2010, was reported that the lungs are not sterile 
and bacteria are found in the lower airways (32). 
They studied 16S rRNA gene fragments for bac-
terial communities in healthy control subjects 
(n=8), patients with asthma (n=11), and those 
with moderate to severe COPD (n=5). They 
established that bronchoalveolar lavage (BAL) 
�uid and bronchial brushings contain bacterial 
communities that were different to those found 
in the nasal cavity and the oropharynx. More spe-
ci�cally, they showed that there was increased 
representation of Proteobacteria in COPD and 
asthmatic airways, which was accompanied by 
reduction in Bacteriodetes in patients with 
COPD. Also they found that most frequently 
isolated in exacerbation of COPD is Haemophilus 
spp. This was the �rst study to suggest that there 
is a unique bacterial community in the lung and 
that this may change with disease (32).

 In 2011 Erb-Downward et al evaluated the 
bacterial microbiota in nonsmokers and smokers 
with normal lung function (17). Their study 
incuded BAL �uid complemented by lung tissue 
samples obtained from patients with very severe 
COPD. They found that there was no signi�cant 
difference in overall composition of the bacterial 
community in the lung between the investi-
gated groups but there was signi�cant hetero-
geneity and diversity in the bacterial microbiota 
across different regions of the same lung.

 In the same year, Huang et al extended these 
�ndings by using a bacterial 16S PhyloChip to 
determine the bacterial composition of endo-
tracheal aspirates obtained from small number 
of intubated patients with severe COPD (33). 
Similar to the �ndings of Erb-Downward et al, 
these investigators failed to demonstrate any 
signi�cant difference in the total bacterial load 
between these patients and control healthy 
subjects (17, 33). Interestingly, however, they 
noted two distinct and divergent bacterial 
populations in the COPD samples (33). One 
group of COPD patients demonstrated a loss of 
diversity in their bacterial composition, similar to 
what had been reported previously by Hilty et al 
(32). The second group, on the other hand, 
showed increased diversity in bacterial commu-
nity composition and in particular an increase in 
the number of bacteria belonging to the Firmi-
cute phylum. They hypothesized that progres-
sion of COPD was associated with greater 
bacterial diversity and increased representation 
of Firmicutes in the airways (33). 
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 Тези наблюдения били подкрепени и от 
данни, получени чрез проби от резецирана 
белодробна тъкан на пациенти с много тежка 
ХОББ, при които също е установен повишен 
брой представители на род Firmicutes (91). 
Както при останалите проучвания и тук не се 
установява разлика в бактериалния набор 
при пушачи и непушачи. В крайна сметка, въп-
реки че общият бактериален заряд се оказал 
по-малък при течността от БАЛ, сравнено с 
биопсичните проби, нито едно от двете не 
показало сигнификантна разлика в набора от 
бактериални колонии между пациентите с 
ХОББ и контролните групи (32, 91).
 През 2012 год. Pragman и сътр. разширяват 
данните от тези проучвания, определяйки 
микрофлората на малки групи контролни 
индивиди и пациенти с умерена до тежка 
ХОББ, използвайки проби от БАЛ. Те открили, 
че бактериалните колонии на болните пред-
ставители се различават от тези на здравите, 
въпреки че нямало съществена разлика, ко-
ято да отговаря на тежестта на заболяването 
(52). Това било първото изследване, при което 
оценяването на течността от БАЛ, било съоб-
рaзено с критериите за тежест на ХОББ по 
GOLD (Global initiative for Chronic Obstructive 
Lung Disease) (65). Според тези данни индиви-
дите с ХОББ, независимо от нейната тежест, 
имат различна бактериална микрофлора в 
белия дроб, сравнено със здравите контрол-
ни групи. При това промените в бактериал-
ните колонии възникват още в ранните етапи 
на болестния процес. По-важното е, че устано-
вили сегрегация на тези колонии в зависи-
мост от употребата или не на инхалаторни 
глюкокортикостероиди и бронходилататори 
(52). Лимитиращ фактор при това проучване е, 
че е кръстосано и данните от него не могат да 
бъдат официално наложени. Всички изслед-
вания в тази област (17, 52, 57) към днешна да-
та предполагат, че промените в белодробната 
микрофлора на пациенти с ХОББ започват 
още в самото начало и остават сравнително 
стабилни с напредване на болестта. В обоб-
щение, макар да няма единство по отношение 
на откритите микроорганизми в белите дро-
бове на индивидите с ХОББ, повечето проуч-
вания докладват за повишено представител-
ство на род Firmicutes.
 До скоро се смяташе, че въздухоносните 
пътища под гласните връзки са стерилна сре-
да (17, 32, 33, 52, 57, 91). Знае се още, че белия 
дроб има няколко основни механизма, огра-
ничаващи бактериалната контаминация и 
растеж. Една от тези бариери е ресничестият 
епител, чрез който микроорганизмите се 
очистват от белия дроб (78, 79, 85). Смущение 
в неговата цялост и функционалност могат до 
доведат до персистиращи белодробни ин-
фекции (77, 88, 92). Друг важен механизъм са 
клетките на имунната система (неутрофили, 
макрофаги), които могат да фагоцитират 
всеки микроорганизъм, успял да избегне 

 These observations were supported by data 
generated in resected lung tissue specimens 
from patients with very severe COPD that had 
increased representation of Firmicutes too (91). 
As with other research this study showed that 
there was no difference in bacterial composition 
between smokers and nonsmokers. Finally, 
although the total bacterial load was much lower 
in lung tissue samples than in BAL �uid, neither 
the tissue samples nor the BAL �uid showed any 
signi�cant differences in total bacterial load 
between COPD patients and healthy controls 
(32, 91).

 In 2012, Pragman et al extended these early 
studies by determining the lung microbiota in a 
small group of control subjects and in patients 
with moderate to severe COPD using BAL �uid 
samples. They found that the bacterial commu-
nities in lungs of unhealthy subjects were dis-
tinct from the healthy one, although there was 
no signi�cant difference with regard to disease 
severity (52). This was the �rst study to use BAL 
�uid for evaluation of the lung microbiota 
according to GOLD (Global initiative for Chronic 
Obstructive Lung Disease) grades of severity 
(65). According to these data individuals with 
COPD, regardless of severity, have a different 
bacterial microbiota in their lungs compared 
with those who do not have COPD. Furthermore 
changes in the microbial communities of the 
lung occur very early in the disease process. 
Importantly, they showed that there was segre-
gation of bacterial communities depending on 
use or nonuse of inhaled corticosteroids or 
bronchodilators. However, because this study 
was cross-sectional, causality could not be 
ascribed (52). Together, the studies to date (17, 
52, 57) suggest that changes in the lung 
microbiota in individuals with COPD occur early 
in the disease process and remain relatively 
stable with disease progression. Finally, alt-
hough there is a lack of uniformity regarding the 
organisms found in the lung microbiota of 
people with COPD and those with normal lungs, 
most studies have reported an increased 
representation of bacteria belonging to the 
Firmicutes phylum.

 Recently, it has been believed that the 
airways below the vocal cords are sterile (17, 32, 
33, 52, 57, 91). The lung has several basic mecha-
nisms to limit bacterial residence and growth. 
One of these barriers is the mucociliary escalator, 
through which microorganisms escorts out of 
the lungs (78, 79, 85). Perturbations in its struc-
ture and functionality can lead to persistent lung 
infections (77, 88, 92). Another important defen-
se mechanism is host immune cells (macro-
phages, neutrophils) that can phagocytose any 
microorganisms that evade the mucociliary 
transport system. The notion of sterility of the 
lower airways was “validated” by traditional 
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останалите бариери. Схващането, че бело-
дробният паренхим е стерилен, се потвърж-
даваше основно чрез традиционни културел-
ни методи, които не показват никакъв сигни-
фикантен бактериален растеж у здрави инди-
види. Днес обаче, използването на по-модер-
ни молекулярни методи, които не разчитат на 
традиционните културелни, откриват гене-
тичните отпечатъци на бактериите в долните 
дихателни пътища. Все пак се изисква внима-
ние при интерпретирането на тези данни. 
Повечето молекулярни проучвания за бело-
дробната микрофлора се фокусират единст-
вено върху бактериалната ДНК. Поради това е 
възможно някои от изследваните бактерии 
чрез секвестиране или друг молекулярен 
модел, да са неосъществими (напр. при 
мъртъв организъм). Що се касае до бъдещите 
проучвания за микробиома и ХОББ, фокусът 
би трябвало да бъде насочен към бактериал-
ната РНК, подобно на проведените изследва-
ния за муковисцидоза (72, 73). Друго ограни-
чение на тези методи е, че изследванията се 
извършват на момента. Следователно, не е 
възможно да се твърди със сигурност, че изо-
лираните бактерии са постоянно обитаващи 
белодробния паренхим. Все пак остава въз-
можността те да са преходни мигранти и след 
време да изчезнат дори напълно.

Бактериалната микрофлора 
в белодробната тъкан
 Първият анализ на бактериалната микро-
флора при ХОББ е осъществен от Sze и сътр. 
2012 (91).Той до голяма степен потвърждава 
данните на Хилти и сътр. (33). И при двете 
изследвани групи има значима разлика в 
набора от бактериални колонии на пациенти с 
ХОББ и здрави индивиди. Забележимото е, че 
установяват общ брой бактерии в белодроб-
ната тъкан, който е с гъстота 10-100 бактери-
ални клетки на 1000 човешки, което не е го-
лямо количество, в сравнение с чревната 
микрофлора (91). Въпреки тази малка концен-
трация, Sze и сътр. откриват, че пациентите с 
много тежка ХОББ имат различна бактериална 
колонизация от контролите и тези с муковис-
цидоза, представена от род Proteobacteria или 
род Firmicutes (91), което съответства на дан-
ните на Hilty (32) и Huang (33). Те установяват, 
че повишеното представителство на род 
Firmicutes се дължи на намаляване броя на 
колониите на род Lactobacillus. В действител-
ност Sze и сътр. (91) първи предоставят 
доказателства за различната микрофлора, 
използвайки предимно биопсични проби от 
белодробна тъкан, за сметка на бронхоскоп-
ски (податливи на контаминация от горните 
дихателни пътища).  В отделно изследване за 
муковисцидоза, Goddard и сътр. (30) установя-
ват, че разнообразието в микрофлората е 
значително по-голямо в горните дихателни 
пътища, от колкото в долните и то с материал 
от експлантирана белодробна тъкан. Тази 

culture methods, which failed to show any 
signi�cant bacterial growth in lung tissues from 
normal healthy individuals. Nowadays using of 
more modern molecular techniques (that do not 
rely on traditional culture conditions) has 
revealed the genetic �ngerprints of bacteria in 
the lower airways. However, some caution is 
required in interpretation of these data. Most 
molecular studies of the lung microbiota have 
focused solely on bacterial DNA. Therefore, it is 
possible that some of the bacteria identi�ed by 
sequencing and other molecular methods may 
be nonviable (ie, dead organisms). To address 
this limitation, future studies of the microbiota in 
COPD should focus on bacterial RNA, similar to 
those for cystic �brosis (72, 73). Another limi-
tation of the studies is that they relied on measu-
rements at the current moment. Thus, it is not 
possible to conclude with certainty that isolated 
bacteria are permanently resident in lung 
tissues. It is possible that these bacteria are 
transient migrants and over time will be cleared 
completely from the airways.

Bacterial microbiota
in lung tissue
 The �rst analysis of the bacterial microbiota 
in COPD lung tissue was performed by Sze et al in 
2012 (91). It largely con�rmed the previous 
�ndings of Hilty et al (33). Both these research 
groups showed that there was a signi�cant diffe-
rence in composition of the bacterial community 
between COPD and healthy individuals. Notably, 
they found that the total number of bacteria in 
lung tissue, which has a density of 10 – 100 bac-
terial cells per 1,000 human cells, was relatively 
small compared with that of the gut microbiota 
(91). Though this low concentration, Sze et al 
found that lungs of patients with very severe 
COPD contained different bacterial community 
to those of controls or patients with cystic 
�brosis, belonging to either the Proteobacteria 
or the Firmicutes phylum (91) which is consistent 
with what was previously reported by Hilty et al 
(32) and Huang et al (33). They estimated that 
increasing of Firmicutes phylum was due to 
decreased colonization of Lactobacillus. Actually 
Sze et al (91) provided the �rst evidence for the 
distinct microbiota mostly using biopsy samples 
from lung tissue at the expense of broncho-
scope ones ( susceptible to contamination of the 
upper airways). In a separate study done in cystic 
�brosis, Goddard et al (30) show that the micro-
bial diversity within the upper airways are signi-
�cantly greater than that of the lower airways in 
explanted lung tissue. These information raises 
the question if the studies based on sputum and 
BAL are not overestimated.
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информация поражда въпроса дали проучва-
нията, базирани на изследване на микрофло-
ра от БАЛ и храчка, не са надценявани.

Вътрешна локализация на бактериалната
белодробна микрофлора
 Повечето проучвания за бактериалната 
микрофлора оценяват проби от бронхоалвео-
ларен лаваж. Тъй като бронхоскопът преми-
нава през горните дихателни пътища, получе-
ните данни може да представят грешна ин-
формация, поради контаминация с микро-
организми от носната и устна кухини (7, 80). За 
да се избегне това ограничение, през 2011год. 
Charlson и сътр. приложили няколко стриктни 
качествени метода в бронхоскопсите изслед-
вания включващи: изплакване на устата с 
антисептичен разтвор преди бронхоскопи-
ята, ограничаване на аспирацията през 
бронхоскопа при преминаване през горните 
дихателни пътища и неизползване на първата 
течност от БАЛ (8, 55). Подобно на предиш-
ните проучвания, които не използвали тези 
строги мерки за бронхоскопия, установили, 
че общия бактериален набор в пробите от 
БАЛ е по-висок от тези на контролните групи.
 Въпреки, че няма яснота за източника на  
бактериалната микрофлора при ХОББ, бази-
райки се на проучвания на други заболява-
ния, например муковисцидоза, като най-ве-
роятен източник можем да посочим горните 
дихателни пътища (5, 66). Това отчасти се 
подкрепя от проучване на Segal и сътр., 2013 
год. (80). Те откриват, че при една част от из-
следваните здрави лица има микроорганизми 
в течността от БАЛ, които обичайно населяват 
супраглотичното пространство. Но при друга 
част изолирали такива, които липсват в 
горните дихателни пътища.  Интересното е, че 
при индивиди с припокриваща се микро-
флора от БАЛ и горни дихателни пътища (ГДП), 
се установява по-изразено белодробно 
възпаление, характеризиращо се с повишен 
брой лимфоцити и неутрофили от цитологич-
ното изследване, сравнено с тези, при които 
микрофлората от БАЛ се различава от тази на 
ГДП. Тези резултати предполагат, че мигра-
цията на бактерии от супраглотичното про-
странство в белия дроб, може да предизвика 
местен възпалителен отговор и повишава ве-
роятността бактерии от устната кухина да 
променят нормалната бактериална флора, 
което на свой ред да доведе до заболяване. 
Възможно е тези данни да са подвеждащи, по-
ради контаминация на бронхоскопа по време 
на изследването.

Може ли устната микрофлора 
да повлиява ХОББ?
 Няколко проучвания оценяват възмож-
ните промени в бактериалната микрофлора в 
устната кухина при пушачи и непушачи (8, 57). 
През 2010 год. Charlson и сътр.  установили, че 
наистина има разлика в микрофлората между 

Initial location of the bacterial 
lung microbiota
 Most studies of the bacterial microbiota in 
the lung have evaluated BAL samples. However, 
because the bronchoscope has to traverse 
through the upper airways, these data may be 
confounded as a result of contamination by 
organisms from the mouth or nose (7, 80). To 
overcome this limitation, in 2011, Charlson et al 
implemented several strict quality measures in 
their bronchoscopic techniques, including 
rinsing of the mouth with an antiseptic solution 
prior to bronchoscopy, restraints on suctioning 
through the bronchoscope in the upper airways, 
and discarding of the initial BAL �uid recovered 
(8, 55). Similar to previous studies, which did not 
implement these stringent measures for bron-
choscopy, they found that the overall bacterial 
load was higher in the BAL samples when 
compared with the negative controls.

 Although the source of the lung microbiota is 
not fully known in COPD, based on studies in 
other lung conditions (eg, cystic �brosis), the 
most likely source is the upper airways (5, 66). 
This notion is supported in part by a recent study 
reported by Segal et al – 2013 (80). They found 
that some healthy individuals carried organisms 
in BAL �uid that were commonly observed in the 
supraglottic region, whereas other individuals 
demonstrated organisms that were not found in 
the upper airways. Interestingly, individuals in 
whom there was substantial overlap in the 
microbiota between BAL �uid and the upper 
airways demonstrated increased lung in�amma-
tion, characterized by increased lymphocytes 
and neutrophils in BAL cytology, compared with 
those whose BAL microbiota was distinct from 
that of the upper airways. These results suggest 
that transmigration of bacteria from the supra-
glottic region into the lung may elicit a host 
in�ammatory response and raise the possibility 
that bacteria from the mouth may alter the 
normal lung microbiota, contributing to “disea-
se”. However, it is also possible that these data 
may have been confounded by upper airway 
contamination of the bronchoscope during the 
procedure.

Can the oral bacterial microbiota play role 
in COPD?
 Few studies have evaluated possible changes 
in the bacterial communities of the oral cavity of 
smokers compared with nonsmokers (8, 57). In 
2010 Charlson et al found that there was indeed a 
difference in the oral microbiota between these 
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двете групи, най-забележимо по отношение 
на род Firmicutes (8). Това било подкрепено и 
от Morris и сътр. 2013 год. И двете проучвания 
открили разлики в представителството на род 
Neisseria (8, 57), както и че бактерии от устната 
микрофлора се намира и в белия дроб. При 
това някои видове от Enterobacteriaceae, 
Haemophilus, Methylobacterium  и Ralstonia се 
изолират в по-голямо количество в сравне-
ние с тези от устната кухина (57). Това същест-
вено припокриване на микрофлората може 
да се дължи на микроаспирации (28). Добре 
известно е, че почти всички индивиди може да 
микроаспирират повреме на сън, но аспири-
раните бактерии се очистват от защитните 
механизми на белия дроб и нормално не се 
стига до инфекция (50). При ХОББ има дис-
регулация на тези механизми, което води до 
мукозна хиперсекреция, задържане на слуз, 
съответно и на аспирираните микроорганиз-
ми (87). Те се адаптират към новата среда и 
започват своя растеж в новата „екосистема” – 
белия дроб. Този процес може също да пре-
дизвика местен имунен отговор, допринасящ 
за персистиращо възпаление наблюдавано  
при ХОББ, дори и при пациенти спрели 
тютюнопушенето. Възможно е тази „аспира-
ция” на бактерии да стимулира образуването 
на третични лимфоидни фоликули, които са 
видими при пациенти с тежка и много тежка 
ХОББ. Също така  нарушенията в ресничестия 
епител могат да позволят навлизането и раз-
витието на непаразитни бактериални патоге-
ни, които да предизвикат екзацербация и 
остро влошаване на клиничните симптоми. 
Персистиращите непаразитни организми, в 
съчетание със съществуващото вече възпале-
ние могат да променят микробиома при ХОББ 
(33, 91). Но тази хипотеза следва да бъде 
потвърдена при следващи проучвания.

Екзацербации при ХОББ
 Важна отличителна черта на ХОББ са екза-
цербациите, характеризиращи се с остро вло-
шаване на симптомите (обикновено кашлица 
и задух), учестена употреба на инхалаторната 
терапия и/или хоспитализация (34). Повечето 
влошавания се свързват с остра бактериална 
или вирусна инфекция (81, 82). В съответствие 
с това антибиотичната терапия за 7-10 дни 
намалява риска от неуспешно лечение и бол-
нична смъртност, като по този начин осигуря-
ва солидни индиректни доказателства за 
важността на бактериалната инфекция по 
време на екзацербация (64). От скоро интере-
сът към потенциалната бактериална роля при 
стабилна ХОББ започна да нараства. Някои ав-
тори смятат, че при това заболяване в бело-
дробния паренхим постоянно присъстват 
патогенни микроорганизми, но при техния 
постепенен свръхрастеж над определен праг 
се стига до екзацербация. Тази хипотеза се 
подкрепя от данни, изведени от рандомизи-
рано, контролирано проучване за Азитроми-

groups, most notably in the Firmicutes phylum 
(8). This was supported by Morris et al (2013). 
Both studies found differences in the represen-
tation of Neisseria species (8, 57) and showed 
that many bacteria in the oral cavity can also be 
found in the lung. Furthermore, some bacteria, 
such as Enterobacteriaceae, Haemophilus, 
Methylobacterium, and Ralstonia are enriched in 
the lung compared with the oral cavity (57). The 
substantial overlap may be related to microaspi-
ration (28). It is well known that nearly all 
individuals microaspirate during sleep but 
aspirated bacteria are cleared by the defense 
mechanism of the lung and the infection is 
stopped (50). As it was mentioned, in COPD there 
is dysregulation of this mechanisms which can 
lead to mucus hypersecretion, mucus plugging 
and entrapping of the aspirated bacteria (87). 
They acclimate and start growing in this new 
ecosystem – the lung. This process may also elicit 
a local immune response, contributing to the 
persistent lung in�ammation observed in COPD 
airways, even following smoking cessation. It is 
possible that these “aspirated” bacteria may sti-
mulate formation of tertiary lymphoid follicles, 
which are prominent in the small airways of 
patients with severe or very severe COPD. The 
impaired mucociliary clearance and cilia may 
also permit entry and growth of noncommensal 
bacterial pathogens in the lung, causing exacer-
bations and acute worsening of symptoms. 
Persistence of noncommensal organisms, coup-
led with the ongoing in�ammatory response, 
may shift the lung microbiota in COPD (33, 91). 
This hypothesis will needed to be tested in future 
studies.

Exacerbations of COPD 
 Another important feature of COPD is 
exacerbations, which are characterized by acute 
worsening of symptoms (usually cough and 
shortness of breath) and precipitate intensi�-
cation of pharmacologic treatment and/or 
hospitalization (34). Most exacerbations are 
thought to be triggered by acute bacterialor viral 
nfection (81, 82). Consistent with this notion, 
treatment with antibiotics for 7 – 10 days reduces 
the risk of treatment failure and in-hospital 
mortality, providing strong indirect evidence for 
the importance of bacterial infection during 
exacerbations (64). Recently, there has been a 
growing interest in the potential role of bacteria 
during periods of clinical stability (nonexacer-
bation periods). Some have postulated that lung 
with COPD persistently harbor “pathogenic” 
bacteria in the lower airways and that their 
gradual “overgrowth” beyond a certain threshold 
causes exacerbations. This hypothesis is partly 
supported by data from a recent randomized 
controlled study of azithromycin (August 2011) 
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цин (август, 2011год.) (1) – макролид, обвързан 
с 50S бактериалната субединица и инхибиращ 
растежа. Проучването включва 1142 лица, ле-
кувани с 250mg от антибиотика или плацебо и 
показва, че 12 месечна ежедневна профилак-
тична терапия с Азитромицин значително по-
добрява здравния статус на пациентите с 
ХОББ и най-важното е, че намалява риска от 
екзацербации с над 25% отвъд стандартната 
фармакологична терапия (1). Въпреки, че Ази-
тромицин има и противовъзпалителна функ-
ция, освен антибактериалната, тези данни 
силно подкрепят ролята на микробиома в 
патогенезата на ХОББ. 

Микрофлората и екзацербации при ХОББ
 Екзацербациите са главната причина за за-
болеваемост и смъртност при пациентите с 
ХОББ (34). Към днешна дата повечето проучва-
ния оценили ролята на микрофлората при ек-
зацербации, са свързани с муковисцидоза (1, 
25, 67). Само няколко са тези изследвали ХОББ 
(3, 33, 98). Данни на Fodor и сътр. показват, че 
няма промяна в белодробната микрофлора 
при екзацербация на ХОББ и по време на ста-
билен период (25). Това било подкрепено и от 
Tunney и сътр., които добили проби от храчки 
на 40 индивида, последвани от повторни про-
би на 24 и 48 час след прием на антибиотик,  
през период на екзацербация (98). Те устано-
вили, че се изолират повече анаеробни бакте-
рии в края на антибиотичната терапия, откол-
кото преди първия прием. Когато извършили 
16S (small – малка рибозомна субединица) 
бактериален секвестиращ анализ, открили, че 
няма сигнификантна разлика между пациен-
тите с екзацербация и стабилна ХОББ. Но 
благодарение на секвестиращата технология, 
засекли малки промени в структурата на 
бактериалните колонии след приложението 
на антибиотик, сравнено с изходните проби 
(98). Въпреки това не се отчита значителна 
промяна в микроорганизмите по време на 
екзацербация, спрямо период на стабилно 
състояние. Това наблюдение е съвместимо и с 
данните на Sethi и сътр., които доказават, че 
екзацербациите по-скоро се дължат на внася-
нето на нови щамове, а не на нови видове 
бактерии (81). Използвайки традиционни кул-
турелно-базирани методи, установили, че 
периодите на влошаване могат да бъдат при-
писани най-вече на нови щамове Haemophilus 
in�uenzaе (82). 
 Много малко проучвания са извършени в 
областта на белодробното възпаление и ро-
лята на микрофлората при ХОББ. Едно от пър-
вите подобни е на Segal и сътр. (80). По-де-
тайлно е обаче, това на Larsen и сътр. (46), 
които изследвали цитокиновия профил на 
дендритни клетки в отговор на експозиция на 
разнообразни видове бактерии за които  се 
смята, че са свързани с астма и ХОББ (32). Уста-
новили, че бактериите, идентифициращи се 
като вероятни паразитни организми, индуци-

(1) – a macrolide antibiotic that binds with the 
50S subunit in bacteria and inhibits bacterial 
growth. This study involved 1142 subjects, 
treated with 250mg of this antibiotic or placebo, 
and showed that 12 months of daily prophylactic 
treatment with azithromycin signi�cantly 
improved health status in patients with COPD. 
Most importantly, it reduced the risk of exa-
cerbations by 25% above and beyond standard 
pharmacologic treatment (1). Although azithro-
mycin has anti-in�ammatory activities (beyond 
antimicrobial ones), these data strongly support 
the importance of the microbiota in the 
pathogenesis of COPD.

Microbiota and exacerbation of COPD
 Exacerbations are a major source of morbi-
dity and mortality in patients with COPD (34). To 
date, most studies that have evaluated the role of 
the bacterial microbiota in exacerbations have 
been performed in patients with cystic �brosis 
(1, 25, 67) with few studies having investigated 
the role of the lung microbiota during exacerba-
tions of COPD (3, 33, 98). An early report by Fodor 
et al indicated that there was no change in the 
lung microbiota during exacerbations of COPD 
compared with periods of stability (25). This was 
supported by Tunney et al who obtained sputum 
samples from 40 individuals at baseline and 
further samples in the 24–48 hours following the 
�rst dose of an antibiotic during exacerbations 
(98). They found that more anaerobic bacteria 
could be cultivated at the end of the antibiotic 
treatment period than prior to antibiotic initia-
tion. When 16S (small ribosomal subunit) bacte-
rial sequencing analysis was performed, they 
found no signi�cant difference between the 
stable and exacerbation groups.However, using 
sequencing technology, they detected small 
changes in bacterial community structure follo-
wing use of antibiotics compared with prior 
samples from the same patients (98). Though 
there is no change in the bacterial community in 
the airways during exacerbations compared 
with periods of stability. This notion is consistent 
with the �ndings of Sethi et al who demonstra-
ted that exacerbations are caused by introduc-
tion of new strains of bacteria rather than by 
infection with new families or genera of bacteria 
(81). Using traditional culture-based methods, 
Sethi et al showed that exacerbations could be 
attributed to new strains of Haemophilus in�u-
enzae (82). 
 Only several researches has been done on the 
role played by the microbiota in in�ammation of 
the lung in COPD. One of the �rst relevant studies 
was reported by Segal et al (80). However, more 
detailed study was performed by Larsen et al (46) 
who determined the cytokine pro�le of dendritic 
cells in response to exposure to various types of 
bacteria that had been shown previously to be 
associated with asthma or COPD (32). They found 
that bacteria identi�ed as likely commensal 
organisms induced muted interleukin (IL-23, IL-
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рат експресията на интерлевкини (IL-23, IL-
12p70 и IL-10), докато тези, идентифицирани 
като потенциални патогени (Haemophilus spp., 
Moraxela spp.) индуцират далеч по-силен ци-
токинен отговор (46). В допълнение доказали, 
че ко-експозицията на Prevotella spp., отъж-
дествена като паразитен организъм, намаля-
ва дендритния отговор с IL-12p70, свързан с H. 
in�uenzaе (46). Други пък оценили ролята на 
Lactobacillus в миши модели с астма (26, 41) и 
открили, че присъствието им редуцира на-
личното възпаление. Всички тези данни пред-
полагат, че паразитни организми могат да 
регулират възпалителния отговор, индуци-
ран от възможен патогенен организъм и да за-
щитят белия дроб от възпаление и оксидати-
вен стрес. Разбира се, тези хипотези изискват 
потвърждение в допълнителни in vitro и in 
vivo проучвания. 

Какво знаем до сега за белодробната
микрофлора при ХОББ?
 Познанията ни за бактериалната микро-
флора на белия дроб при ХОББ за момента са в 
своя най-ранен етап. Въпреки вълненията 
около белодробния микробиом, данните от 
проведените проучвания са все още противо-
речиви и лошо възпроизводими. Така напри-
мер първите проучвания за ХОББ, използвай-
ки предимно проби от БАЛ и храчка, доклад-
ват за намалено бактериално разнообразие с 
напредване тежестта на заболяването (17, 33). 
Но следващите, изследващи проби от бело-
дробна тъкан, не успяват да докажат сигнифи-
кантна разлика в бактериалната разновид-
ност (91). Възможно обяснение за това 
противоречие е, че пробите от белодробна 
тъкан съдържат предимно паренхим с приме-
си от въздухоносните пътища и кръвоносни 
съдове, докато пробите от БАЛ и храчка 
анализират главно въздухоносните пътища. 
Това предполага, че бактериалната микро-
флора от алвеоларната тъкан е различна от 
тази на дихателните пътища, при това  може да 
има разлика и спрямо белодробните отдели. В 
контраст с това, по-ранните доклади от проуч-
ването на Pragman и сътр. , показват, че бакте-
риалната разновидност се завишава парадок-
сално при тежка ХОББ, сравнено с контрол-
ните групи (52). 
 До момента общото от проучванията са 
данните за повишено представителство на 
род Firmicutes при умерена, тежка и много 
тежка ХОББ (32, 33, 52, 91). Според Erb – 
Downward и сътр. доминиращи при много 
тежка ХОББ са род Proteobacteria (17). Това 
съответства и на данните на Hilty и сътр. (32). 
Huang и сътр. дали правдоподобно обясне-
ние за това несъответствие. Според тях е въз-
можно да има два типа бактериална микро-
флора свързана с ХОББ – едната с доминиращ 
род Proteobacteria и другата – с род Firmicutes, 
при която се наблюдава и бактериална раз-
новидност (33). Но са необходими още проуч-

12p70, and IL-10) expression, whereas bacteria 
identi�ed as potential pathogens (eg, Haemo-
philus spp. and Moraxella spp.) induced a more 
robust cytokine response. They also went on to 
show that coexposure of Prevotella spp., 
identi�ed as commensal organisms, reduced the 
dendritic IL-12p70 response related to H. In�uen-
zae (46). Others have evaluated Lactobacillus 
and have found that its presence reduces airway 
in�ammation in mouse models of asthma (26, 
41). Together, these data suggest that commen-
sal organisms may regulate the in�ammatory 
response of the lung induced by possible 
pathogenic organisms and protect the lung 
against in�ammatory and oxidative stress. This 
hypothesis will require validation in in vivo and in 
vitro studies.

What do we know so far about 
the lung microbiota in COPD?
 Overall, our understanding of the bacterial 
lung microbiota in COPD is still in its infancy. Des-
pite the excitement about the lung microbiota, 
the data are inconsistent and poorly reprodu-
cible across studies. For example, although the 
�rst few studies to investigate COPD (mostly 
using BAL or sputum samples) reported that 
bacterial diversity decreased with increasing 
severity of disease (17, 33), subsequent studies 
using lung tissue samples have failed to show 
signi�cant differences in bacterial diversity (91). 
One possible explanation for this discrepancy is 
that tissue samples contain mostly parenchyma 
(mixed with airways and blood vessels) while 
BAL and sputum mostly sample the airways. This 
suggests that the bacterial microbiota in the 
airways is different from that in the alveolar 
tissue, moreover it may differ across different 
compartments of the lung. In contrast with 
earlier reports, the study of Pragman et al 
showed that diversity paradoxically increased in 
severe COPD compared with controls (52).

 One common �nding so far from the COPD 
studies is that there is increased expression of 
bacteria in the Firmicute phylum in moderate, 
severe, and even very severe disease (32, 33, 52, 
91). Erb-Downward et al found that the predo-
minant bacteria in lung tissue from patients with 
very severe disease were those belonging to the 
Proteobacteria phylum (17). This �nding is 
similar to that reported by Hilty et al (32). Huang 
et al provided a plausible explanation to 
reconcile these differences. They speculated that 
there are two types of bacterial microbiota rela-
ted to COPD, one dominated by Proteobacteria 
and another dominated by Firmicutes, and that 
the latter may be associated with increased 
diversity (33). Further studies will be needed to 
investigate and resolve this controversy and 
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вания, които да разрешат спора за ролята на 
микрофлората в прогресията на ХОББ.
 Макар и муковисцидозата и бронхиекта-
зиите да са хронични заболявания на дихател-
ната система, те съдържат различен бактери-
ален набор от този при ХОББ (49, 56, 87). На-
пример, някои проучвания за ХОББ показват 
намалена бактериална разновидност с про-
гресиране на болестта, но нито едно проуч-
вaне не показва, че това води до свръхрастеж 
на друг микроорганизъм. При муковисци-
дозата е точно обратното – с намаляване на 
бактериалното разнообразие се стига до 
свръхрастеж най-често на Pseudomonas. Все 
пак бактериалният набор при ХОББ е далеч 
под наблюдавания при муковисцидоза и 
бронхиектазната болест, което затруднява 
кръстосаното сравнение. 

Някои важни данни за микрофлората 
на ГИТ
 Интересна зараждаща се концепция е, че 
чревната микрофлора може да модулира ця-
лостния имунен отговор на организма, както и 
че смущения в нея могат да доведат до заболя-
вания на екстраинтестинални органи и систе-
ми. В много научни статии са публикувани 
данни за ролята на чревната микрофлора при 
здрави и болни индивиди, като това осигури 
нови прозрения относно разнообразието и 
терапията при някои заболявания на ГИТ (4, 9, 
60, 61, 74, 89, 96, 97). Проучванията в тази об-
ласт показаха, че модулирането на чревната 
микрофлора не само влияе на гастро-интести-
налния тракт, но и на други органи, например 
мастната тъкан. Към днешна дата няма подоб-
ни данни за белодробната микрофлора. Това е 
така, поради по-малкия бактериален набор в 
белия дроб, възможността за контаминация 
от устната и носна кухина, и трудния достъп. 
 Установено е, че чревната микрофлора 
има ефект не само при затлъстяването, но и 
при  диабета (29, 80) и атеросклерозата (42, 45, 
52). Някои бактерии от ГИТ могат да бъдат мо-
дулирани от серумните нива на женски поло-
ви хормони (24), което на свой ред да повлияе 
мозъчната дейност и поведението. Следова-
телно, логичен въпрос е дали чревната мик-
рофлора може да окаже ефект върху отговора 
на белия дроб на различни стимули? 

Чревно-белодробна ос
 Едно от първите проучвания за връзката 
между белия дроб и чревната микрофлора е 
на Ichinohe и сътр. 2011 год. (38). Те изследват 
как микрофлората на ГИТ влияе върху бело-
дробното възпаление при грипна инфекция. 
Първото наблюдение било, че лечението с ан-
тибиотик намалява продукцията на грипните 
специфични антитела и CD4 Т-клетки (изола-
цията на Т-клетките е последвана от рестиму-
лация с вируса). Също така установяват, че жи-
вотни третирани с орален антибиотик имат 
по-малки медиастинални лимфни възли, по-

determine the role of the lung microbiota in 
progression of COPD.
 Although cystic �brosis and bronchiectasis 
are both chronic airway diseases, they are likely 
to harbor a different lung microbiota than that in 
the COPD lung (49, 56, 87). For an example, in 
COPD, some studies have shown reduced bac-
terial diversity with disease progression; howe-
ver, no study has shown that this leads to an 
outgrowth of a single organism, unlike in cystic 
�brosis where loss of bacterial diversity leads to 
bacterial outgrowth (usually Pseudomonas). 
Moreover, the bacterial load in COPD is far less 
than that observed in cystic �brosis or idiopathic 
bronchiectasis, which makes cross-comparisons 
difficult.

Some important �ndings 
in the GI microbiota
 An interesting emerging concept is that the 
gut microbiota modulates the body's entire 
immune response and that disturbances in the 
gut microbiota can lead to disease in extraintes-
tinal organs. A large body of literature has been 
published on the role of the gut microbiota in 
health and disease. These investigations have 
provided new insights regarding a variety of bo-
wel diseases and yielded novel therapeutic tar-
gets (4, 9, 60, 61, 74, 89, 96, 97) . The studies in this 
area indicate that modulating the gut micro-
biota not only impacts the GI tract but also in�u-
ences extraintestinal organs (eg, adipose tissue), 
indicating the importance of the gut microbiota 
in the overall health of individuals. To date, there 
are no similar data for the lung microbiota. Study 
of the lung microbiota is difficult because of its 
low total bacterial load, possible contamination 
of oral or nasal origin, and barriers to access.
 The gut microbiota has been shown to have 
effects not just in obesity but also in diabetes (29, 
80) and atherosclerosis (42, 45, 52). Some 
bacteria in the GI tract may be modulated by 
serum female sex hormone levels (24) which may 
have an impact on the brain and behavior. 
Therefore, a reasonable question to ask would 
be: can changes in the microbiota of the gut also 
affect the response of the lung to different 
stimuli?

Gut-lung axis
 One of the �rst studies to show that the 
response of the lung could be affected by the gut 
bacterial microbiota was reported by Ichinohe et 
al, 2011(38). They investigated how changes in 
the GI microbiota could affect lung in�ammation 
during acute in�uenza infection. The �rst obser-
vation they made was that treatment with 
antibiotics reduced production of in�uenza 
virus-speci�c antibodies and attenuated CD4 T-
cell responses (T-cell isolation followed by 
restimulation with virus) (38). They also found 
that animals treated with oral antibiotics had 
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малко дендритни клетки и намален брой на 
регулаторните Т-клетки от тези, които не са. 
Интересното е, че при антимикробно лекува-
ните групи открили, че ректалната стимула-
ция на Toll-like рецепторите (TLRs) възстано-
вява имунния отговор към вирусната инфек-
ция (16, 38).
 Russel и сътр. провели различи серии от 
експерименти със съвсем малки мишки и от-
крили, че ниски дози орални антибиотици 
променят чревната микрофлора, което на 
свой ред се отразило на регулацията на  имун-
ния отговор на мишките към алерген (яйчен 
белтък) (75). След антибиотичната терапия те 
произвели по-голямо количество IgE; цитоло-
гично в БАЛ се установила еозинофилия, как-
то и бронхиална хиперреактивност. Това про-
учване също установило, че ниски дози Ван-
комицин при млади мишки, значително нама-
лява количеството на регулаторните Т-клетки 
в червата. Тези данни предполагат, че проме-
ни в микрофлората на ГИТ в ранните етапи от 
живота могат да моделират риска от астма 
при даден индивид. Някои автори смятат, че 
това се дължи предимно на антибиотика. Ско-
рошно проучване на Dominguez-Bello и сътр. 
(13) показа, че при бебета родени по естест-
вен път, се установява доминация на  Lactoba-
cillus по кожата, устна кухина назофаринкс и 
ГИТ, подобно на вагиналната лигавица на май-
ката. За разлика от бебета родени чрез Цеза-
рово сечение, където микрофлората е подоб-
на на тази от кожата на майката – Staphylococ-
cus и Acinetobacter. Епидемиологични проуч-
вания показват, че бебета родени чрез sectio 
Caesarea имат завишен риск от развитие на 
астма, сравнени с тези родени pre vias natu-
ralis (69). Russel и сътр. (75) установили, че ан-
тибиотичната терапия повишава риска от аст-
ма при млади мишки, но не и при възрастни. В 
обобщение може да се приеме, че данните  
показват как микрофлората може да повлияе 
риска от развитие на aстма (19). 
 Напоследък нарастват доказателствата, че 
пушенето и ХОББ могат да повлияят бактерии-
те на ГИТ (6, 15, 39). Още повече, че тютюнопу-
шенето е важен рисков фактор за възпали-
телни чревни заболявания, като улцерозен 
колит или болестта на Крон (53, 59). По-нови 
проучвания, като това на Biedermann  и сътр. 
(6), ясно показат, че пушенето изменя чрев-
ната микрофлора и неговото спиране дори 
увеличвава бактериалната разновидност. 
Тези наблюдения предполагат, че цигареният 
дим може директно да повлиява имунния от-
говор в белия дроб, а индиректно да модели-
ра чревната микрофлора. Той може да проме-
ни регулацията на чревните микроорганизми, 
което да доведе до повишен имунен отговор в 
целия организъм, следователно и в белия 
дроб. 
 На Табл.1 са представени най-значимите 
проучвания върху белодробния микробиом и 
ХОББ. Но са необходими още бъдещи изслед-

smaller mediastinal lymph nodes, fewer dend-
ritic cells and de�ciencies in the regulatory T-cell 
response than those not treated with antibiotics. 
Interestingly, Ichinohe et al found that rectal 
stimulation of Toll-like receptors restored the 
immune response to viral infection (16, 38). 

 Russell et al performed a different set of 
experiments involving very young mouse pups 
and found that low-dose oral antibiotics altered 
the GI �ora, which in turn upregulated the 
mouse's immune response to an allergen 
challenge with ovalbumin (75). After the animals 
were treated with antibiotics, they mounted 
greater antigen-speci�c immunoglobulin E 
responses, showed increased eosinophilia in BAL 
�uid, and demonstrated increased airway 
hyperresponsiveness. This study also showed 
that treatment with low-dose vancomycin in 
young mice severely reduced the number of 
regulatory T-cells in the gut. These data suggest 
that alterations in the GI microbiota early in life 
can modify an individual's risk of asthma. Some 
have suggested that it is the antibiotics that are 
responsible for modulating the risk of asthma. A 
recent study of Dominguez-Bello et al (13) 
showed that babies delivered vaginally harbo-
red a microbiota (in the skin, oral cavity, naso-
pharynx, and GI tract) that was predominated by 
Lactobacillus similar to that in the mother's 
vaginal tract. In contrast, babies born via cesa-
rean section harbored a microbiota that was very 
similar to that found on the mother's skin -  
Staphylococcus and Acinetobacter. Epidemio-
logic studies have shown that babies born by 
cesarean section have a signi�cantly higher risk 
of asthma than babies delivered vaginally (69). 
Russell et al (75)  showed that antibiotic therapy 
enhanced the risk of asthma in young but not 
adult mice. Together, these data suggest that the 
microbiota is responsible for modulating the risk 
of asthma (19).

 There is growing evidence that smoking and 
COPD can have an effect on bacteria in the GI 
tract (6, 15, 39). Further, smoking is an important 
risk factor for certain in�ammatory bowel 
diseases, such as ulcerative colitis and Crohn's 
disease (53, 59). More recent studies, such as 
those by Biedermann et al (6), have clearly shown 
that smoking alters the gut bacterial microbiota 
and that smoking cessation increases the diver-
sity of this microbiota. These observations sug-
gest that cigarette smoke can directly impact the 
immune response in the lung and indirectly 
modulate the gut microbiota. It can change the 
regulation of gut microorganisms which may 
increase immune response anywhere in the 
body, thus in the lung. Future studies are need-
ed to address how that connection in�uences 
patients with COPD.
 The most signi�cant studies on lung mikro-
biome and COPD have been present on Tabl. 1.
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вания, за да се установи как това влияние би 
могло да се отрази на протичането, екзацер-
бациите, поведението, лечението и изхода от 
болестта.  

MicroCOPD – лонгитудинално проучване 
за микробиома и ХОББ
 MicroCOPD (18) е тригодишно предстоящо 
неинтервенционално проучване, извършва-
що се в център в Берген, Западна Норвегия. 
Неговата цел е да събере данни от 200 паци-
ента с ХОББ и 150 здрави индивида. В начало-
то, при изследваните субекти се провежда 
бронхоскопия с БАЛ и биопсия, включително 

MicroCOPD – longitudinal study 
for microbiome and COPD
 MicroCOPD (18) is a 3-year prospective non-
interventional study carried out at one center in 
Bergen, Western Norway, aiming to collect data 
from 200 patients with COPD and 150 healthy 
individuals. At baseline, subjects go through a 
bronchoscopy in which protected specimen 
brushes, small-volume lavage, bronchoalveolar 
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Табл. 1. Проучвания за белодробния микробиом при ХОББ (44).

БРОЙ ПАЦИЕНТИ

8 Контроли

ПРОУЧВАНЕ ПРОБИ

БАЛ/Четка

КЛЮЧОВИ ДАННИ

Патогенни бактерии, напр. H. in�uenzae 
при пациенти с астма и ХОББHilty et al. 2010 (32) 11 Астма

5 ХОББ

Charlson et al. 2010 (8)
29 Пушачи

33 Непушачи
Фаринкс

Различните региони на фаринкса имат различни 
бактериални колонии, които са променени при пушачите

Erb-Downward et al. 2011 (17)

9 Контроли

5 ХОББ

6 Тежка ХОББ

БАЛ
Същинска пулмонална микрофлора 

в БАЛ и белодробна тъкан

Sze et al. 2012 (92)

8 Контроли

8 ХОББ

8 Тежка ХОББ

8 Муковисцидоза

Белодробна тъкан
Разлики в бактериалните колонии 

в един и същ бял дроб

Pragmann et al. 2012 (63)
10 Контроли

22 ХОББ
БАЛ Забележими бактериални колонии в белодробната 

тъкан, които се променят при тежка ХОББ 

Morris et al. 2013 (58) 32 Пушачи Орален смив Колонии от устна кухина, различаващи се при пушачи

Table 1. Studies of the lung microbiome in COPD (44).

SUBJECTS

8 Control

STUDY SAMPLE

BAL/Brush

KEY FINDINGS

Pathogenic bacteria, e.g. H. in�uenzae in asthma 
and COPD subjectsHilty et al. 2010 (32) 11 Asthma

5 COPD

Charlson et al. 2010 (8)
29 Smoker

33 Non-smoker
Pharynx

Different regions of pharynx have different microbial 
communities which are changed by smoking

Erb-Downward et al. 2011 (17)

9 Control

5 COPD

6 Severe COPD

BAL Core pulmonary microbiota in BAL & lung tissue

Sze et al. 2012 (92)

8 Control

8 COPD

8 Severe COPD

8 Cystic �brosis

Lung tissue Differences in bacterial communities in the same lung

Pragmann et al. 2012 (63)
10 Control

22 COPD
BAL Detectable bacterial communities in lung tissue 

that changes in severe COPD

Morris et al. 2013 (58) 32 Smoker Oral wash Mouth communities different in smoker
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и четкова, което ще осигури уникалния шанс 
да бъдат анализирани микрофлората и 
имунния статус на пациента. Тези променливи 
ще бъдат свързани с основни клинични 
параметри (белодробна функция, статус на 
пушач или не, честота на екзацербациите, 
кръвно-газов анализ, коморбидитет и меди-
каментозна терапия), както и с последващи 
параметри (промяна в белодробната функ-
ция, честотата на екзацербациите, смъртност 
и др.).  Първият пациент е бил включен на 11 
април, 2013 год. Към днешна дата са извърше-
ни над 150 бронхоскопии, разпределени по 
равно между двете изследвани групи (Табл. 2).

lavage, and bronchial biopsies provide a unique 
chance to analyze the microbiota and the host 
immune system status. These variables will be 
related to baseline clinical parameters (lung 
function, smoking status, exacerbation frequen-
cy, arterial blood gases, comorbidities, and 
medications) as well as follow-up parameters 
(lung function changes, exacerbation frequency, 
mortality, and more). The �rst patient was 
included on April 11th 2013. Per date more than 
150 bronchoscopies have been performed, 
equally distributed between cases and controls 
(Tabl. 2).
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Табл. 2. Включващи и изключващи критерии (18).

ОБЩИ

Възраст 40 години или по-възрастни

Включващи и изключващи критерии в  Bergen COPD microbiome study (MicroCOPD)

ВКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ

КОНТРОЛНА ГРУПАГРУПА С ХОББ

 Тютюнопушене бивши / настоящи пушачи бивши / никога / настоящи пушачи

FEV₁/FVC

 FEV₁ %

<0.70 ≥0.70

≥80%

ИЗКЛЮЧВАЩИ КРИТЕРИИ

Медицинска история Антибиотична употреба 
последните 2 седмици

Прием, поради ХОББ 
последните 2 седмици

Респираторни симптоми Налични оплаквания 
от страна на дихателната система

Повишен риск от кървене

Двойна тромбоцитна инхибиция, 
орални антикоагуланти, 

лечение с clopidogrel или ticagrelor, 
лечение с нискомолекулярен хепарин; 

общ тромбоцитен брой <75*10⁹, 
International Normalized Ratio >2.0; 

коагулопатии

Сърдечен статус

Клапно протезиране, 
установена тежка пулмонална 
хипертония, остър коронарен 

синдром през последните 
6 седмици

Артериално налягане на CO₂ >6.65 kPa

Артериално налягане на O₂ <8.0 kPa или SpO₂ <90% 
въпреки подаване на O₂ 3 l/min

Други
Алергия към  

lidocaine или alfentanil

FEV₁ = форсиран експираторен обем за 1 секунда 
FVC = форсиран витален капацитет 
SpO₂ = сатурация, измерена с пулсоксиметър

Коморбидитет Без ограничение Лечение за заболяване 
на дихателната система
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Основни цели на проучването са:  
 1. Да утвърдят методически стандарт за съ-
биране на високо качествени проби чрез 
бронхоскопия  от болни пациенти.
 2. Да се изследва микробиома на дихател-
ните пътища и местния имунен отговор при 
пациенти с или без ХОББ, както и какви са 
вариациите, спрямо пол, тютюнопушене, въз-
раст, характеристиката на ХОББ и коморбиди-
тет, вкл. коронарна болест.
 3. Да се проучи дали и как микробиомът 
предсказва прогресирането на ХОББ от глед-
на точка на белодробната функция, степен на 
екзацербации, развитие на дихателна недос-
татъчност, кахексия и смъртност.
 4. Да изследва връзката между генетичния 
състав и епигенетичните ефекти или повлия-
ване на въздухоносната микрофлора, прогре-
сията на ХОББ и смъртността.
 5. Да изучи как ремоделирането е свърза-
но с микрофлората на дихателните пътища, и 
как то влияе на развитието и други изяви при  
ХОББ. 

Main goals of the study:
 1. Establish a methodological standard for 
collection of high-quality samples of lung-disea-
sed patients by bronchoscopy.
 2. Examine the airway microbiome and the 
host immune response in subjects with and 
without COPD, and examine how it varies with 
smoking, age, sex, COPD disease characteristics, 
and comorbidities including coronary heart 
disease.
 3. Investigate if and how the airway micro-
biome predicts disease progression in COPD, in 
terms of lung function, exacerbation rate, deve-
lopment of respiratory failure, cachexia, and 
mortality.
 4. Examine the association of both genetic 
make-up and epigenetic effects or in�uences on 
airway microbiota, on disease progression and 
mortality.
 5. Explore how remodeling is associated to 
the airways microbiome and how remodeling 
in�uences the disease progression and other 
outcomes in COPD.

тема на броя Table 2. Inclusion and exclusion criteria (18).

COMMON

Age 40 years or older

Inclusion and exclusion criteria for COPD cases and controls in the Bergen COPD microbiome study (MicroCOPD)

INCLUSION CRITERIA

CONTROLSCOPD CASES

Smoking habits Ex- or current smokers Ex-/never-/current smokers

FEV₁/FVC

 FEV₁ % predicted

<0.70 ≥0.70

≥80%

EXCLUSION CRITERIA

Increased bleeding risk

Double platelet inhibition,
oral anticoagulant therapy, 

treatment with clopidogrel or ticagrelor, 
low molecular weight heparin treatment; 

total platelet count <75*10⁹, 
International Normalized Ratio >2.0; 

the presence of a coagulopathy

Cardiac status

Cardiac valve prosthesis, 
known severe pulmonary 

hypertension, acute coronary 
syndrome during the preceding 

6 weeks

Arterial CO₂ tension >6.65 kPa

Arterial O₂ tension <8.0 kPa or SpO₂ <90% 
despite 3 l/min oxygen supply

Other
Allergic against 

lidocaine or alfentanil

FEV₁ = forced expiratory volume in one second 
FVC = forced vital capacity 
SpO₂ = oxygen saturation as measured by a pulse oxymeter

Healthcare utilization

Respiratory symptoms

Antibiotic use last 2 weeks Admission due to COPD 
last 2 weeks

Ongoing respiratory 
symptom exacerbation

No restriction
Treatment for lung 
or airway diseaseComorbidities
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Насоки за бъдещи проучвания
 Понастоящем няма последователни данни 
за микробиома при ХОББ. Още повече, че из-
следванията върху хора са възпрепятствани 
от невъзможността да обяснят големите вари-
ации в бактериалните колонии между инди-
видуалните проби и  цялостните субекти. Въп-
реки, че молекулярните технологии опреде-
лят нов, необикновен микробиом при ХОББ, 
има малко информация дали промените в бе-
лодробната микрофлора могат да променят 
възпалителния отговор. Бъдещите проучва-
ния ще трябва да отговорят на въпроса как 
микрофлората при ХОББ влияе на вродения и 
придобит имунитет, а това на свой ред води до 
формиране на третични лимфоидни фолику-
ли. Макар и да има силни доказателства, че 
хроничната профилактична терапия с Азитро-
мицин намалява риска от екзацербации, не е 
сигурно дали този ефект се дължи на анти-
бактериалните или на противовъзпалителни 
и имуномодулиращи свойства. Данните от 
проучвания с мишки са забележителни и 
интересни, но дали са приложими при хора? 
Важен въпрос е и кой от всички изолирани 
микроорганизми е основният, допринасящ за 
развитието на ХОББ? Осигуряването на на-
деждна информация за микробиома е само 
първата стъпка. Най-съществено е нейното  
интерпретиране. Към момента една потенци-
ална роля на бактериалната микрофлора мо-
же да се използва като биомаркер за влоша-
ване на болестта. Единственото главно наблю-
дение от всички проучвания е, че бактериал-
ната разновидност намалява с напредване на 
тежестта на ХОББ. И все пак клиничното при-
ложение е неясно. Не бива да се пренебрегва 
ролята и на небактериалните инфекции в 
патогенезата на ХОББ. Може ли вирусните ин-
фекции да повлияват бактериалната микро-
флора и какви биха били клиничните послед-
ствия от това? Определянето на състава на 
вирусния и гъбичния микробиом – „виром” и 
„микобиом”, успоредно с бактериалния тряб-
ва да бъде ключова цел (12, 71). 
 Въпреки тези и други ограничения, успе-
хът на проучванията за чревната микрофлора 
е допринесъл за нови ефективни терапевтич-
ни подходи за заболявания като псевдомем-
бранозния колит. Това дава надежда, че добре 
проектирани и извършени проучвания за 
белодробната микрофлора ще генерират но-
ви познания, допринасяйки за иновативни 
методи на лечение, които да намалят социал-
но-значимия товар на хроничната обструк-
тивна белодробна болест. 

Future research directions 
 There are presently no longitudinal data on 
the microbiota in COPD. Further, human studies 
have been hampered by their inability to explain 
the large variation in bacterial communities 
between individual samples and across subjects. 
Although molecular techniques have identi�ed 
a novel lung microbiota in COPD, there is little 
information on whether alterations in the lung 
microbiota induce changes in the host in�am-
matory response. Future studies will need to 
address how the COPD lung microbiota affects 
innate and adaptive immunity and in turn drives 
the formation of tertiary lymphoid follicles. 
Though there is strong evidence that chronic 
prophylactic treatment with azithromycin redu-
ces the risk of exacerbation in COPD, it is not 
certain whether this effect is due to the drug's 
antimicrobial or anti-in�ammatory properties. 
The data given from studies with mice are 
fascinating and interesting but if they are 
relevant to humans? An important question is 
which of the isolated microorganism the basic 
one for COPD progression is. Obtaining reliable 
information is the �rst step. Most crucial is the 
interpretation of the �ndings. At the moment, 
one potential role for the bacterial microbiota in 
the lung may be as a biomarker for worsening 
disease. The one generally consistent observa-
tion across the studies of the COPD microbiome 
is a loss of bacterial diversity with increasing se-
verity of disease. However, the clinical relevance 
of this observation is not known. We should not 
neglect the role of the non-bacterial infections in 
pathogenesis of COPD. Does a virus infection 
alter the microbiome in the lung, and what are 
the clinical consequences? Determining the 
makeup of the viral and fungal microbiome – 
”virome” and “mycobiome”, alongside the bacte-
rial must also be key objectives (12, 71).

 Despite these and other limitations, the suc-
cess of studies of the gut microbiota in effecting 
new therapies for GI conditions such as pseudo-
membranous colitis. This provides hope that well 
designed and executed lung microbiota studies 
can generate new knowledge that can be 
translated into novel therapies and thereby 
reduce the growing worldwide burden of COPD.
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